บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั เรื อง การศึ ก ษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ วม
โดยใช้โครงสร้ า งซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ย นสั ง กัดสํา นัก งานเขตพื5นที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาตราด ซึ งผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี5
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท
(SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
2. เพือเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําการจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
จําแนกตาม ตําแหน่ง ประสบการณ์ และ ขนาดของโรงเรี ยน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
1.1 ประชากรที ใช้ใ นการวิ จ ัย ได้แ ก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นแกนนําเรี ยนร่ วม สังกัด
สํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ปี การศึกษา 2554 จํานวน 31 คน และครู ผทู ้ ีสอน
ในโรงเรี ยนแกนนําเรี ยนร่ วม จํานวน 297 คน รวมทั5งหมด 328 คน
1.2 กลุ ่ ม ตัว อย่า งที ใช้ใ นการวิจ ยั ได้แ ก่ ผู บ้ ริ ห ารและครู ใ นโรงเรี ย นแกนนํา
เรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ปี การศึกษา 2554 โดยผู บ้ ริ ห าร
เลื อกแบบเจาะจง คื อ ผูอ้ าํ นวยการของโรงเรี ยนแกนนําเรี ยนร่ วม จํานวน 31 คนและครู ผูท้ ี สอน
ในโรงเรี ยนเรี ยนแกนนําเรี ยนร่ วม เลือกโดยการสุ่ มแบบแบ่งชั5นและกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610)
จํานวน 297 คน ได้กลุ่ มตัวอย่างรวมทั5งหมด 328 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครั5งนี5เป็ นแบบสอบถามทีสร้างขึ5น แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี5
ตอนที 1 แบบสอบถามสถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มี ล ัก ษณะเป็ น
แบบสํา รวจรายการ (Check List) เป็ นคํา ถามเกี ยวกับ ตําแหน่ง ประสบการณ์และขนาดของ
โรงเรี ยน
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ตอนที 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที
การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน และด้านเครื องมือ
1. วิธีการหาคุณภาพของเครืองมือ
1.1 นําแบบสอบถามไปให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบความถู ก ต้อง
สมบูรณ์ ด้านเนื5อหา
1.2 นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพือขอความอนุ เคราะห์
ในการตรวจ ปรับปรุ ง แก้ไข และข้อเสนอแนะ
1.3 นําแบบสอบถามฉบับที ตรวจและปรั บปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)
กับกลุ่มทดลองทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง คือ สัง กัดสํา นัก งานเขตพื5นที การศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาจัน ทบุ รี ที ไม่ใ ช่ ก ลุ ่ ม ตัว อย่า ง จํา นวน 30 คน มาวิเคราะห์ หาความเชื อมันของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิa อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.
1970 : 161) ได้ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.92
1.4 นําแบบสอบถามที ผ่านการตรวจสอบความเชื อมันแล้ว ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ทีกําหนดเพือนําผลมาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายและสมมุติฐานการวิจยั ต่อไป
2. การเก็บรวบรวมข้ องมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ได้ดาํ เนินการตามขั5นตอนดังต่อไปนี5
2.1 ผูว้ ิจยั นําหนังสื อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึ งผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
เขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด เพือขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 ผูว้ ิจยั นํา แบบสอบถามไปเก็ บ ข้อมู ล กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง ที กํา หนดเป็ นผูบ้ ริ ห าร
และครู ผูส้ อน ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยทําการประสานงานกับบุคลากรของสถานศึกษา และรับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง
2.3 นําแบบสอบถามทีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ เพือนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 ข้อมูลสถานภาพทีเกียวข้องกับผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ
3.2 ข้อมูล เกี ยวกับ สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน
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3.3 เปรี ยบเที ยบสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
