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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ ศึกษาการดําเนินงานการจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนตนแบบ    

การเรยีนรวม จงัหวดันนทบรุ ีกลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยั คอื ผูอาํนวยการ รองผูอาํนวยการกลุมบรหิารวชิาการ

หรือหัวหนาวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี จํานวน 

196 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานตามมาตรฐานการเรียนรวม         

ของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ วิเคราะหขอมูล

โดยใช ความถี ่รอยละ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และแบบสมัภาษณแบบไมมโีครงสราง วเิคราะห

ขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนตนแบบ      

การเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา โรงเรียนมีการดําเนินงานครบถวน 

ซึง่ในการดาํเนนิงานนัน้ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมือ่พจิารณาเปนรายดาน พบวา มกีารดาํเนนิงาน

มาก 3 ดาน คือ การบริหารจัดการงบประมาณ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน และมาตรฐานดานการบริหาร

จัดการเรียนรวม และมีการดําเนินงานในระดับปานกลาง 6 ดาน คือ การจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาเรียนรวม  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ

เรียนรวม  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน  และ              

การดําเนินงานของศูนยบรกิารทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services: SSS) ซึง่จากการสัมภาษณ 
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พบวา โรงเรยีนมกีารดาํเนนิงานการจดัการเรยีนรวมแตยงัไมสมบรูณ ปญหาทีพ่บ ไดแก ขาดการประสานงาน

กับเครือขายหรือหนวยงานอ่ืน ๆ นอกกระทรวงศึกษาธิการ  ครูยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ                

จัดทําการประกันคุณภาพภายในใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ และขาดการจัดต้ังศูนยบริการทาง              

การศึกษาพิเศษ คําสําคัญการจัดการเรียนรวม โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม

Abstract
  This research aimed to investigate the inclusive learning management  performance of the 

inclusive learning schools in Nonthaburi Province.  The sample used in this study included                 

directors, deputy directors, academic affairs administration groups or heads of academic affairs, 

teachers and special education teachers from the inclusive learning schools in Nonthaburi Province 

numbering 196 people.  The tools used in this research were questionnaires about the inclusive 

learning schools management performance of the inclusive learning schools in Nonthaburi Province 

in form of 3-rating scale.  The data were analyzed through frequency, percentage, mean and 

standard deviation.  The non- structure interview form were analyzed through content analysis.    

The findings were as follows: according to the inclusive learning management performance of the 

inclusive learning schools in Nonthaburi Province, the overall respondents agreed that the perfor-

mance was at moderate level. When considering each aspect, it revealed that there were 3 aspects 

with high-level performance, such as budget management, learner’s quality standard and inclusive 

learning management standard and there were 6 aspects with moderate-level performance, 

namely preparation for the inclusive learning management quality development project, school 

internal quality assurance, inclusive learning management structure design, learning society creation 

standard, learning and teaching management standard and Student Support Services (SSS)       

performance. Anyway, the results of interviews showed that the schools performed the duty inclusive 

learning management but it was not complete.  The problems found were that lack of coordination 

with other networks or agencies outside Ministry of Education, the teachers still lacked knowledge 

and understanding about internal quality assurance preparation for children with special need and 

lack of Student Support Services (SSS) establishment.

Keywords
  Inclusive Learning Management,  Inclusive Learning Schools
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บทนํา
  ปจจุบนัประเทศไทยมีการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกเดก็และเยาวชนเพ่ิมมากข้ึน ไมวาจะเปน

เด็กดอยโอกาส เด็กในชนบท หรือแมกระท่ังเด็กพิการ รัฐบาลก็ไดตระหนักถึงความสําคัญ และดําเนินการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหเกิดความเทาเทียม ความเปนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู        

ของเด็กกลุมนี้ใหดีขึ้นกวาเดิม  โดยเฉพาะการดําเนินการจัดการศึกษาใหแกเด็กพิการ ซึ่งตองตระหนักถึง    

เรื่องสิทธิมนุษยชน ที่ทุกคนควรจะไดรับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกัน กระทรวง ศึกษาธิการจึงไดกําหนด

ให ป พ.ศ. 2542 เปนปการศึกษาเพ่ือคนพิการ และไดประกาศตอสาธารณชนท่ัวไปวา "คนพิการทุกคนท่ีอยาก

