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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาองค์ประกอบและตวัชีวั้ดการจดัการเรียนร่วมสำาหรับ
สถานศึกษา 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์การจัดการเรียนร่วม สำาหรับสถานศึกษา และ 3) 
เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จำานวน 80 คน โดยวิธีการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง จากโรงเรียนแกนนำาจดัการเรยีนรว่ม สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
อุดรธานี เขต 1 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ แบบ
ประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบและตัวชี้วัด แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ แบบ
สมัภาษณ ์และแบบประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องแนวทางการจัดการเรียนรว่ม สำาหรบั
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการเรียนร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีองค์ประกอบ 6 ด้าน และตัวชี้วัด 16 ตัวชี้
วัด 2. สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 5 
ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ส่วนสภาพพึงประสงค์การจัดการเรียนร่วม สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 3. ผลการประเมินแนวทางการจัดการเรียน
ร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ทั้ง 6 ด้าน 48 
แนวทาง พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่ามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
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Abstract

This research purposes were: 1) to study elements and indicators of inclusive  
education management for schools ; 2) to study the present and desirable conditions of 
inclusive education management for schools and 3) to study the development of inclusive 
education management guidelines for schools under Udonthani office of primary educational 
service area 1. The sample group were administrators and teachers in inclusive schools  
under Udonthani office of primary educational service area 1 for 80 persons. The instruments 
used to collect data were the five-level rating scale questionnaire, the structured interview 
from, and the guideline suitability and feasibility assessment from. The statistics used for data 
analysis were mean and standard deviation. 

The research results were as followed: 1. There were 6 elements and 16 indicators 
of inclusive education management for schools under Udonthani office of primary educational 
service area 1. 2. The present condition of inclusive education management for schools 
under Udonthani office of primary educational service area 1 as a whole was at high level 
with each of 5 aspects was at high and 1 aspect was at moderate level. The desirable 
condition of inclusive education management for schools under Udonthani office of primary 
educational service area 1 as a whole was at the highest level as well as each aspect. 3. The 
assessment on suitability and feasibility of the inclusive education management guidelines for 
schools under Udonthani office of primary educational service area 1 in 6 aspects and 48 
guidelines as a whole were both at the highest level, as well as each aspect. 

Keywords:  developing guidelines, inclusive education, the office of Udornthani primary 
educational service area 1

บทนำา

การศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ เป็นกระ
บวนการทีมุ่ง่พฒันาคนใหเ้ป็นมนษุยท่ี์มคีณุภาพมี
ความสามารถเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุล
ทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม เป็นกระ
บวนการถา่ยทอดและเรยีนรูใ้นการทีจ่ะสรา้งสรรค์
และ พัฒนาคนทั้งในแง่ความรู้ ความคิด ตลอด
จนคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้สามารถดำารง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถสนอง
ตอบทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศชาต ิด้วยเหตุนีป้ระชากรของชาติทกุคนต้อง

ไดร้บัการศกึษา รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช 2550 ปรับปรุงแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554 มีเจตนารมณ์ ในการจัดการศึกษาสำาหรับ
กลุม่คนท่ีมคีวามต้องการพเิศษ โดยกำาหนดไว้อยา่ง
ชดัเจนและเปน็รปูธรรมมากกวา่ทีผ่า่นมา ทำาใหก้าร
จดัการศึกษาเอือ้ประโยชนต์อ่เดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พิเศษ ให้ได้รับสิทธิและความเสมอภาค ทั้งทาง
ดา้นการศึกษา การพฒันาคุณภาพชวีติ การส่ือสาร 
การเข้าถึงอาคาร สถานที่ สิ่งอำานวยความสะดวก 
สือ่ บรกิารและความชว่ยเหลอือืน่ใดทางการศึกษา 
ตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้
กำาหนดไว้เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป โดยรัฐต้อง
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในรูปแบบและวิธีการ
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อันเหมาะสมกับสภาพความต้องการพิเศษทาง
ด้านการศึกษาเป็นรายบุคคล และเป็นการจัดการ
ศกึษา เพือ่มุ่งแกไ้ขปญัหาและอปุสรรคอนัเนือ่งมา
จากสภาพความบกพรอ่ง หรือความตอ้งการพิเศษ
โดยจดัใหเ้ขา้เรยีนตามสภาพความบกพรอ่งในสภาพ
แวดล้อมที่มีขีดจำากัดน้อยท่ีสุด (สำานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี. 2554: 8 )