จําแนกตามความแตกต่างระหว่าง ตําแหน่งและประสบการณ์ โดยหาค่าที (t-test)
3.4 เปรี ยบเที ยบสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษา
ตราด จําแนกขนาดโรงเรี ยน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA)
เมื อพบความแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย สภาพการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว มโดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี5
1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ทีมีจาํ นวนทั5งสิ5 น 328 คน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.45 เป็ นครู ผสู ้ อน
จํานวน 297 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.55 มีประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรม จํานวน 184 คน
คิดเป็ นร้อยละ 56.10 และไม่ผา่ นการอบรม จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.90 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ปฏิ บ ตั ิ ง านในโรงเรี ย นขนาดเล็ก จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.40 โรงเรี ย นขนาดกลาง
จํา นวน 150 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.73 และโรงเรี ย นขนาดใหญ่ จํานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.87
2. ผลการวิเ คราะห์สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยรวมอยู ่ใ นระดับ ปานกลางโดยเรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อยตามค่ า คะแนนเฉลี ย คือ
ด้านผูเ้ รี ยน ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านเครื องมือ เมือพิจารณา
แต่ละด้านเป็ นรายข้อปรากฏผลดังนี5
2.1 ด้านผูเ้ รี ยน โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ( X = 3.43) เมือพิจารณารายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อ โดยเรี ยงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรก คือ มีการเตรี ยมพร้อม
ให้กบั นักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ ( X = 3.84) มีการชี5 แจงทําความเข้าใจและอธิ บายเกียวกับ
ลักษณะความต้องการพิเศษให้นกั เรี ยนในชั5นเรี ยนได้รู้และเข้าใจ ( X = 3.71) และมีการเตรี ยมพร้อม
ให้กบั นักเรี ยนทัวไปในด้านการยอมรับและช่วยเหลือเพือนทีมีความต้องการพิเศษ ( X = 3.69)

79
2.2 ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ( X = 3.06) เมือพิจารณา
รายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง 10 ข้อ โดยเรี ยงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรก คือ
ผูเ้ กียวข้องทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่ วมเป็ นเจ้าของโครงการ ( X = 3.19) มีการจัด
ประชุมชี5แจงถึงนโยบายของโรงเรี ยนและมอบหมายหน้าทีให้บุคลากรทีเกียวข้องทราบ ( X = 3.18)
และผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนร่ วมและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
( X = 3.11)
2.3 ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ( X = 3.39)
เมือพิจารณารายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ โดยเรี ยงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยสามลําดับแรก
คือ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษเป็ นรายบุคคล เพือการส่ งต่อ การคัดแยก
การวางแผนจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และเพือการประเมินความก้าวหน้าของ
นักเรี ยน ( X = 3.71) สํารวจ คัดแยก และประเมินความสามารถพื5นฐานนักเรี ยนทีมีความต้องการ
พิเศษ เพือวางแผนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรี ยน ( X = 3.67) และจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ให้กบั นักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ
( X = 3.62)
2.4 ด้านเครื องมือ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.00) เมือพิจารณารายด้าน
โดยเรี ย งค่า เฉลี ยจากมากไปหาน้อยสามลํา ดับ แรก คือ จัดสื อสําหรั บนักเรี ยนที มี ความต้องการ
พิเศษแต่ละประเภทและแต่ละระดับ เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ( X = 3.47) จัดสิ งอํานวยความสะดวก
เพือช่วยให้นกั เรี ยนทีมีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามความ จําเป็ นของ
แต่ละบุคคล ( X = 3.38) และโรงเรี ยนจัดสรรงบประมาณให้เป็ นการเฉพาะเพือการจัดการเรี ยนร่ วม
( X = 3.20)
3. ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
จําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์และขนาดของโรงเรี ยน ปรากฏผลดังนี5
3.1 การเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษา
ตราดจําแนกตามตําแหน่ ง พบว่าโดยรวมแตกต่า งกันอย่า งไม่มีนยั สํา คัญ ทางสถิติเ มื อพิจ ารณา
เป็ นรายด้า น พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม แตกต่ า งกัน อย่า งมี น ัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05
ส่ วนด้า นอื นๆ แตกต่ า งกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
3.2 การเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
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จําแนกตามประสบการณ์ พบว่า โดยรวมแตกต่า งกันอย่า งไม่มีนยั สํา คัญทางสถิติ เมื อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผูเ้ รี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ส่ ว นด้า นอื นๆ
แตกต่ า งกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
3.3 การเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework)ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด
จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติ เมือพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่าด้านผูเ้ รี ยน แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.01 ส่ วนด้านอืนๆ แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติเมือหาค่าความแตกต่างเป็ นรายคู่ดา้ นผูเ้ รี ยนพบว่าโรงเรี ยนขนาดเล็กกับ
โรงเรี ยนขนาดกลางและ ขนาดเล็กกับโรงเรี ยนใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ส่ วนโรงเรี ยนขนาดใหญ่กบั โรงเรี ยนขนาดกลางแตกต่ า งกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ครั5งนี5 ทําให้ทราบถึงสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
โดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสั งกัดสํ านักงานเขตพื5 นที การศึ กษา
ประถมศึกษาตราด มีขอ้ ค้นพบประเด็นทีน่าสนใจทีผูว้ จิ ยั ขอนํามาเสนออภิปรายผลได้ดงั นี5
1. การบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว มโดยใช้โ ครงสร้ า งซี ท
(SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวม
มี ส ภาพการบริ หารอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื อพิ จารณาในแต่ ล ะด้า น มี ส ภาพการบริ หารดัง นี5
1.1 สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท
(SEAT Framework) ในโรงเรี ย นสั ง กัด สํา นัก งานเขตพื5 น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด
ด้า นผูเ้ รี ย น โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื อพิ จ ารณารายข้อ พบว่า อยู่ใ นระดับ มาก 4 ข้อ
โดยเรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ยตามค่ า เฉลี ย 3 ลํา ดับ แรก คื อ มี ก ารเตรี ย มพร้ อ มให้ก ับ
นัก เรี ย นที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษ มี ก ารชี5 แ จงทํา ความเข้า ใจและอธิ บ ายเกี ยวกับ ลัก ษณะ
ความต้อ งการพิ เ ศษให้น ัก เรี ย นในชั5น เรี ย นได้รู้ แ ละเข้า ใจ และมี ก ารเตรี ย มพร้ อ มให้ก ับ
นักเรี ยนทัวไปในด้านการยอมรับและช่วยเหลือเพือนทีมีความต้องการพิเศษ จากการดําเนิ นงานที มี
ระดับ ปฏิ บ ตั ิ ก ารด้า นนัก เรี ย นระดับ มากเป็ นการจัด กิ จ กรรมให้เ ด็ ก พิ เ ศษเห็ น คุ ณ ค่ า และ
ความสามารถของตนเอง มีการเตรี ยมความพร้อม การชี5แจง แนะนํา ให้ปรับตัวเข้ากับเพือนและ
สภาพแวดล้อม ผลการวิ จ ัย ในครั5 งนี5 สะท้อ นให้เ ห็ น ว่า การบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นแกนนํา จัด
การเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด ส่ งผลให้ เ ด็ ก พิ เ ศษได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ดั ง ที รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งพุทธศักราช 2550 และพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที แก้ไ ขเพิ มเติ ม
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(ฉบับ ที 2) พ.ศ.2545 ได้ก าํ หนดบทบาทการช่ ว ยเหลื อ ด้า นการศึ ก ษาของคนพิ ก าร
ผลการวิจ ยั นี5 ช5 ี ใ ห้เ ห็ น ว่า ผู บ้ ริ ห ารและครู ผู ส้ อนที มี ส่ ว นเกี ยวข้อ งกับ โรงเรี ย นแกนนํา การ
จัดการเรี ย นร่ วม ในจัง หวัดตราด มี ค วามตระหนัก และพยายามที จะจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้
นัก เรี ย นพิ ก ารได้เ รี ย นรู ้ แ ละมี ก ารช่ ว ยเหลื อ ซึ งกัน และกัน โดยต้อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม
ให้ก ับ นัก เรี ย นพิ ก าร ตามความต้อ งการจํา เป็ นพิ เ ศษทางการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล ให้นัก เรี ย น
พิ ก ารหรื อ ที มี ค วามต้อ งการจํา เป็ นพิ เ ศษทางการศึ ก ษาได้เ ข้า เรี ย นร่ ว มในโรงเรี ย นทัวไป