เรียนตองไดเรียน"  (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555, 4) เพื่อเอื้ออํานวยใหเด็กพิการสามารถ

เขารับบริการการศึกษาอยางเทาเทียมกับเด็กปกติ ตั้งแตป พ.ศ. 2555 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน ไดมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใหเปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม  กระจาย      

ในทกุสาํนกังานเขตพืน้ที ่เพือ่รองรบันกัเรยีนพกิารทกุคนใหไดรบัสทิธิและโอกาสในการศกึษาอยางเสมอภาคกนั

และไดมโีอกาสเรียนรวมกบันกัเรยีนทัว่ไปในโรงเรยีนใกลบาน โดยคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบการเรยีนรวม

ที่เปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS)

  จากการศกึษาขอมลูเกีย่วกับการจัดการศกึษาใหแกเดก็พกิารพบวา ยงัมปีญหาในเรือ่งของเดก็พกิาร

ไดรับโอกาสทางการศึกษาไมทั่วถึง โดยโรงเรียนสวนใหญจะรับเฉพาะเด็กที่มีความพิการระดับนอยถึง           

ปานกลางเทานัน้ สวนเดก็พิการระดับมากยงัไมสามารถเขาเรยีนในโรงเรียนทัว่ไปได (สมศกัดิ ์ ปาไพร, 2557, 2) 

เปนผลใหเด็กพิการขาดสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาอยางทั่วถึงสอดคลองกับการสรุปผลโครงการ

พฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนรวม ในป พ.ศ. 2557 ของสํานกับริหารงานการศกึษาพิเศษ 

พบวา การดําเนินงานยังมปีระเด็นปญหาท่ีตองไดรบัการแกไขและพัฒนาในเร่ือง การปฏิเสธการรับเดก็พกิาร

เขาเรียน การจัดจางพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ การจัดการเรื่องครูผูสอนในโครงการหองเรียนคูขนาน และการบริหาร

จดัการงบประมาณ (ภายใตกรอบการดําเนินงาน) (พะโยม ชณิวงศ, 2558) และยังพบวา ปจจัยสาํคญัทีท่าํให

เด็กพิการขาดโอกาสทางการศึกษา คือ เด็กมีปญหาในเรื่องความประพฤติจนไมสามารถเรียนกับเพื่อนที่เปน

เด็กปกติได ผูปกครองไมสนใจหรือคิดวาการศึกษาไมมีประโยชนสําหรับเด็กพิการ ไมมีโรงเรียนที่รับสอน      

เด็กพิการอยูใกลบาน โรงเรียนขาดความพรอมในการจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กพิการ ขาดทุนทรัพย         

ในการเรียน และเด็กมีความพิการขั้นรุนแรงไมสามารถเรียนได (กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานพัฒนา

นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2556, 41) ทั้งนี้จากการสัมภาษณครูผูสอน โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ     

จํานวน 10 คน พบวา ครูสวนใหญมีความกังวลตอการมีเด็กพิการในการดูแลเน่ืองจากไมมั่นใจในเรื่อง            

ของการคัดกรอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลใหแกเด็กพิการ จงึอยากสะทอน

ใหเหน็วา ในโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาใหแกเด็กพกิารควรมกีารพฒันาบคุลากรคร ูและการจดัการศกึษาใหเปน

ไปตามมาตรฐานของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เพื่อรองรับเด็กพิการทุกคนใหไดรับสิทธิและโอกาส

ในการศึกษาอยางเสมอภาคซ่ึงมาตรฐานของการเรียนรวม จะใชมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกัน

คณุภาพภายในของสถานศึกษา ป พ.ศ. 2555  4 ดาน  (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 2555, 
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7-23) ไดแก (1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (2) มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน (3) มาตรฐาน    

ดานการบริหารจัดการเรียนรวม และ (4) มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู และการประเมินผล  

การดําเนินงานของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม  5 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 

2557, 18-19) คอื (1) การจดัทาํโครงการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาเรยีนรวม (2) การกาํหนดโครงสราง

การบริหารจัดการเรียนรวม (3) การดําเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (4) การประกันคุณภาพ

ภายใน และ (5) การบริหารจัดการงบประมาณรวมการดําเนินงานการจัดการเรียนรวมทั้งหมด 9 ดาน