การศึกษาพิเศษเป็นกระบวนการจัดการ
ศึกษาสำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการ
ศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือแตกต่างไปจาก
เด็กปกติให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไป
อนัเนือ่งจากสาเหตคุวามบกพรอ่งของรา่งกาย สติ
ปญัญา อารมณ ์และรวมถงึเดก็ทีม่สีตปิญัญาสงูกว่า
ปกต ิคอื เดก็ปญัญาเลศิ ซึง่เดก็เหล่านีไ้มอ่าจไดรั้บ
ประโยชนเ์ตม็ทีจ่ากการศึกษาทีจ่ดัใหก้บัเด็กปกตไิด ้
ทัง้ดา้นการเรยีนการสอน วธีิสอน ขบวนการ เนือ้หา
วิชา หลักสูตร เครื่องมือ สื่อการสอน และบริการ 
ปจัจุบันการจัดการศกึษาพเิศษในประเทศไทยมรีปู
แบบในการจัดการศกึษาทีห่ลากหลายทัง้ในระบบคอื 
การจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไป จดัการศึกษา
ตามความตอ้งการจา เปน็ตามลักษณะความพิการ
ในโรงเรยีนเฉพาะความพกิาร การจดัการศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2548: 4)

การดำาเนนิงานจดัการเรยีนรว่มในปจัจุบนั 
โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น 
ด้านบุคลากร มีปัญหาเกี่ยวกับครูขาดความรู้และ
ขาดทักษะในการคัดกรองเพื่อระบุประเภทความ
พิการ ทำาให้ผลการคัดกรองที่ได้ไม่ชัดเจน และผิด
ประเภทซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อการวางแผนพัฒนา
ตามความต้องการจำาเป็นพิเศษ อกีท้ังยงัขาดความ
รู้และทักษะในเรื่องการวัดและประเมินผล รวมถึง
ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำาคัญอย่าง
จริงจังเนื่องจากมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบมาก
และคิดว่าไม่ใช่กลุ่มสาระวิชาหลัก ที่ต้องยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ จึงไม่ได้ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติ
งานในดา้นนีเ้ทา่ทีค่วร ซึง่ปญัหาเหลา่น้ีเปน็สาเหตุ
สำาคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อความสามารถใน

การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (รดา 
ธรรมพูนพิสัย. 2556: 240)

โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 บางโรงเรียน
ที่มีการจัดการเรียนร่วมก็เช่นเดียวกัน ปัญหาที่มัก
พบ คอื ผูบ้รหิารและครู สว่นใหญไ่มใ่หค้วามสำาคญั
อยา่งจรงิจังในเรือ่งการจัดการเรยีนรว่มสำาหรบัเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ ผู้บริหารและครูเป็นคน
ตัดสินใจในการจัดการเรียนร่วมด้วยตนเองโดยไม่
คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก โดย
ส่วนใหญ่แล้วเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะเข้า
ห้องเรียนร่วมกับเด็กปกติ เรียนในเนื้อหาเดียวกัน 
กระบวนเรยีนรูเ้หมอืนกนั กจิกรรมและสือ่ตา่งๆ ที่
ใชร้ว่มกนักบัเดก็ปกต ิซึง่ความสามารถในการเรยีน
รู้ของเด็กทีม่คีวามแตกตา่งกนัมาก เมือ่ใช้กจิกรรม
และส่ือชนดิเดยีวกนั การทีเ่ดก็จะเกดิการเรยีนรูไ้ด้
ตรงตามวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้น้ันย่อมไมเ่ท่า
กนั สง่ผลใหเ้ดก็ท่ีมคีวามต้องการพเิศษไมส่นใจ ท่ี
จะเรียนและร่วมทำากิจกรรมในชั้นเรียนกับเพื่อน 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ
ทีจ่ะศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดั สภาพปจัจบุนั 
สภาพพงึประสงคแ์ละการพฒันาแนวทางการจดัการ
เรยีนร่วม สำาหรบัสถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดย
การบริหารโรงเรียนท้ังระบบแบบใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน วา่มสีภาพการบรหิารจดัการเป็นอยา่งไร เพือ่
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การปฏบิติังานดา้นการจดัการเรยีนรว่มในโรงเรียน
แกนนำาจัดการเรียนรว่ม และเพือ่นำาข้อมลูทีไ่ดจ้าก
การศึกษาไปเปน็แนวทางในการปรบัปรงุพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
จดัการเรยีนรว่มทัว่ไปใหม้ปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศึกษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดั การ
จดัการเรยีนรว่ม สำาหรบัสถานศกึษาสงักัดสำานกังาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพพึง
ประสงค ์การจดัการเรียนรว่ม สำาหรับสถานศกึษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน
ร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง และกลุ่มผู้
ให้ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครู
โรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำานวน 2,869 คน 

