บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมา
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความสําคัญกับคนพิการเกี#ยวกับ
สิ ทธิ และเสรี ภาพในการศึกษาจะเห็นได้จากมาตรา 49 ที#ระบุวา่ “บุคคลย่อมมีสิทธิ- เสมอกันในการ
เข้ารับการศึกษาขั/นพื/นฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี ที#รัฐต้องจัดให้ทว#ั ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ หรื อผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลําบากต้องได้รับสิ ทธิ ตาม วรรคหนึ# งและ
การสนับสนุ นจากรัฐเพื#อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื#น” สํานักนายกรัฐมนตรี . (2550 :
15) ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดการศึ กษาพิเศษสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ขึ/ น โดยมี
เหตุผลว่าการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างจากการศึ กษาสําหรับบุคคล
ทัว# ไป จึ งจําเป็ นต้องจัดให้คนพิการมี สิทธิ และโอกาสได้รับการบริ การและความช่ วยเหลื อทาง
การศึกษาเป็ นพิเศษ ตั/งแต่แรกเกิ ดหรื อพบความพิการ โดยให้เป็ นไปอย่างทัว# ถึงทุกระบบและทุก
ระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551 : 12)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
ได้บญั ญัติไว้ใน มาตรา 10 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั/นพื/นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที#รัฐต้องจัดให้ทว#ั ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ# งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม การสื# อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพลภาพ หรื อบุคคลซึ# งไม่สามารถ
พึ#งตนเองได้ หรื อไม่มีผูด้ ูแลหรื อด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับ
สิ# งอํานวยความสะดวก สื# อบริ การและความช่วยเหลืออื#นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที#กาํ หนดในกฎกระทรวง ที#สําคัญ มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคน
มี ค วามสามารถเรี ย นรู ้ และพัฒนาตนเองได้และถื อว่าผูเ้ รี ยนมี ความสํา คัญที# สุ ด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ในระยะต่อมากระทรวงศึ กษาธิ การได้มีก ารเปลี# ย นแปลงแนวคิ ดในการจัดการศึ กษา
จากเดิมซึ# งจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในโรงเรี ยนเฉพาะทางเป็ นการจัดการศึกษาเพื#อเด็กพิการ
แบบเรี ยนร่ วม (Integrated School) ในโรงเรี ยนปกติ (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2545ข : 12)
โดยกระแสของการเปลี# ย นแปลงแนวคิ ดในการจัดการศึ กษาพิ เศษดังกล่ า ว เพื#อให้เป็ นไปตาม
ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสหประชาชาติ โดยยึ ด หลัก การพื/ น ฐานว่ า
เด็กทุกคนควรเรี ยนด้วยกันโดยไม่คาํ นึ งถึงอุปสรรคหรื อความแตกต่างที#อาจมีโรงเรี ยนต้องยอมรับ
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และตอบสนองต่อความต้องการที#แตกต่างกันของเด็ก มุ่งการจัดการเรี ยนการสอนที#ยึดหลักบูรณาการ
และยึดเด็กเป็ นศูนย์กลาง การให้การศึ กษาแบบเรี ยนร่ วมเป็ นวิธีการที# มีประสิ ทธิ ผลที# สุดการจัด
การเรี ยนร่ วมชั/น ซึ# งหมายถึง การจัดการเรี ยนร่ วมที#เด็กพิการเข้าเรี ยนร่ วมชั/นเรี ยนเดียวกัน มีมาตรฐาน
การเรี ยนแบบเดียวกันกับเด็กปกติ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักประชาธิ ปไตยที#บุคลากร
ของโรงเรี ยนทุ กคนยอมรั บความแตกต่างที# หลากหลายของเด็กแต่ละคนและมี การรวมพลังจาก
โรงเรี ยน ครอบครัวและชุ มชน ทํางานเพื#อให้เด็กทุกคนทั/งเด็กพิการและเด็กปกติ ได้เรี ยนรู ้เต็ม
ตามศักยภาพของแต่ ละคน และใช้ประโยชน์ จากทรั พยากรที# มีอยู่จาํ กัดอย่างคุ ้มค่ า การลงทุ น
ทางการศึกษาสําหรั บเด็กพิการโดยการจัดการเรี ยนแบบเรี ยนร่ วมจึ งเป็ นวิธีที#ถูกต้อง (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2541 : 37)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั<นพื<นฐาน (2548ก : 3) ได้ดาํ เนิ นการจัดโครงการ
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม เพือเพิมโอกาสทางการศึ กษาให้แก่ เด็กพิการได้เรี ยนร่ วมกับ