  โรงเรียนตนแบบการเรียนรวมในจังหวัดนนทบุรี มี 8 โรงเรียน คือ (1) โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (2) 

โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต (3) โรงเรียนชลประทานสงเคราะห (4) โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (5) โรงเรียน                   

วดัคลองขนุศร ี (6) โรงเรียนชมุชนไมตรีอทุศิ (7) โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหบางกรวย และ (8) โรงเรยีนปากเกรด็ 

มีหนาที่ในการจัดการศึกษาใหแกเด็กพิการ รับเด็กเขารับการศึกษาโดยไมแบงแยกความบกพรองของเด็ก 

หรือคัดแยกเด็กที่ดอยกวาเด็กสวนใหญออกจากชั้นเรียน แตจะใชการบริหารจัดการและวิธีการในการใหเด็ก

เกิดการเรียนรูและพัฒนาการตามความตองการจําเปนอยางเหมาะสมเปนรายบุคคล และจัดการศึกษา        

แบบเรียนรวมใหเปนไปตามมาตรฐานทัง้ 9 ดาน ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานกาํหนด         

แตผลการสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนรวม ในป พ.ศ.  2557 พบวา         

การจัดการศึกษาใหแกเด็กพิการบางโรงเรียนยังขาดมาตรฐานที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอน มาตรฐาน    

ที่ 3 ดานการจัดการเรียนรวม และมาตรฐานท่ี 9 การบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งแสดงใหเห็นวา การดําเนิน

งานยงัไมเปนไปตามมาตรฐานการเรยีนรวม จากเหตผุลดงักลาว ในฐานะทีผู่วจิยัเปนนกัวชิาการศกึษาพเิศษ 

และเปนสวนหน่ึงที่มีหนาที่ดูแลเด็กพิการในจังหวัดนนทบุรี จึงมีความสนใจศึกษาวา โรงเรียนตนแบบ              

การเรยีนรวม จงัหวดันนทบรุ ีมกีารดาํเนนิงานการจดัการเรยีนรวมครบถวนหรอืไม อยางไร เพ่ือนาํผลการวจิยั

ไปปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี ใหเปนไปตามกรอบการดําเนิน

งานการจัดการเรียนรวม  ตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
  เพื่อศึกษาการดําเนินงานการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี

วิธีการวิจัย
  1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยผูอํานวยการ  จํานวน 8 คน รองผูอํานวยการ        

กลุมบริหารวิชาการหรือหัวหนาวิชาการ จํานวน 8 คน  ครูผูสอน จํานวน 164 คน และครูการศึกษาพิเศษ  

จํานวน 16 คน ในโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี  รวมทั้งส้ินจํานวน 196 คน ในปการศึกษา  

2558 โดยใชตารางของเครซี่ และมอรแกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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  2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การดําเนินงานการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน

ตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี  ที่ผานการทดลองแลวไปวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันทั้งฉบับ โดยใช    

วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cornbach Coefficient Alpha) ไดคาความเช่ือมั่นทั้ง             

ฉบับเทากับ .960  เปนแบบ มาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ  และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง              

เพื่อสัมภาษณขอมูลเพิ่มติมจากแบบสอบถาม

  3. การวิเคราะหขอมูล  ขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี  รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สวนขอมลูจากแบบสมัภาษณแบบไมมโีครงสราง วเิคราะหขอมลูโดยการวเิคราะห

เนื้อหา และนําเสนอเปนความเรียง

ผลการวิจัย

  การดําเนินงานตามการจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี โดยรวม

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1.  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

   โดยรวม มีการดําเนินงานในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 2.52  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา           

มีจํานวน 2 ขอที่มีการดําเนินงานในระดับปานกลางและจากการสัมภาษณผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ      

กลุมบรหิารวชิาการ ครผููสอน และครกูารศกึษาพเิศษ พบวา นกัเรยีนทีเ่ปนเดก็ทีม่คีวามตองการพเิศษจะตอง

ไดรับการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ทุกคน แตครูยังเห็นวาการจัดทําแผนการจัดการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เปนการเพิ่มภาระงานของครูผูสอน 

  2.  มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน

                 โดยรวมและรายขอ มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.34 และจากการ