ให้ม ากที สุ ดเท่า ที จะทํา ได้นักเรี ย นเหล่ า นี5 ตอ้ งได้รับ การสนับ สนุ นส่ ง เสริ ม ให้ได้รับ การพัฒนา
ศักยภาพ โดยไม่มีผลกระทบต่อนักเรี ยนทัวไปและต้องมีการใช้ทรัพยากรทีเหมาะสม โรงเรี ยนต้อง
สนับ สนุ นนัก เรี ย นให้ส อดคล้อ งกับ ความต้องการจํา เป็ นพิ เศษทางการศึ ก ษาเป็ นเฉพาะบุ ค คล
ครู ผสู ้ อนจะต้องมีความรู ้เกียวกับนักเรี ยนเหล่านี5 ซึ งสอดคล้องกับเบญจา ชลธาร์ นนท์ (2546 : 25)
กล่ า วถึ ง การบริ หารจัด การโรงเรี ยนแกนนํา จัด การเรี ยนร่ วมโดยใช้ โ ครงสร้ า งซี ท (SEAT
Framework) การเตรี ยมความพร้อมเด็กพิเศษและเด็กทัวไปเพือให้มีความสามารถในการดํารงชี วิต
อิสระ ช่วยเหลือตัวเองได้มากทีสุ ด และเร็ วทีสุ ด และอารี ย ์ เพลินชัยวาณิ ช (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การ
วิจยั ปั จจัยที ส่ งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมดี เด่ นภาคเหนื อ
ตอนล่ าง ปี การศึ กษา2548 พบว่าด้านการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมโดยใช้โครงสร้ า งซี ท (SEAT)
ทั5ง ในภาพรวมรายด้า นอยู่ใ นระดับ มาก
1.2 สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท
(SEAT Framework) ในโรงเรี ย นสั งกัดสํา นักงานเขตพื5นที การศึ กษาประถมศึ ก ษาตราด ด้า น
สภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 10 ข้อ
โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยตามค่าเฉลีย 3 ลําดับแรก คือ คือผูเ้ กียวข้องทุกคนมีโอกาสแสดง
ความคิ ดเห็ นและร่ วมเป็ นเจ้า ของโครงการมี ก ารจัดประชุ มชี5 แจงถึ ง นโยบายของโรงเรี ย นและ
มอบหมายหน้าทีให้บุคลากรทีเกี ยวข้องทราบผูบ้ ริ หารครู ผูป้ กครองชุ มชนมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรี ยนร่ วมและพัฒนาการของผูเ้ รี ยนส่ วนสภาพการดําเนิ นงานน้อยทีสุ ดคือจัดห้องเรี ยนให้มี
การถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างเพียงพอและไม่มีเสี ยงรบกวนในขณะเรี ยน การปรับสภาพแวดล้อม
โดยพิ จารณาถึ ง สภาพความบกพร่ องของนัก เรี ย นแต่ ละประเภทและการปรั บ ห้องนํ5า ห้องส้ วม
ให้เหมาะสมกับนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ ทั5งนี5อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารและครู เห็นว่าเด็กพิการ
มีจาํ นวนไม่มากไม่จาํ เป็ นต้องปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุ นไม่ ม ากพอสํา หรั บ การปรั บ สภาพแวดล้อมด้า นอาคารสถานที งบประมาณส่ วนใหญ่
ต้องนําไปใช้บริ หารจัดการด้านวิชาการ ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ นพพงษ์ บุญจิ ตราดุ ลย์
(2541 : 39 - 41) กล่าวว่า การบริ หารการศึกษาทีดีทีสุ ด คือ 4 M’S ทีต้องใช้เทคนิ คการจัดการอย่างมี
แผนงาน มีบุคลากรจํานวนมากทีมีประสิ ทธิ ภาพมีงบประมาณการลงทุนสู ง และมีวสั ดุ อุปกรณ์
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และเครื องอํา นวยความสะดวกที ใช้ใ นการศึ ก ษาเป็ นเงิ น ลงทุ น สู ง สุ ด สํ า หรั บ ด้า นวิ ช าการ
อยูใ่ นระดับสู งกว่าด้านอืน เพราะงานวิชาการมีความสําคัญเป็ นบทบาทหน้าทีของโรงเรี ยนจะต้อง
สนับสนุ นจัดการส่ งเสริ มการศึ กษาและโรงเรี ยนต้องส่ งเสริ มให้บุคลากรครู ได้มีความรู ้ เกี ยวกับ
การจัดการเรี ยนเด็กพิเศษสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิ การ (2548 : 73) ทีศึกษาพบว่าโรงเรี ยน
ไม่ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยให้เหตุผลว่าไม่มีความจําเป็ นต้องปรับ เพราะเด็กทีเรี ยนร่ วม
เป็ นเด็กทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ จากปั จจัยดังกล่าวส่ งผลกระทบกับกระบวนการจัดสภาพแวดล้อม
ทํา ให้ ข าดความสมบู ร ณ์ ต่ อ เนื อง และเด็ ก ที เรี ย นร่ ว มไม่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาด้า นสภาพแวดล้อ ม
อย่างพอเพียงจึงทําให้ดา้ นสภาพแวดล้อมอยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทนันชัย
อินทนาชัย (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการแบบเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ
ในจังหวัดพิษณุ โลกพบว่า ด้านอาคารและสิ งแวดล้อมส่ วนใหญ่ยงั ไม่ได้มีการจัดสิ งอํานวย
ความสะดวกแก่คนพิการสาเหตุเกิดจากการขาดแคลนงบประมาณ ความไม่เข้าใจในการดัดแปลง
อาคารสถานทีและสิ งแวดล้อม และสภาพการบริ หารจัดการการศึกษาพิเศษโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
1.3 สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท
(SEAT
Framework) ในโรงเรี ยนสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื5 น ที การศึ ก ประถมศึ ก ษาตราด
ด้า นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