1.2 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช ้ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารและ
ครูผู้สอน จำานวน 80 คน แยกเป็นผู้บริหาร 23 
คน และครูผู้สอน 57 คน โดยวิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จากโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียน
ร่วม สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดการ
จดัการเรยีนรว่ม ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 7 คน 

2.2 กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูทำาหนา้ทีใ่หส้มัภาษณ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัการพฒันาแนวทางการจดัการเรยีน
ร่วม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 8 คน 

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนร่วม สำาหรับ

สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 แบ่งออกเป็น 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ตามแบบของ Likert และตอนที่ 2 เป็น
คำาถามปลายเปิด 

2. แบบสอบถามสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน
ร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบ
ด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ตอนที ่2 เปน็แบบสอบถาม
ชนดิมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแบบของ 
Likert และตอนที่ 3 เป็นคำาถามปลายเปิด

3. แบบสมัภาษณ ์เปน็แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง

4. แบบประเมนิแนวทางการพฒันาแนวทาง
การจัดการเรียนร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 1 เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย  

การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
ชีว้ดัการจดัการเรยีนรว่ม สำาหรบัสถานศกึษาสังกดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 1 มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษา
เอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการเรียนร่วม2) สังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอน
ที่ 1 3) ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
และตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 7 คน และ 
4) วิเคราะห์ความเหมาะสม และดำาเนินการคัด
เลอืกองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัตามเกณฑท์ีก่ำาหนด

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์การจัดการ เรียนร่วม สำาหรับ
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สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน 
คือ 1) นำาผลการศึกษาองค์ประกอบในระยะที่ 1 
มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 2) เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และ 3) วิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนรว่ม สำาหรบัสถานศึกษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีทั้งหมด 
5 ขัน้ตอน คือ 1) วเิคราะหห์าความตอ้งการจำาเปน็
ในการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาอดุรธาน ีเขต 1 2) สมัภาษณเ์ชงิลกึจากผูท้รง
คณุวฒุ ิจำานวน 8 คน และสงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ด้จาก
การสมัภาษณ ์3) ออกแบบแนวทางการจดัการเรยีน
ร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 4) ประเมนิ
แนวทาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน และ 5) 
วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางและคดัเลือกแนวทางตามเกณฑท์ีก่ำาหนด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบ
ประเมินองค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการเรียน
ร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้ค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม
สภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงคก์ารจดัการ
เรียนร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
วเิคราะหโ์ดยใชค้า่เฉลีย่และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์หาความต้องการจำาเป็น
ในการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศกึษาอดุรธาน ีเขต 1 โดยคา่ดัชนลีำาดบัความสำาคญั
ของความต้องการจำาเป็นแบบปรับปรุง (Modified 
Priority Needs Index: PNI

modified
) เพื่อจัดลำาดับ

ความต้องการจำาเป็น

4. การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอดุรธาน ีเขต 1 โดยการวเิคราะหเ์นือ้หา

5. การวเิคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากแบบประเมนิ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย

1. องค์ประกอบและตัวช้ีวัดการจัดการ
เรียนร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 1 มีองค์
ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านนักเรียน 2) ด้านการจัดการเรียน
รู้ 3) ด้านสภาพแวดล้อม 4) ด้านการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 5) ด้านทัศนคติต่อนักเรียน
เรียนร่วม และ 6) ด้านการบริหารจัดการและตัว
ชี้วัด 16 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความพร้อมด้านการ
ดำาเนินชวีติในโรงเรยีน 2) ความรู้ ความเขา้ใจเกีย่ว
กับนักเรียนเรียนร่วม 3) การจัดทำาแผนการสอน
เป็นรายบุคคล 4) การรายงานความก้าวหน้า 5) 
การประกันคุณภาพ 6) ความพร้อมของโรงเรียน 
7) บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนร่วม 
8) การมีส่วนร่วมของนักเรียน 9) การมีส่วนร่วม
ของครู 10) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 11) การ
มสีว่นรว่มของผูป้กครองและหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง 
12) ทศันคตขิองเพือ่นรว่มช้ันเรยีนตอ่นกัเรยีนเรยีน
ร่วม 13) ทัศนคติของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง 
ตอ่นกัเรยีนเรยีนรว่ม 14) การกำาหนดนโยบายของ
โรงเรยีน 15) การบรหิารงบประมาณ และ 16) การ
บริการทางการศึกษาและสิ่งอำานวยความสะดวก

2. สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนร่วม 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่
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ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ
ว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน เรียงลำาดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ 1) ด้านทัศนคติต่อนักเรียนเรียน
ร่วม 2) ด้านนักเรียน 3) ด้านสภาพแวดล้อม 4) 
ด้านการมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษา 5) ด้าน
การบริหารจัดการ ตามลำาดับและอยู่ในระดับปาน
กลาง 1 ด้าน คือ ด้านด้านการจัดการเรียนรู้ ส่วน
สภาพพึงประสงค์การจัดการเรียนร่วม สำาหรับ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำาดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้าน
สภาพแวดล้อม 3) ด้านทัศนคติต่อนักเรียนเรียน
ร่วม 4) ด้านการจัดการเรียนรู้ 5) ด้านการมีส่วน
รว่มในการจดัการศกึษา และ6) ดา้นนกัเรยีน ตาม
ลำาดับ 

3. การพฒันาแนวทางการจดัการเรยีนรว่ม 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 
48 แนวทางใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นนกัเรียน ม ี7 
แนวทาง 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ มี 14 แนวทาง 
3) ดา้นสภาพแวดล้อม ม ี6 แนวทาง 4) ดา้นการมี
สว่นรว่มในการจดัการศกึษา ม ี8 แนวทาง 5) ดา้น
ทัศนคติต่อนักเรียนเรียนร่วม มี 5 แนวทาง และ 
6) ด้านการบริหารจัดการ มี 8 แนวทาง สำาหรับ
ผลการประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไปได้
อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้าน 

อภิปรายผล

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการจัดการ
เรียนร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต 1 มีองค์
ประกอบ 6 ดา้น และตวัชีว้ดั 16 ตวัชีว้ดั สอดคลอ้ง
กับ เบญจา ชลธานนท์ (2546: 6-7) ได้ให้แนวคิด
วา่ โรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรว่มตอ้งบรหิารตามโครง
สร้างซีทใหค้รอบคลมุองค์ประกอบหลกัทีส่ำาคญั 4 

ประการ ดังนี้ 1) นักเรียน (Student) 2) สภาพ
แวดลอ้ม (Environment) 3) กจิกรรมการเรยีนการ
สอน (Activities) และ 4) เครื่องมือ (Tools) ซึ่ง
หมายถึง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบประมาณ 
ระบบการบรหิารจดัการ กฎกระทรวง เทคโนโลยสีิง่
อานวยความสะดวก สือ่ บรกิาร ตำารา และความชว่ย
เหลอือืน่ใดทางการศกึษา สอดคลอ้งกบั สำานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543: 
27) ได้ใหแ้นวคดิวา่ องคป์ระกอบในการจดัการเรยีน
ร่วมที่สำาคัญประกอบด้วย 1) นักเรียน 2) สภาพ
แวดล้อม 3) กิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) 
เคร่ืองมอื คอื เคร่ืองมอืในการบริหารจัดการ ไดแ้ก่ 
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กฎระเบียบ กฎหมาย 
คน งบประมาณ เทคโนโลยี และอื่นๆ

2. สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนร่วม 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยูใ่นระดบัมาก 5 ดา้น และอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1 ดา้น สว่นสภาพพงึประสงคก์ารจดัการเรยีนรว่ม 
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน สอดคล้องกับ 
บญุยิง่ สายเมฆ (2555: 77-78) ไดศ้กึษาเรือ่ง รปู
แบบการดำาเนนิการจดัการเรยีนรว่มทีม่ปีระสิทธิผล
สำาหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้ ในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นบานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า สภาพ
ปฏบิตั ิดา้นการจดัการเรยีนการสอน การสนบัสนุน
และบริการจัดการเรียนร่วมการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์และการจัดสภาพแวดล้อม ดา้นความ
ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนให้
นกัเรยีนทีม่ปีญัหาในการเรยีนรูไ้ดพ้ฒันาศกัยภาพ 
และการนเิทศ กำากบั ตดิตาม และประเมนิผลตาม
สภาพจรงิ อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบั รดา ธรรม
พูนพิสัย (2556: 240-241) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพ
ปญัหาและแนวทางการจดัการเรียนรว่มในโรงเรยีน
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แกนนำาจัดการเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษา นราธวิาส ผลการศกึษาพบ
วา่ สภาพปญัหาในโรงเรยีนแกนนำาจดัการเรยีนรว่ม
เรยีงตามลำาดบัจากดา้นทีม่ปีญัหามากไปหานอ้ย คอื 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านนักเรียน ด้าน
เครือ่งมอื และดา้นสภาพแวดลอ้ม และในภาพรวม
สภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก

3. การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียน
ร่วม สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบ
ด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 

3.1 ด้านนักเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
และบุคคลกรในโรงเรียนแกนนำาเรียนร่วม ต้อง
ศึกษาและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน
ร่วมในโรงเรียนและความบกพร่องของนักเรียน
เรียนร่วมแต่ละประเภท มีการเตรียมความพร้อม
ใหก้บันกัเรียนเรียนรว่มในการชว่ยเหลือตนเองเบือ้ง
ต้นก่อนที่จะรับเข้าเรียน มีการคัดกรองประเภท
ความบกพรอ่งของนกัเรยีน และการประเมนิความ
สามารถของนักเรยีนเรยีนรว่ม เพือ่ตรวจสอบความ
พรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ และอารมณ ์กอ่น
เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติ สอดคล้องกับ รจเรข พ
ยอมแย้ม (2553: 117-123) ได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วมสำาหรับ
เด็กพิการในโรงเรียนปกติ ผลการศึกษาพบว่า 
แนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแกนนำา
จัดการเรียนร่วมสำาหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ 
ด้านนักเรียน ได้แก่ 1)การจัดกิจกรรมเข้าค่าย
ระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ 
2) มีการจัดการเตรียมความพร้อมนักเรียนปกติ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ โดยผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
และชุมชนต้องร่วมมือกันเป็นทีม และ 3) การจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเจตคติให้เกิดกับโรงเรียน 
ครอบครวั ผู้นำาชมุชนและสงัคม สอดคลอ้งกับ รดา 
ธรรมพูนพิสัย (2556: 240-241) ได้ศึกษาเรื่อง 
สภาพปัญหาและ แนวทางการจัดการเรียนร่วมใน
โรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม สังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส ผล
การศกึษาพบวา่ แนวทางการแก้ปญัหาการจดัการ
เรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม ด้าน
นกัเรยีน ควรสง่เสริมนกัเรยีนทัว่ไปใหม้สีว่นรว่มใน
การชว่ยเหลอืนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ โดย
ต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม 
แก่เด็กทั้งสองกลุ่ม และเสริมทักษะทางวิชาการ
ตามศกัยภาพ ของผู้เรียนท่ีมีความตอ้งการพเิศษ มี
การประเมนิตามสภาพจรงิ จดัใหม้หีลกัสตูรสำาหรบั
นกัเรยีนเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ แตล่ะประเภท 
ครูต้องมีความรู้ มีเครื่องมือและใช้จิตวิทยาในการ
ดแูลและจดัการศกึษาสาหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พิเศษเป็นรายบุคคล ผู้บริหารควรให้ความสำาคัญ 
สร้างความตระหนัก สร้างเจตคติที่ดี ให้ขวัญและ
กำาลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติงาน
ด้านการเรียนร่วม 

3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการศึกษา
หลักสูตร และมาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ก่อนจัดทำาแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แล้วดำาเนินการตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่วางไว้ จัดหา 
ผลิตและใช้เทคโนโลยี ส่ิงอำานวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลือทางการศึกษา ใน
การพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจำาเป็นพิเศษ
ทางการศึกษามีการวัดและประเมินผลท่ีหลาก
หลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคล จากนั้น
ประเมินผลและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูเ้พือ่พฒันาและหาแนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิ
ขึน้จากการจดัการเรยีนรู ้สรปุผลการจดัการเรยีนรู ้
และรายงานความก้าวหน้าในการดำาเนินกิจกรรม
ให้กับทางโรงเรียนได้รับทราบ และรายงานไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป สอดคล้องกับ รจเรข 
พยอมแยม้ (2553: 117-123) ไดศ้กึษาเรือ่ง การ
บริหารโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วมสำาหรับ
เด็กพิการในโรงเรียนปกติ ผลการศึกษาพบว่า 
แนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแกนนำา
จัดการเรียนร่วมสำาหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ควรมีการนิเทศ
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ติดตามผลอย่างเป็นระบบและนำาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนร่วมอย่างต่อ
เนื่อง 2) ควรจัดครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษให้มีภาระงานอื่นน้อยลงและจัดครูที่มีความ
รู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญด้าน
การศกึษาพเิศษโดยเฉพาะสำาหรบัการดแูลเดก็ทีม่ี
ความตอ้งการพเิศษ 3) ปรบัหลกัสตูรใหเ้หมาะกบั
สภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยจัดกิจกรรม
การเรยีนการการสอนทีห่ลากหลายรวมทัง้สง่เสริม
ใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการดูแลเดก็ทีม่คีวามตอ้งการ
พิเศษ สอดคล้องกับ รดา ธรรมพูนพิสัย (2556: 
240-241) ไดศ้กึษาเรือ่ง สภาพปญัหาและแนวทาง
การจัดการเรยีนรว่มในโรงเรียนแกนนำาจดัการเรยีน
ร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษา นราธิวาส ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำา
จัดการเรียนร่วม ด้านการจัดการเรียนรู้ การสอน
ให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มได้ทำากิจกรรมร่วมกันให้
มากที่สุด โดยใช้เทคนิค วิธีการ และสื่อการสอน
ที่หลากหลาย การประเมินผลการเรียน หรือการ
รว่มกจิกรรม ควรใชวิ้ธีการ และเกณฑ์ท่ีต่างกบัเดก็
ทั่วไป โดยให้สอดคล้องกับสภาพความบกพร่อง
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และควรจัดให้มีห้อง
เสรมิทกัษะทางวิชาการ ผูบ้รหิารควรมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจดา้นการศึกษาพเิศษควรกำากบัให้มกีารจัดทำา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