สมัภาษณผูอาํนวยการ รองผูอาํนวยการกลุมบรหิารวชิาการ ครูผูสอน และครูการศกึษาพเิศษ พบวา ครูผูสอน

มีการจัดทําสื่อ และพยายามหากิจกรรมท่ีหลากหลายมาชวยในการจัดการเรียนการสอน และครูผูสอนยังมี

การจัดทาํวจิยัในชัน้เรยีนเพ่ือนาํไปพัฒนาปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนใหแกเดก็ทีม่คีวามตองการพเิศษ

ทุกป แตมีการนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในโรงเรียนเทานั้น

  3.  มาตรฐานดานการบริหารจัดการเรียนรวม

                 โดยรวม มีการดําเนินงานในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 2.50 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา            

มจีาํนวน 4 ขอทีม่กีารดาํเนนิงานในระดบัปานกลางและจากการสมัภาษณผูอาํนวยการ รองผูอาํนวยการกลุม

บริหารวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบวา ผูอํานวยการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสราง 

SEAT (Student: นักเรียนพิการ  Environment: สภาพแวดลอม  Activity: กิจกรรมการเรียนการสอน              

ภายในและภายนอกหองเรียน  Tool: เครื่องมือตามกฎกระทรวง  เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก) 
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  4.  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

                 โดยรวม มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.38  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ

วา สวนใหญมีการดําเนินงานในระดับ ปานกลางและจากการสัมภาษณ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ          

กลุมบรหิารวชิาการ ครผููสอน และครกูารศกึษาพเิศษ พบวา โรงเรยีนมกีารจดัทาํแผนงาน/โครงการการพฒันา

แหลงเรียนรู ดานการจัดการเรียนรวม ครูผูสอนมีการใชแหลงเรียนรูมาชวยในการจัดการเรียนการสอนใหแก

เด็กที่มีความตองการพิเศษ แตการแลกเปล่ียนเรียนรู เผยแพร และประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนา           

แหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมใหแกผูที่เกี่ยวของหรือเครือขาย ยังทําไดนอย          

  5.  การจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

       โดยรวม มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 2.48 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

มีจํานวน 2 ขอ ที่มีการดําเนินงานในระดับ ปานกลาง และจากการสัมภาษณ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ

กลุมบริหารวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบวา ผูอํานวยการ ครูการศึกษาพิเศษ และครูผูสอน 

ไดมกีารประชมุเพือ่วางแผนจดัทาํโครงการ การดาํเนนิงานการจดัการเรยีนรวมรวมกนั และไดดาํเนนิกจิกรรม

ตามแผน / โครงการที่วางไว

  6.  การกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม

       โดยรวม มกีารดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 2.44 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

มีจํานวน 1 ขอที่มีการดําเนินงานในระดับปานกลางและจากการสัมภาษณผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ    

กลุมบริหารวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบวาโรงเรียนมีการประชุม และจัดทําคําสั่งแตงต้ัง        

ผูรับผิดชอบงานฝายตาง ๆ ในโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม มีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน                

และโรงเรียนไดประสานการทํางานรวมกับเครือขายสหวิชาชีพ และเครือขาย  อื่น ๆ  แตยังไมมากนัก

  7.  การดําเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services: SSS)

       โดยรวมและรายขอ มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.14 และจากการ

สมัภาษณผูอาํนวยการ รองผูอาํนวยการกลุมบริหารวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบวา โรงเรียน

ยังไมมีการจัดหองบริการศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ เนื่องจากความจํากัดในดานอาคารสถานที่

  8.  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

       โดยรวม มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.48  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ

วา มีจํานวน 1 ขอที่มีการดําเนินงานในระดับมาก  และจากการสัมภาษณ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการกลุม

บริหารวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบวา โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ภายในของเด็กทีม่คีวามตองการพิเศษตามตัวชีว้ดัของเด็กนกัเรียนปกติ รวมถึงไดนาํตวัชีว้ดัของศูนยการศึกษา

พิเศษมาดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในรวมดวย แตยังทําไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด
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  9.  การบริหารจัดการงบประมาณ

                โดยรวมและรายขอ มีการดําเนินงานในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 2.60 และจากการสัมภาษณ

ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ ครูผูสอน และครูการศึกษาพิเศษ พบวา โรงเรียนมีการ       

จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการใชจายงบประมาณในการจัดการศึกษาเรียนรวมทุกป แตงบประมาณ     

มีจาํนวนนอย

อภิปรายผลการวิจัย
  1. มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน  พบวา โดยรวมและรายประเดน็ ผูตอบแบบสอบถาม        

มคีวามคิดเห็นวา มกีารดําเนินงานในระดับปานกลาง เมือ่เปรียบเทียบกับผลการสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนรวม ในป 2557  ระดับประเทศ พบวา การดําเนินงานในมาตรฐานท่ี 2  

มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน มีผลการดําเนินงานที่ควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเหมือนกัน     

โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา       

เดก็ท่ีมคีวามตองการพิเศษแตละคนมีความแตกตางกันท้ังในดานทักษะและความสามารถ จนไมสามารถจัด

หลักสูตรเดียวใหเหมาะกับทุกคนได ครูจึงจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย        

เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความตองการพิเศษใหเหมาะสมตามศักยภาพของแตละบุคคลซึ่งเปนไปตามคูมือปฏิบัติ

งานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 2553, 6)    

ที่กลาววา ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันท้ังดานความตองการ ความสนใจ ความถนัดและยังมีทักษะ   

พื้นฐานอันเปนเครื่องมือสําคัญที่จะใชในการเรียนรูอันไดแก ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน               

ความสามารถทางสมอง ระดบัสติปญญา  และการแสดงผลของการเรยีนรูออกมาในลกัษณะทีต่างกนั จงึควร

มีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ  เนติสิทธิ์ ปฐมกาลบุตร (2548) 

ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมใหเด็ก ออทิสติกในระดับ          

ประถมศกึษา ผลการวิจยัพบวา  ปจจยัท่ีสงผลตอการปฏบิตังิานของโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนรวมใหเดก็ออทิสตกิ           

ในระดับประถมศึกษา ไดแก ความเหมาะสมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย           

การเตรียมหลักสตูรและแผนการสอน  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินและรูปแบบ

การสอนของครู 

  2. การกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม พบวา โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมี     

ความคดิเหน็วา มกีารดาํเนนิงานปานกลาง โดยประเดน็ทีม่คีาเฉลีย่สูงสดุ คอื จดัทาํคาํสัง่แตงตัง้ผูรบัผิดชอบ

งานฝายตาง ๆ  ในโครงสรางการบริหารจัดการเรียนรวม โดยมีการดําเนินงานในระดับมาก และประเด็น            

ที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ทํางานรวมกับเครือขายรวมกับสหวิชาชีพและเครือขายอ่ืน ๆ ที่ใหการสนับสนุน               

การจัดการเรียนรวม ซึ่งประเด็นที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ทํางานรวมกับเครือขายรวมกับ  สหวิชาชีพและ              

เครือขายอ่ืน ๆ  ที่ใหการสนับสนุนการจัดการเรียนรวมน้ัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การประสานงานกับ            

หนวยงานหรือเครือขายอื่น ๆ ที่ใหการสนับสนุนการจัดการเรียนรวมท่ีเปนหนวยงานภายนอกของ              
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กระทรวงศึกษาธิการ มีความยุงยาก และใชเวลานาน สงผลใหการทํางานรวมกับเครือขายและสหวิชาชีพ       

ยังทําไดไมมากนัก ซึ่งสอดคลองกับ สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (2553, 10-11) ไดกลาวถึง

ปญหาในการติดตอประสานงาน ดังตอไปนี้  (1) ใหขอมูลลาชาเกินไป (2) การรับ - สงขอมูลผิดพลาด                

(3) เพิกเฉย และหลงลืม  และ (4) ไมไดรับความรวมมือ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พงษศักดิ์ ภูกาบขาว 

(2553) ไดทําการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เรียนรวมจังหวัดขอนแกน 

ผลการวิจัยพบวา ควรสรางและพัฒนาภาคีเครือขาย แหลงบริการและระบบการคัดกรองแบบมีสวนรวม      

จากทุกฝาย สงเสริมสนับสนุนหนวยงานองคกรภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ ครอบครัว 

จัดการศึกษาเรียนรวมอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

  3. การดําเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services: SSS) พบวา 

โดยรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ ใหบริการดานสื่อ บริการความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ    

จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเครือขาย เพื่อใหโรงเรียนอื่น ๆ มาใชบริการ ซึ่งประเด็นที่มีคาเฉล่ีย

ตํ่าสุดคือ จัดตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเครือขาย เพื่อใหโรงเรียน อื่น ๆ มาใชบริการ  ทั้งนี้อาจเปน

เพราะวา โรงเรียนยังไมมีการจัดหองบริการศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ เนื่องจากขอจํากัดในดานอาคาร

สถานที่ จึงสงผลตอการการดําเนินงานของศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษที่จะตองอํานวยความสะดวก         

ใหบริการดานขอมูลสารสนเทศ สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแกโรงเรียนเครือขาย          

ในพืน้ทีท่ีจ่ดัการศกึษาเรยีนรวม ซึง่สอดคลองกบัพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร พ.ศ. 2551 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 4) ที่กําหนดให สถานศึกษาในทุกสังกัด จัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุน    

การเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใด

ทางการศกึษา ทีค่นพกิาร สามารถเขาถงึและใชประโยชนได และสอดคลองกบังานวจิยัของพงษศกัดิ ์ภกูาบขาว 

(2553) ไดพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เรียนรวมจังหวัดขอนแกน                   

ผลการวิจยัพบวา ไดชดุของเปาหมาย กลยทุธและตัวชีว้ดั ตามกรอบโครงสรางซีท ทีมุ่งจะกอใหเกดิ ผลสาํเร็จ

ตามวิสัยทัศนและพันธกิจ อาทิ มุงมั่นในการบริหารจัดการ มีระบบการคัดกรอง มีการฟนฟูสมรรถภาพ               

มีการเตรียมความพรอมของเด็กและสงตอเขาเรียน มุงวางแผน วิเคราะห สภาพแวดลอม และจัดตั้งศูนย

ประสานงาน กาํหนดมาตรฐาน ตดิตาม กาํกบัและประเมินผล ระดมสรรพกําลงัความรวมมอื สงเสริมสนบัสนุน              

ใหสถานศึกษามีอิสระในการดําเนินงาน

สรุป
  จากการดาํเนนิงานการจดัการเรยีนรวมของโรงเรยีนตนแบบการเรยีนรวม จงัหวดันนทบุร ีผลการวจิยั

พบวา มกีารดาํเนนิการในระดบัปานกลาง และมปีญหาทีจ่ะตองทําการพฒันา การดาํเนนิงานของศนูยบริการ

ทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services: SSS) ซึ่งมีขอจํากัดดานอาคารสถานที่  โรงเรียนขาดครู

การศึกษาพิเศษที่จบเฉพาะทาง   การแลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพร และประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนา
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แหลงเรียนรูดานการจัดการเรียนรวมใหแกผูที่เกี่ยวของ หรือเครือขาย  และการสรางเครือขายกับหนวยงาน

ตาง ๆ  ที่เปนหนวยงานภายนอกของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  คือ  การเรงดําเนิน   

การจัดตั้งศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services: SSS) เพื่อใหบริการ และ                 

อาํนวยความสะดวกแกโรงเรยีนเครือขาย และควรสรางเครอืขายกับหนวยงานตาง ๆ   ทีเ่ปนหนวยงานภายนอก        

ของกระทรวงศึกษาธิการใหมากขึ้น เพื่อจะไดชวยกันดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษรวมกันกับสหวิชาชีพ     

อีกทั้งผูอํานวยการและครู ควรไดรับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในใหแกเด็กที่มี        

ความตองการพิเศษสาํหรบัขอเสนอแนะในการทําวจิยัครัง้ตอไปควรมีการศึกษาการดําเนนิงานตามมาตรฐาน

การเรียนรวมของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวมแตละโรงเรียน เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศ ที่สามารถนําไป

พฒันาการดาํเนนิงานการเรยีนรวมของโรงเรยีนตนแบบการเรยีนรวม และควรมีการศกึษาการบรหิารการเรยีน

รวมในโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศในเรื่องของการบริหารการเรียนรวม              

อยางลึกซึ้งและชัดเจน     
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