สภาพการบริ หารจัดการด้า นการเรี ย นการสอนที อยู่ใ นระดับ มากคื อ มี ร ะบบการจัด เก็ บ ข้อมู ล
นักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษเป็ นรายบุคคลเพือการส่ งต่อการคัดแยกการวางแผนจัดทําแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และเพือการประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยนในระดับมาก
รองลงมาคือ มีการสํารวจคัดแยกและประเมินความสามารถพื5นฐานนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ
เพือวางแผนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรี ยน อันดับสุ ดท้ายทีมีการสภาพการดําเนิ นการน้อยทีสุ ด
คือ วิจยั ปฏิบตั ิการในชั5นเรี ยนเพือพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วมและนักเรี ยนทีมีความต้องการ
พิเศษได้รับการวัดและประเมิ นผลตามสภาพจริ งและสอดคล้องกับแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ทั5งนี5 อาจเป็ นเพราะ ครู ผสู ้ อนขาดทักษะในการ
ทําวิจยั ในชั5นเรี ยน การวัดผลและประเมินผลไม่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคล
ความแตกต่างระหว่างเด็กทีมีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ จะเห็นได้วา่ ทั5ง 2 ข้อนี5 มีความสําคัญ
ต่อเป้ าหมายความสําเร็ จของการจัดการเรี ยนร่ วม ซึ งถ้าครู ปฏิบตั ิน้อยก็จะส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ของ
เด็กพิการโดยตรงสอดคล้องกับที3สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั:นพื:นฐาน (2548ค : 47) ได้สรุ ปถึง
การจัดการศึกษาพิเศษไว้วา่ บุคลากรขาดความรู ้ ความชํานาญ ไม่มีการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุ คคล (IEP) สําหรั บนักเรี ยนที3 มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทการวัดและประเมิ นผล
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นักเรี ยนที3มีความต้องการพิเศษยังไม่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ครู ผูส้ อน
ขาดความมัน3 ใจในการปฏิ บตั ิงาน เนื3 องจากขาดความรู ้ ทักษะในเรื3 องเทคนิ คการสอน และการ
พัฒนาเด็กแต่ล ะประเภททําให้ไม่ สามารถพัฒนาเด็ กได้เต็มศักยภาพสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เบญจา ชลธาร์ น นท์ (2548 : 82) ทีได้ศึกษาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ในการดําเนิ นงานของ
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม พบว่า จุดอ่อนประการหนึ งด้านกิจกรรมการจัดเรี ยนการสอนคือ
ในการกระบวนจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP) ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ โรงเรี ยนส่ วนใหญ่
ดําเนิ นการโดยไม่มีคณะกรรมการ จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP) ของนักเรี ยนแต่ละคน
กระบวนการตรวจสอบไม่ครอบคลุ ม ทั5งวิธีการและเครื องมื อ แหล่ งเรี ยนรู ้ เป็ นเพียงการกรอก
แบบฟอร์ มโดยครู คนหนึ งมากกว่าการทําตามกระบวนการจัดทํา แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP)
และยังไม่ได้นาํ ไปสู่ การสอนเพือพัฒนานักเรี ยนพิการให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง
1.4 ผูบ้ ริ หารและครู ทีรับผิดชอบการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
โดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ย นสั งกัดสํานักงานเขตพื5นที การศึ กษา
ประถมศึ ก ษาตราด ด้า นเครื องมื อ โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื อพิจ ารณารายข้อ พบว่า
อยูใ่ นระดับ มาก 1 ข้อ คือ จัดสื อสําหรับนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทและแต่ละ
ระดับเพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ คือ จัดสิ งอํานวยความสะดวกเพือช่วยให้
นักเรี ย นที มี ค วามต้องการพิเศษได้รับการศึ กษาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพตามความจําเป็ นของแต่ล ะ
บุคคล โรงเรี ยนจัดสรรงบประมาณให้เป็ นการเฉพาะเพือการจัดการเรี ยนร่ วม และบุคลากรทุกคน
ในโรงเรี ยน ผูป้ กครองและชุ มชนมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นการจัดการเรี ยนร่ วม ที เป็ นเช่ นนี5
อาจเป็ นเพราะว่ารัฐจัดสรรงบประมาณน้อยเกิ นไป ไม่เพียงพอสําหรับการจัดซื5 อสื อการเรี ยนการสอน
ได้ตรงตามความต้องการ สื อการเรี ยนการสอนสําหรับเด็กพิเศษมีนอ้ ยและสื อการเรี ยนการสอนทีมี
อยู่ใ นโรงเรี ย นจะเป็ นสื อการเรี ย นการสอนที ใช้สํา หรั บ เด็ ก ปกติ เมื อนํา มาใช้ก ับ เด็ ก ที มี ค วาม
ต้องการพิเศษจึงไม่ได้ผลเท่าทีควร รวมถึ งการจัดสิ งอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพือช่วยให้
นักเรี ย นที มี ค วามต้องการพิเศษได้รับการศึ กษาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพตามความจําเป็ นของแต่ล ะ