เด็กทัวไปในปี การศึกษา 2547 จํานวน 390 โรง กระจายครอบคลุมทุกจังหวัด และขยายผลโรงเรี ยน
เป็ น 2,000 โรง ในปี การศึกษา 2548 ครอบคลุมทุกอําเภอทัวประเทศ เพือรองรับเด็กพิการทุกคน
ทีอยากเรี ยนได้เข้าเรี ยนโดยใช้รูปแบบหรื อแนวทางการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท
(SEAT Framework) และการบริ หารจัดการทั<งระบบโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School - Based
Management : SBM) ผลการดําเนิ นงานทีผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั<นพื<นฐาน
(2548ก : 2 - 3) พบว่าเด็กพิการได้รับโอกาสและการพัฒนาศักยภาพรวมทั<งได้รับสิ งอํานวย
ความสะดวก สื อ บริ การและความช่ วยเหลื ออืนใดทางการศึกษาตามความต้องการจําเป็ นพิเศษ
เป็ นรายบุคคล นอกจากนี< โรงเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการได้มีการปรับเปลี ยนกลไก กระบวนการ
ทํางานภายในให้สอดคล้องกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนแต่ละประเภทเพื#อรองรับเด็กพิการทุกคนที#อยากเรี ยน
จากการนิ เทศและติ ดตามการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมทัว# ประเทศพบว่า
การจัดการศึกษาสําหรับนักเรี ยนพิการทุกประเภทในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมยังไม่สามารถทําได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพเท่า ที# ควรเนื# องจากบุ คลากรยัง ขาดความรู ้ ค วามเข้าใจ ขาดทักษะการจัดการเรี ย น
การสอนการพัฒนาหลัก สู ตร สื# อการเรี ย นการสอนที# เหมาะสมและสอดคล้องกับ ความจํา เป็ น
ของเด็กในแต่ละคน
การบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ซึ# งประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และด้านเครื# องมือ (เบญจา ชลธาร์ นนท์. 2546 : 5 - 6) เพื#อให้เกิดประโยชน์กบั ครู ผสู ้ อนปกติและ
ครู สอนวิชาการศึกษาพิเศษมีโอกาสทํางานร่ วมกันเป็ นทีม เรี ยนรู ้ จากการท้าทายความสามารถ
ของครู ที#ไ ม่เคยสอนเด็ก พิ เศษมาก่ อน มี โอกาสเรี ย นรู ้ ย อมรั บและเข้า ใจเด็ กพิ เศษ เป็ นผูน้ ํา
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การเปลี#ยนแปลงที#จะทําให้เด็กปกติในชั/นยอมรับและเข้าใจเด็กพิการและภาคภูมิใจที#ได้ทาํ หน้าที#
ครู อย่างสมบูรณ์ ด้านโรงเรี ยนได้ทาํ หน้าที#บทบาทในการพัฒนาเด็กนักเรี ยนครบทุ กด้านตามที#
กําหนดไว้เป็ นเป้ าหมายของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริ ง โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุม้ ค่า
การดํา เนิ น การตามแนวทางดัง กล่ า วเป็ นนโยบายทางการศึ ก ษาต้อ งบริ ห ารจัด การ
ให้ส อดคล้องกับ สภาพการปฏิ บ ตั ิ ง านและบริ บ ทของแต่ ล ะโรงเรี ย น ผูว้ ิจยั จึ ง สนใจที# จะศึ ก ษา
สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework)
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั<งนี< มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี<
1. เพื#อศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท
(SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด
2. เพื#อเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําการจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด
จําแนกตาม ตําแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรี ยน
ประโยชน์ ของการวิจัย
ผลที#ได้จากการวิจยั ครั/งนี/ ทําให้ได้ขอ้ มูลเพื#อเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนากระบวนการ
บริ หารโรงเรี ยนที#จดั การศึกษาให้เด็กพิเศษเข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง# ขึ/น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1.1 ประชากรที ใช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นแกนนําเรี ยนร่ วม สังกัด
สํานักงานเขตพื<นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ปี การศึกษา 2554 จํานวน 31 คน และครู ผทู ้ ีสอน
ในโรงเรี ยนแกนนําเรี ยนร่ วม จํานวน 297 คน รวมทั<งหมด 328 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนแกนนําเรี ยนร่ วม
ทุกคน สังกัดสํานักงานเขตพื<นที การศึ กษาประถมศึ กษาตราด ปี การศึ กษา 2554 โดยผู บ้ ริ ห าร