3.3 ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนเตรียม
ความพร้อมในเรื่องของห้องเรียนให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลาก
หลายและเหมาะสมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รยีน 
จดัสภาพแวดลอ้มใหมี้ความเหมาะสมและปลอดภัย
เพื่ออำานวยความสะดวกในการเรียนรู้และดำาเนิน
ชีวิตในโรงเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีพร้อมในการจัดการ
เรียนร่วม ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง มีความพร้อม
ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนร่วม 
สอดคล้องกับ รจเรข พยอมแย้ม (2553: 117-
123) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารโรงเรียนแกนนำา

จัดการเรียนร่วมสำาหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ 
ผลการศกึษาพบวา่ แนวทางในการพฒันาการบรหิาร
โรงเรียนแกนนำาจดัการเรียนร่วมสำาหรับเดก็พิการใน
โรงเรียนปกติ ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ 1) ควรมี
การจดัสรรงบประมาณเพือ่เตรยีมสถานทีใ่หม้คีวาม
เหมาะสมกบัสภาพของเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ประเภทต่างๆ 2) การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ใหก้บัผูบ้รหิารและครผููส้อนเพือ่ใหเ้กดิความรูค้วาม
เชีย่วชาญในการชว่ยเหลอืเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับ รดา 
ธรรมพูนพิสัย (2556: 240-241) ได้ศึกษาเรื่อง 
สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมใน
โรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส ผล
การศกึษาพบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ควรจดัสภาพ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ใช้ห้อง
ปฏิบัติการ บริเวณโรงเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียน
รู้และเพื่อการพักผ่อนสำาหรับนักเรียนที่มีความ
ตอ้งการพเิศษ สอดคล้องกบั โสภาลักษณ ์ธารไชย 
(2554: 98-104) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียน
ร่วมสำาหรับเด็กนักเรียนพิการ กรณีศึกษาโรงเรยีน
เทศบาลวดัปา่เรไร อำาเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผล
การศึกษาพบว่า ด้านบุคคล ควรจัดอบรมพัฒนา
ความรู้ ทักษะให้กับครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่
สำาคัญที่สุดของการดำาเนินโครงการคือ บุคลากร 
ครผููส้อนเดก็พเิศษจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในการสอน
เด็กพิเศษ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
ตนเองอย่างสม่ำาเสมอ