บุคคล โรงเรี ยนควรจัดสรรงบประมาณให้เป็ นการเฉพาะ เพือการจัดการเรี ยนร่ วมและบุคลากร
ทุกคนในโรงเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชนต้องมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นการจัดการเรี ยนร่ วม มีการ
ประสานงานกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื อขอรั บ การสนับ สนุ น การจัด การเรี ย นร่ วมเพิ มเติ ม จาก
งบประมาณทีจัดสรร โรงเรี ยนต้องกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิ จ ในการปฏิ บตั ิงานของ
โครงการเรี ยนร่ วมและระบบการให้บริ การทีชัดเจน และมีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนเกียวกับ
การจัดการ ศึกษาสําหรับนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ ซึ งสอดคล้อง
กับศูนย์การศึ กษาพิเศษส่ วนกลางและกองการศึ กษาเพือคนพิการ (2543 : 132) ได้สรุ ปปั ญหา
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เกี ยวกับ ปั จจัยสนับสนุ นการจัดการเรี ยนร่ วมไว้ ดังนี5 ขาดแคลนสื อการเรี ยนการสอน โรงเรี ย น
ขาดงบประมาณในการผลิ ตสื อให้สอดคล้องกับความต้องการของครู และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของฐานิ ยา บุ ญยเกี ยรติ (2538 : 166) ได้สรุ ปปั ญหาในด้านสื อการเรี ยนการสอนไว้ว่า โรงเรี ยน
มีสือการเรี ยนการสอนน้อยมากไม่เพียงพอ ไม่ครบทุกวิชาต้องนําสื อของเด็กปกติมาใช้ งบประมาณ
มี น้ อ ยไม่ เ พี ย งพอ สื อที มี อ ยู่ ไ ม่ เ หมาะสมกับ เด็ ก พิ เ ศษ ครู ไ ม่ มี เ วลาผลิ ต สื อและขาดความรู ้
ในการผลิ ต สื อและใช้สื อ นอกจากนี5 ย งั สอดคล้องกับ งานวิจยั เกษม ทองสั ม ฤทธิa (2540 : 68)
ได้สรุ ปปั ญหาในการใช้สือการสอนไว้ว่า สื อการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมมีไม่เพียงพอ
ขาดงบประมาณในการจัดซื5อสื ออุปกรณ์ และสื อทีมีอยูล่ า้ สมัย ครู ผสู ้ อนขาดทักษะในการใช้สือ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนต่ อสภาพการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ที จําแนกตามตําแหน่ งพบว่าความคิ ดเห็ น
ต่อสภาพการบริ หารงานโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม แตกต่ า งกัน อย่า งมี น ัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .05 ส่ ว นด้า นอื นๆ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติ ผลการวิจยั ปรากฏผลเช่ นนี5 อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และครู ผูส้ อนมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เห็ นสภาพการบริ หารจัดการและอุปสรรค
เป็ นทางเดี ยวกันและทั5งผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนต่ างก็ พยายามปฏิ บ ัติ ตาม นโยบายของสํ านักงาน
เขตพื5 น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราดเกี ยวกับ การจัด การเรี ย นร่ ว มของโรงเรี ยนในสั ง กัด
โดยกําหนดบทบาทการช่วยเหลื อด้านการศึกษาแก่คนพิการไว้ชดั เจน ทุกโรงเรี ยนต้องปฏิบตั ิตาม
นโยบายจึ งเป็ นเรื องสําคัญที โรงเรี ยนต้องขอความร่ วมมื อประสานงานกับทุ กฝ่ าย โดยผูบ้ ริ หาร
ครู ผสู ้ อน ผูป้ กครองและชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาแสวงหาแนวทางการพัฒนา
และแก้ปั ญหาที เกิ ดขึ5 นให้ลุ ล่ วงด้วยดี นํา ไปสู่ ก ารพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพัฒนาศัก ยภาพ
ของเด็กพิการให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานเขตพื5นทีการศึกษาตราด. 2553 : 9)
ส่ วนผลการวิจยั เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านสภาพแวดล้อม แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ
ทางสถิ ติ ที ระดับ .05 ทั5งนี5 อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในฐานะผูน้ าํ ของโรงเรี ยนมีบทบาท
สํ า คัญ ในการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นสู่ ม าตรฐานการศึ ก ษา ถื อ ว่า เป็ นภาระที ต้อ งดํา เนิ น การ
อย่างต่อเนื อง ในการ กํากับ ควบคุ ม ดูแล แต่ได้รับงบประมาณในการสนับสนุ นน้อยไม่พอเพียง
ในการดําเนิ นงานตามกิ จกรรมและโครงการและความไม่เข้า ใจในการดัดแปลงอาคารสถานที
และสิ งแวดล้อม การจัดสิ งอํานวยความสะดวกแก่ คนพิการ ดังนั5นผูบ้ ริ หารจึ งมี ความคิ ดเห็ น
ต่อการบริ หารจัดการด้านสภาพแวดล้อมในระดับที3 น้อยว่าครู ผูส้ อน ซึ3 งเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานสอน
โดยตรง สอดคล้องกับงานวิจยั ของกิงกาญจน์ ฟูเกษม (2551 : 75 - 84) ทีศึกษาปั ญหาการบริ หารงาน
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ของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว มสํ า หรั บ นัก เรี ย นที มี ค วามจํา เป็ นพิ เ ศษ สั ง กัด