เลื อกแบบเจาะจง คื อ ผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยนแกนนําเรี ยนร่ วม จํานวน 31 คนและครู ผูท้ ี สอน
ในโรงเรี ยนแกนนําเรี ยนร่ วม เลือกโดยการสุ่ ม แบบแบ่ง ชั<นและกําหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่า ง
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โดยใช้ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610)
จํานวน 297 คน ได้กลุ่ มตัวอย่างรวมทั<งหมด 328 คน
2. ตัวแปรทีจะศึกษา
2.1 ตัวแปรต้ น ได้แก่ สถานภาพส่ วนบุคคล
2.1.1 ตําแหน่ง ได้แก่
1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
2) ครู ผสู ้ อน
2.1.2 ประสบการณ์ ได้แก่
1) ผ่านการอบรม
2) ไม่ผา่ นการอบรม
2.1.3 ขนาดของโรงเรี ย น หมายถึ ง โรงเรี ยนที มี จาํ นวนนักเรี ยนตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั<นพื<นฐาน ซึ งแบ่งเป็ น 3 ขนาด ได้แก่
1) ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรี ยนทีมีจาํ นวนนักเรี ยนตั<งแต่ 1 - 120 คน
2) ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรี ยนทีมีจาํ นวนนักเรี ยนตั<งแต่ 121 - 300 คน
3) ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรี ยนทีมีจาํ นวนนักเรี ยนตั<งแต่ 301 คนขึ<นไป
2.2 ตัว แปรตาม ได้แ ก่ สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
โดยใช้ โ ครงสร้ า งซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ย นสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื/ น ที# ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด ใน 4 ด้าน คือ
2.2.1 ด้านผูเ้ รี ยน
2.2.2 ด้านสภาพแวดล้อม
2.2.3 ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.2.4 ด้านเครื# องมือ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม หมายถึ ง โรงเรี ยนที#จดั การศึกษาสําหรับนักเรี ยน
ที#มีความต้องการพิเศษประเภทใดประเภทหนึ# งหรื อหลายประเภทเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนปกติ และ
เป็ นโรงเรี ยนที#ได้รับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั/นพื/นฐานให้เป็ นโรงเรี ยน
แกนนําด้านการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมทัว# ไป สังกัดสํานักงานเขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษา
ตราด
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2. สภาพการบริหารจัดการเรียนร่ วมโดยใช้ โครงสร้ างซีท หมายถึง สภาพการนํารู ปแบบ
ของการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมที#ยึดหลักโครงสร้างซี ท (SEAT - Framework) ที#ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ดังนี/
2.1 นักเรี ยน (S - Students) หมายถึง มีการเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนพิการหรื อ
นักเรี ยนที#มีความต้องการพิเศษและนักเรี ยนทัว# ไป ในด้านร่ างกาย วิชาการ อารมณ์และสังคมและ
การช่วยเหลือตนเอง โดยได้รับการตรวจสุ ขภาพ คัดกรองประเภทความบกพร่ อง และการจัดเตรี ยม
ความพร้อมสําหรับนักเรี ยนทัว# ไป ให้มีความรู ้และสอนทักษะการช่วยเหลือเพื#อนพิการ
2.2 สภาพแวดล้อม (E - Environment) หมายถึ ง มีสภาพแวดล้อมที#สนับสนุ น
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) เช่น อาคารเรี ยน
ห้องเรี ยนภูมิทศั น์บริ เวณ รอบๆ โรงเรี ยนรวมทั/งสิ# งสาธารณู ปโภคอื#นๆ เช่น การจัดทําทางลาด
การสร้างห้องนํ/า และบุคคลที#เกี#ยวข้องมีความสําคัญในชี วิตของเด็ก ได้แก่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู
และบุ คลากรอื# นๆ ในโรงเรี ย นที# มี ส่ วนร่ วมให้ความร่ วมมื อพัฒนาตามระบบการจัดการของ
คณะกรรมการจัดการเรี ยนร่ วม
2.3 กิ จกรรมการเรี ยนการสอน (A - Activities) หมายถึ ง มีการบริ หารจัดการ
หลักสู ตร ซึ# งรวมถึงการใช้ การปรับ และการพัฒนาหลักสู ตรเฉพาะ สําหรับนักเรี ยนพิการหรื อ
นักเรี ยนที#มีความบกพร่ องมากเป็ นเฉพาะบุคคล กระบวนการเรี ยนการสอน การจัดทําแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล
(Individual Implementation Plan : IIP) การดําเนิ นการสอน เทคนิ คการสอน การวัดประเมินผล
และการรายงานผลความก้าวหน้าของนักเรี ยนต่อผูป้ กครองและชุมชน