3.4 ดา้นการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา 
นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการออกแบบกจิกรรมการเรยีน
การสอน การวดัและประเมนิผล เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
ตามความต้องการและความบกพรอ่งของตนเอง ครู
มหีน้าทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาผู้เรยีนอยา่ง
เหมาะสมและคอยประสานความร่วมมือระหว่าง 
โรงเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้
บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรียน
ร่วม คอยส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนร่วม
อย่างเหมาะสม ผู้ปกครองต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง
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เกีย่วกบัความบกพรอ่งของนกัเรียนและใหค้วามรว่ม
มือ สนับสนุน กับทางโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้กับนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
การส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ติดตาม การจัดการ
เรียนร่วมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ รจเรข พ
ยอมแย้ม (2553: 117-123) ได้ศึกษาเรื่อง การ
บรหิารโรงเรยีนแกนนำาจดัการเรยีนรว่มสำาหรบัเดก็
พิการในโรงเรยีนปกต ิผลการศกึษาพบวา่ แนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแกนนำาจัดการ
เรียนร่วมสำาหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ การมี
ส่วนร่วมโรงเรียนมีหน้าที่ติดต่อประสานงานและ
ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
บำาบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ 
สอดคลอ้งกบั บญุยิง่ สายเมฆ (2555: 77-78) ได้
ศึกษาเรือ่ง รปูแบบการดำาเนนิการจดัการเรยีนรว่มที่
มปีระสทิธิผลสำาหรับนักเรียนทีม่ปีญัหาในการเรยีน
รู ้ในสถานศกึษาขัน้พืน้บานสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า 
ในการมีส่วนร่วม กลไกในการดำาเนินการโดยจัด
ตั้งคณะทำางาน โดยจัดเตรียมครู ผู้ปกครอง แต่ง
ตั้งคณะทำางานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน จัดระบบ
สนบัสนนุการดำาเนนิการประกอบด้วย งบประมาณ 
อปุกรณ ์และจัดระบบการพัฒนานกัเรียนทีมี่ปญัหา
ในการเรียนรู้ 

3.5 ดา้นทศันคตติอ่นกัเรียนเรียนร่วม การ
จัดการเรยีนรว่มเป็นการเปดิโอกาสใหนั้กเรียนเรียน
ร่วมได้มีพัฒนาการด้านสังคมและรู้จักช่วยเหลือ
ตนเอง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนปกติ
ทัว่ไป มคีวามเขา้ใจและใหโ้อกาสนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพร่องได้รับการศึกษาเสมอภาค ยอมรับและให้
ความช่วยเหลอืนกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง และเชือ่
วา่นกัเรยีนเรยีนรว่มเปน็บคุคลทีม่คีวามสามารถใน
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับ รจเรข พยอมแย้ม (2553: 117-
123) ได้ศึกษาเร่ือง การบริหารโรงเรียนแกนนำา
จัดการเรียนร่วมสำาหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
และชุมชนต้องร่วมมือกันเป็นทีม มีความรู้ความ

เข้าใจ ยอมรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และให้
โอกาสนักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการศึกษา
เสมอภาค สอดคล้องกับ บุญยิ่ง สายเมฆ (2555: 
77-78) ได้ศึกษาเรือ่ง รปูแบบการดำาเนินการจดัการ
เรยีนรว่มทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบันักเรยีนทีม่ปีญัหา
ในการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นบานสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการ
ศกึษาพบวา่ ครแูละบคุลากรทางการศกึษาตอ้งได้
รบัการพฒันาดา้นความรู ้ความเขา้ใจ เจตคต ิอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อการจัดการเรียนร่วมที่มีประสิทธิผล
สำาหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้

3.6. ดา้นการบรหิารจดัการ โรงเรยีนมกีาร
กำาหนดนโยบายในการจดัการเรยีนรว่มอยา่งชดัเจน 
มีการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาที่ครบถ้วนตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรยีนร่วมทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็สำาคญั มกีารจดัสรร
งบประมาณในการสนับสนุน การจัดการเรียนร่วม
อย่างเพียงพอและเหมาะสม มีความพร้อมในการ
พัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนร่วม และมีการบริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ การกระจายอำานาจ การมี
สว่นรว่ม การบริหารตนเอง และการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล สอดคล้องกับ รจเรข พยอมแย้ม (2553: 
117-123) ไดศ้กึษาเรือ่ง การบรหิารโรงเรยีนแกน
นำาจัดการเรยีนรว่มสำาหรบัเดก็พกิารในโรงเรยีนปกต ิ
ผลการศกึษาพบวา่ ด้านการบรหิารจดัการโรงเรยีน
ควรจดัสรรงบประมาณ บุคลากร นักวชิาชพี และสือ่
เป็นการเฉพาะเพือ่ใช้ในการจดัการเรยีนรว่มสำาหรบั
เดก็ท่ีมคีวามตอ้งการพเิศษหลากหลายประเภท และ
การกำาหนดทศิทางนโยบาย จดุมุง่หมายในการปฏบิตัิ
งานเพือ่พฒันาระบบการใหบ้รกิารสิง่อำานวยความ
สะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการ
ศึกษาท่ีชัดเจนและเป็นรปูธรรม สอดคล้องกบั รดา 
ธรรมพูนพิสัย (2556: 240-241) ได้ศึกษาเรื่อง 
สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมใน
โรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา นราธวิาส ผลการ
ศึกษาพบว่า ด้านการบริหารจัดการให้มีการจัดทำา
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นโยบาย วสัิยทัศน์ พนัธกจิ แผนงาน โครงการ โดย
ใหค้รอบคลมุถงึกลุ่มนกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
จัดให้มีเครือข่ายการเรียนร่วมที่เข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการ
จดัการเรยีนรว่มสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
องค์ประกอบด้านที่มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันมาก
ที่สุด คือ ด้านทัศนคติต่อนักเรียนเรียนร่วม และ
องค์ประกอบด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันน้อย
ที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นควรมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนในด้านทัศนคติต่อนักเรียนเรียน
ร่วมให้ดียิ่งขึ้น และควรพัฒนาในด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