สํา นัก งานเขตพื5น ที การศึ ก ษาชลบุ รี พ บว่า ผูบ้ ริ ห ารและครู ผูส้ อนมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ของสภาพ
การบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง
3. ผลการเปรี ยบเที ย บความคิ ด เห็ น สภาพการบริ หารจัด การโรงเรี ยนแกนนํ า
จัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื5นที
การศึ กษาประถมศึกษาตราด จําแนกตามประสบการณ์ พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ เมื อพิจ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า ด้า นผูเ้ รี ย น แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
ทีระดับ .01 ส่ วนด้า นอื นๆ แตกต่ า งกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติผลการวิจยั นี5สะท้อนให้เห็นว่า
สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมที ผูบ้ ริ หารและครู มีป ระสบการณ์ ผ่า น
การอบรมมีความเห็นว่าการดําเนินงานจัดการเรี ยนร่ วมมีระดับการปฏิบตั ิทีมากกว่า ผูบ้ ริ หารและครู
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมทีไม่ผา่ นการอบรมทั5งนี5 เพราะ ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนทีมีประสบการณ์
ผ่านการอบรมจะมี ก ารเตรี ย มพร้ อ มให้ก ับ นัก เรี ย นที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษ มี ก ารชี5 แ จงทํา
ความเข้า ใจและอธิ บ ายเกี ยวกับ ลัก ษณะความต้อ งการพิ เ ศษให้น ัก เรี ย นในชั5น เรี ย นได้รู้ แ ละ
เข้า ใจ และมี ก ารเตรี ย มพร้ อมให้ก ับ นัก เรี ย นทัวไปในด้า นการยอมรั บ และช่ ว ยเหลื อ เพื อนที มี
ความต้องการพิ เศษ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิวฒั น์ไชย ศรี วพิ ฒั น์ (2550 : 99 - 100) ทีพบว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผูส้ อนที ผ่านการอบรมมี ความคิ ดเห็ นต่อสภาพการบริ หารงานในระดับ
มากกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนทีไม่ผา่ นการอบรมโดย ในการปฏิบตั ิงานทั5งด้านการบริ หาร
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมภายใต้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) ได้รับ
หลัก การและความรู ้ ใ นการดํา เนิ นงานที ชัดเจนและแตกต่ า งจากการบริ หารและดํา เนิ นงานใน
โรงเรี ยนปกติ
4. ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนจําแนกตามขนาดของ
โรงเรี ยน สภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท (SEAT
Framework) ในโรงเรี ย นสัง กัดสํา นัก งานเขตพื5นที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตราด โดยรวมไม่มี
ความแตกต่างกัน ทั5งนี5 อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนทุกขนาดมีทศั นคติที ดี
ต่อภาระงานที รับ ผิดชอบจึง มีค วามคิด เห็น ที ใกล้เคีย งกัน ว่า สภาพการบริ หารโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมภายใต้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ไม่ได้เพิมภาระงานทีหนักเกินไปอีกทั5ง
ยัง คิ ดว่า เป็ นหน้า ที ที ควรกระทํา จึ ง มี ผ ลให้ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนขนาดแตกต่ างกัน
มี ค วามคิ ดเห็ น ตามสภาพการบริ หารงานไม่ แ ตกต่ า งกัน และเมื อพิจ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่า
ด้านผูเ้ รี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ผลวิจยั ปรากฏดังนี5 สะท้อนให้เห็ น
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โรงเรี ย นที มี ข นาดแตกต่ า งกัน จํา นวนนัก เรี ย นแตกต่ า งกันมีสภาพความพร้ อม และปั จจัยต่างๆ
ทั5งบุ คลากร งบประมาณ อาคารสถานที แตกต่างกัน มี ผลทําให้ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อนต่อสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้ างซี ท(SEAT
Framework) ด้า นผูเ้ รี ย น แตกต่ า งกัน ทั5ง นี5 อาจเนื องจากโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ได้รั บ งบประมาณ
ในการบริ ห ารจัด การน้อ ยไม่ พ อเพี ย งในการดํา เนิ น กิ จ กรรมตามโครงการได้ค รบถ้ว น
มี จาํ นวนครู น้อ ย และครู ไ ม่ ค รบชั5นครู ค นหนึ งต้องสอนนัก เรี ย นหลายห้ องไม่ มี เวลาในการ
เตรี ยมการสอน ทําให้ครู ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ตามจุดมุ่งหมาย ซึ งแตกต่างกับ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่ ม ี ค วามพร้ อ มในด้า นปั จ จัย ทุ ก ๆด้า น รวมทั5 ง ได้รั บ งบประมาณการ
สนับ สนุ น จากผู ป้ กครอง ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานใกล้เ คี ย งที เอื5 อ ต่ อ จัด กิ จ กรรมศึ ก ษานอก