2.4 เครื# องมือ (Tools) หมายถึง มีนโยบาย งบประมาณ ระบบการบริ หารจัดการ
เทคโนโลยีส#ิ งอํานวยความสะดวก สื# ออุปกรณ์ สื# อสิ# งพิมพ์ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ
ความช่วยเหลืออื#นใดทางการศึกษา การบริ การ บริ การสอนเสริ ม กิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัด
การจัดครู การศึกษาพิเศษ และนักวิชาชีพที#เกี#ยวข้อง
3. ผู้บริ หารโรงเรี ยน หมายถึง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหรื อรองผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด
4. ครู ผ้ ูสอน หมายถึ ง ครู ที#ป ฏิ บตั ิ หน้าที# ในการจัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยนที# มี
ความต้องการพิเศษ เข้า เรี ยนร่ วมโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสัง กัดสํา นัก งาน
เขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด
5. ประสบการณ์ หมายถึง ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน ที#ได้รับการอบรมตามโครงการโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วมภายใต้โครงสร้างซี ท ระดับการศึกษาขั/นพื/นฐาน ซึ# งในวิจยั ครั/งนี/ แบ่งออกเป็ น
ผ่านการอบรม และไม่ผา่ นการอบรม
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6. ขนาดโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยน
ที#มีความต้องการพิเศษ ระดับการศึกษาขั/นพื/นฐาน ซึ# งแบ่งเป็ น 3 ขนาด คือ
6.1 ขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรี ยนทีมีจาํ นวนนักเรี ยนตั<งแต่ 1 - 120 คน
6.2 ขนาดกลาง หมายถึง โรงเรี ยนทีมีจาํ นวนนักเรี ยนตั<งแต่ 121 - 300 คน
6.3 ขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรี ยนทีมีจาํ นวนนักเรี ยนตั<งแต่ 301 คนขึ<นไป
7. นักเรียนทีมีความต้ องการพิเศษ หมายถึง นักเรี ยนที#มีความบกพร่ องทางด้าน การเห็น
การได้ยิน ร่ างกายหรื อสุ ขภาพ สติปัญญา การเรี ยนรู ้ การพูดและภาษา พฤติกรรมหรื ออารมณ์
ออทิ สติ กและพิการซ้อน ซึ# งมี ความต้องการพิเศษทางการศึ กษาที# จะต้องได้รับความช่ วยเหลื อ
ด้านใดด้านหนึ#ง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ในครั/งนี/ใช้กรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรต้ น
สถานภาพส่ วนบุคคล
1. ตําแหน่ง ได้แก่
1.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
1.2 ครู ผสู ้ อน
2. ประสบการณ์ ได้แก่
2.1 ผ่านการอบรม
2.2 ไม่ผา่ นการอบรม
3. ขนาดของโรงเรี ยน ได้แก่
3.1 ขนาดเล็ก
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดใหญ่
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม
สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา
การจัด การเรี ย นร่ ว ม โดยใช้โ ครงสร้ า ง
ซี ท ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื<นที
การศึกษาประถมศึกษาตราดแบ่งออกเป็ น
4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านผูเ้ รี ยน
2. ด้านสภาพแวดล้อม
3. ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. ด้านเครื# องมือ
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สมมุติฐานในการวิจัย
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อน ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงาน
เขตพื/นที#การศึกษาประถมศึกษาตราด มีความคิดเห็นต่อสภาพกระบวนการบริ หารงานของโรงเรี ยน
ที#จดั เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําการจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ทแตกต่างกัน
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อน ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงาน
เขตพื/ น ที# ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด ที# มี ป ระสบการณ์ แตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพ
การบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ทแตกต่างกัน
3. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงาน
เขตพื/นที# การศึกษาประถมศึ กษาตราด ที อยู่ในโรงเรี ยนที มี ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสภาพ
การบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม โดยใช้โครงสร้างซี ทแตกต่างกัน