1.2 จากผลการศกึษาสภาพพงึประสงคก์าร
จดัการเรยีนรว่มสำาหรบัสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
องคป์ระกอบด้านทีมี่คา่เฉลีย่สภาพพงึประสงคม์าก
ทีส่ดุ คือ ดา้นการบริหารจัดการ และองคป์ระกอบ
ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สภาพพงึประสงคน้์อยทีส่ดุ คอื ดา้น
นกัเรยีน ดงันัน้ควรมกีารพฒันาในดา้นการบรหิาร
จดัการเปน็อนัดบัแรก และพัฒนาด้านทีม่สีภาพพึง
ประสงคใ์นดา้นทีเ่หลือจากมากไปหาน้อย เพือ่ตอบ
สนองตามความตอ้งการทีอ่ยากใหเ้กดิขึน้ในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 1

1.3 จากผลการศกึษาความตอ้งการจำาเปน็
ในการจัดการเรียนร่วมสำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ี
เขต 1 พบวา่ ดา้นท่ีมคีวามตอ้งการจำาเปน็เรียงลำาดบั
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการบริหารจัดการ ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
การมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา ดา้นทศันคตติอ่
นกัเรยีนเรยีนรว่ม และดา้นนกัเรยีน ตามลำาดบั ดงั
นัน้ในการพฒันา เพือ่ใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการ
จำาเป็นควรมีการพัฒนาจากด้านที่มีความต้องการ
จำาเป็นมากที่สุดเป็นดับแรก คือ ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ และพัฒนาในทุกๆ ด้านที่เหลือเรียงลำาดับ
จากมากไปหาน้อยตามความต้องการจำาเป็น

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป 

2.1 ควรศึกษาสภาพปัญหาของทางการ
จดัการเรยีนรว่มสำาหรบัสถานศกึษาสังกดัสำานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถ
นำาการพฒันาแนวทางการจดัการเรยีนรว่ม สำาหรบั
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มาแก้ไขปรับปรุงให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 ควรศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
พึงประสงค ์ในขอบเขตประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป เพือ่ใหไ้ดก้ารพฒันาแนวทาง
การจัดการเรียนร่วมสำาหรับสถานศึกษาในบริบท
และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และได้แนวทาง
ในการบรหิารจดั การเรยีนรว่มทีห่ลากหลายยิง่ขึน้



150 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 1 January – April 2017

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต.ิ (2543). การเรยีนรว่มแนวคดิใหมใ่นการจดัการศกึษา. กรงุเทพฯ: 
อักษรไทย.

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. (2548). รปูแบบในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรยีนรว่มสำาหรับ
เด็กและเยาวชนพิการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว.

บญุย่ิง สายเมฆ. (2555). รปูแบบการดำาเนินการจัดการเรยีนรว่มทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบันกัเรยีนทีม่ปีญัหา
ในการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นบานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุบลราชธาน.ี 
วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.

เบญจา ชลชารินทร์. (2546). คู่มือการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีต.กรุงเทพฯ: เพทาย
การพิมพ์.

รจเรข พยอมแยม้. (2553). การบรหิารโรงเรยีนแกนนำาจดัการเรยีนรว่มสำาหรบัเด็กพกิารในโรงเรยีนปกต.ิ 
วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

รดา ธรรมพูนพิสัย. (2556). สภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำาจัดการ
เรียนร่วมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส. วิทยานิพนธ์ ค.ม., 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, สงขลา.

โสภาลกัษณ ์ธารไชย. (2554). การจัดการเรยีนรว่มสำาหรับเดก็นกัเรียนพิการ กรณศีกึษาโรงเรียนเทศบาล
วดัปา่เรไร อำาเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็. วทิยานิพนธ ์ศษ.ม., มหาวทิยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

สำานักเลขาธิการคณะรฐัมนตร.ี (2554). รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550. กรงุเทพฯ: 
โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว.