สถานที ด้า นอื นๆ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติ เมือหาค่าความแตกต่างเป็ นรายคู่ พบว่า
โรงเรี ยนขนาดเล็กกับโรงเรี ยนขนาดกลางและโรงเรี ยนขนาดเล็กกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่ วนโรงเรี ยนขนาดใหญ่กบั โรงเรี ยนขนาดกลางแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมศรี พนมวิจิตร (2546 : 86 - 87) ได้ศึกษาศึกษา
ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนทีจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษเรี ยนร่ วมกับ
เด็กปกติ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูส้ อน
ทีปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนทีมีขนาดโรงเรี ยน แตกต่างกัน พบว่าในโรงเรี ยนทีมีขนาดต่างกันมีความ
คิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ ห ารและผูส้ อนต่ อ ปั ญหาการบริ หารงานวิ ช าการแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญ
ทางสถิติทีระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะทัวไป
1.1 ด้า นผูเ้ รี ย น ควรมี ก ารเตรี ย มพร้ อ มให้ ก ับ นัก เรี ย นที มี ค วามต้องการพิ เ ศษ
ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรต้องตระหนักและพยายามทีจะจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนพิการ
ได้เรี ยนรู ้ และมีการช่วยเหลื อซึ งกันและกัน โดยต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมให้กบั นักเรี ยนพิการ
ตามความต้องการจําเป็ นพิเศษทางการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยไม่มีผลกระทบต่อนักเรี ยนทัวไปและ
ต้องมีการใช้ทรัพยากรทีเหมาะสม โรงเรี ยนต้องสนับสนุ นนักเรี ยนให้สอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็ นพิเศษทางการศึกษาเป็ นเฉพาะบุคคล ครู ผสู ้ อนจะต้องมีความรู ้เกียวกับนักเรี ยน
1.2 ด้านสภาพแวดล้อม ควรจัดพื5นทีหรื อทางเดินเพืออํานวยความสะดวกแก่นกั เรี ยน
ทีมีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสมและจัดห้องเรี ยนให้มีการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างเพียงพอ
และไม่มีเสี ยงรบกวนในขณะเรี ยน จัดให้มีอุปกรณ์พิเศษเฉพาะความพิการสําหรับนักเรี ยนเรี ยนร่ วม
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ในโรงเรี ยนจัดหางบประมาณเพือพัฒนาอาคารสถานทีและสิ งแวดล้อมให้ถูกต้องเหมาะสมยิงขึ5น
และควรให้ผปู ้ กครองของเด็กพิการและเด็กปกติอาสาเป็ นวิทยากรหรื อร่ วมกิจกรรมกับนักเรี ยนทีมี
ความต้องการจําเป็ นพิเศษแต่ละประเภท
1.3 ด้า นกิ จกรรมการเรี ย นการสอน ผูบ้ ริ หารและครู ที รั บ ผิดชอบควรทํา การวิจยั
ปฏิบตั ิการในชั5นเรี ยน เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วม มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง
และสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
จัดการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครู ผูส้ อน
ต้องมีทศั นคติทีดีต่อการเรี ยนร่ วม มีความตั5งใจในการสอน มีการวางแผนการศึกษาอย่างรอบคอบ
และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีการยืดหยุน่ ตามศักยภาพของเด็ก
1.4 ด้านเครื องมือ โรงเรี ยนต้องกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบตั ิงาน
ของโครงการเรี ยนร่ วมและระบบการให้บริ การที ชัดเจน และมีการพัฒนาบุ คลากรในโรงเรี ยน
เกี ยวกับ การจัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ นัก เรี ย นที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษอย่า งเพี ย งพอและมี คุ ณ ภาพ
ผูป้ กครองและชุ มชนต้องมีส่วนร่ วมในการสนับสนุ นการจัดการเรี ยนร่ วม มีการประสานงานกับ
หน่ วยงานต่างๆ เพือขอรั บการสนับสนุ นการจัดการเรี ยนร่ วมเพิมเติ ม เพือช่ วยให้นกั เรี ยนที มี
ความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามความจําเป็ นของแต่ละบุคคล
2. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยในครั3งต่ อไป
2.1 ควรมี การศึ กษาปั ญหาการจัดการศึ กษา สําหรั บเด็กที มี ความต้องการพิเศษเรี ยน
ร่ วมกับเด็ กปกติ ในด้านอื นๆ เช่ น ด้านบุ คลากร ด้านอาคารสถานที ด้า นงบประมาณ ด้านความ
ร่ วมมือของผูป้ กครองและชุมชน เป็ นต้น
2.2 ควรมี ก ารทํา วิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพเกี ยวกับ รู ป แบบที เหมาะสม ในการจัดการเรี ย น
การสอนสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ
2.3 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานการจัดการศึกษา สําหรับเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษเรี ยนร่ วมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน และผูป้ กครองนักเรี ยน

