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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียน
ร่วมสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดน่าน และเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดน่าน โดยใช้รูปแบบวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 10 คน ครูผู้สอน จำนวน 15 คน ครูวิชาการ
จำนวน 15 ครูที่ร ับ ผิดชอบการเรีย นร่วม จำนวน 20 คน และผู้ปกครอง จำนวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน การวิจัยครั้งนี้เลือกกลุ่มตัว อย่างแบบเจาะจง จากโรงเรียนจัด
การศึกษาแบบเรียนร่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
สำหรับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาสภาพปัญหารายด้านทั้ง 4 ด้าน
โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านสภาพแวดล้อม ตามลำดับ ส่วนการพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน มีดังนี้ 1) ด้านวิชาการ ควรปรับ
หลั ก สู ต รให้ เหมาะสมกับ นัก เรี ย นที่ ม ี ค วามต้ อ งการพิ เศษเป็ น หลั ก สู ต รเฉพาะให้ช ัดเจน
*
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2) ด้านบุคลากร ควรจัดอบรมเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษให้กับครู และให้ความรู้กับนักเรียนใน
เรื่องของการศึกษาพิเศษ 3) ด้านงบประมาณ โรงเรียนจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับจำนวน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ขอสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอก 4) ด้านสภาพแวดล้อม
ควรปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ
คำสำคัญ : รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรีย นร่วม, โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนร่ว ม,
การพัฒนารูปแบบการจัดการแบบเรียนร่วม

Abstract
This research paper has objectives. To study the problems of joint
education management for schools in Nan Province And to develop a model of
joint education management for schools in Nan Province By using an integrated
research format The population used in the research consisted of 10 school
administrators, 15 teachers, 15 academic teachers, 20 responsible teachers and
10 parents, totaling 70 people. The purpose of this research was to select the
specific sample group. From the joint study school of Nan Educational Service
Area Office 1, the research instruments were a 5 level rating scale questionnaire
and a structured interview form. By conducting data collection manually The
statistics used in the research were percentage, mean and standard deviation.
The results of the research showed that Problems and conditions of joint
education management for schools The overall picture is in a high level. When
considering the problems of each side in all 4 sides in order of highest average
order From the highest to the least, namely academic, having the highest
average, followed by personnel, budget, and environment respectively. The
development of the model of joint study for all 4 schools is as follows 1)
Academic The curriculum should be tailored to students with special needs as a
specific curriculum. 2) Personnel Training on special education should be
organized for teachers. And educating students on special education matters 3)
Budget The school has allocated sufficient funds for the number of students
requesting support from external agencies. 4) Environment A favorable and
suitable environment should be adjusted to suit students with special needs.
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บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตรา 45 รัฐต้อง
ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับ การศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม
และสติป ัญญาให้สมกับ วัย โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับและ
โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย
ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตาม
วรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรครัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตนให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโ ดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษี ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว อย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุน เป็น อิส ระและกำหนดให้มีการใช้จ ่ายเงินกองทุ น เพื่อบรรลุว ัตถุประสงค์ดังกล่าว
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ 2542 มาตรา10 ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ต่ อ
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ระบุว่า “การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
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ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ” การศึกษาสำหรับคนพิการใน
วรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมี
สิทธิได้รับสิ่งอำนวย ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2545 และในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพุทธศักราช 2551 หมวด 1
เรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 7 ได้ระบุถึงสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการ
เรียนร่วมสถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะและศูนย์การ
เรียนเฉพาะความพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานได้รั บเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็น
พิเศษจากรัฐ มาตรา 8 ให้สถานศึกษาทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
การเรีย นร่ว ม การจัดการศึกษาเฉพาะความพิ การรวมถึง การให้บริการฟื้น ฟูส มรรถภา พ
การพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นการฝึกอาชีพหรือ
การบริการอื่นใดและสถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
ในการจัดการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยน
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและเพิ่มความรับผิดชอบให้กับครูในโรงเรียนและบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องในการร่วมมือกันเพื่อจัดการศึกษาให้รองรับนักเรียนพิการนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องได้เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยครูจำเป็นต้องมีความรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนทั่วไปควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กพิการ นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องในลักษณะของการจัดการเรียนร่วมรวมทั้ง
โรงเรียนยังต้องจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอีกด้วย ส่วนผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็น
ผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำและสร้างบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการ นักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วมในโรงเรียนและต้องกำหนด
บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของบุคลากรอย่างชัดเจนด้วย (สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2546) ปัจจุบันโรงเรียนที่นอกเหนือจากโรงเรียนแกนนำที่จัดการเรียนร่วมได้ก็ต้อง
ดำเนิน การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และกระทรวงศึกษาธิการ แต่การที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนยังไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนพิการ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือนักเรียนที่มีความบกพร่อง
มากพอ จึงทำให้การจัดการศึกษาเรียนร่วมยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ในด้านการเตรียมความพร้อมนักเรียนพิการ นักเรียนที่มีความการพิเศษหรือนักเรียนที่มีความ
บกพร่ อ ง ด้ า นการปรั บ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
ด้านบริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้านสื่อ เทคโนโลยี เป็นต้น (รจเรข พยอมแย้ม, 2547)
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ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเรียนร่วม ปัญหาที่พบคือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ที่มีศักยภาพสูงจำนวนมากต้องออกจากระบบโรงเรียนโดยไม่จบชั้นมัธยมสูงสุดทั้ง ๆ ที่เขามี
ศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ (กองทุนรัฐวัฒน์ตันมณีเพื่อสิทธิคนออทิสติก , 2556) การสร้างความ
ตระหนักของบุคคลในสังคมถึงความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการศึกษาให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพของ
องค์กรต่าง ๆ ในสังคมความรู้และทักษะในเรื่องกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษของครู ผู้บริหารโรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญที่สุดและส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการฝึกอบรมครู
และ ผู้บริหารให้มีสมรรถนะ (Competencies) ที่สำคัญ คือมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษแต่ละประเภทกระบวนการจัดการเรียนร่วมการปรับหลักสูตรการเรียนร่วม
และการทำงานเป็นทีมกับนักวิชาชีพสาขาอื่น ๆ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้สูงสุดของ
นักเรียน โรงเรียนยังมีปัญหาในการจัดการเรียนร่วมในส่วนของการขาดความรู้ของครูในเรื่อง
การคัดกรองเด็กที่มี ความต้องการพิเศษประเภทมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้และ
สมาธิสั้น ซนผิดปกติ ความรู้ในเรื่องเทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ความรู้เรื่องของ
การกระตุ้นพัฒนาการเบื้องต้นเด็กนักเรียนปกติมีเจตคติที่ไม่ดีต่อเพื่อนที่เป็นเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษเองยังปฏิเสธความบกพร่องของตัวเองอยู่ทำให้ไม่ได้
รับความช่วยเหลือและผู้ปกครองที่ยังขาดการเอาใจใส่ช่วยเหลือบุตรหลานของตนเองอย่าง
เต็มที่เมื่อรัฐมีนโยบายให้จัดการเรียนร่วมในโรงเรียน สิ่งที่เป็นปัญหาตามมาของการจัดการ
เรียนร่วมคือความพร้อมของครูเด็กพิเศษความเข้าใจและเห็นคุณค่าของคุณค่าทางการศึกษา
สำหรับเด็กการบริหารจัดการในโรงเรียนและการควบคุมชั้นเรียน สาเหตุสำคัญเนื่องมาจาก
นโยบายสำหรับการจัดการศึกษาเด็กเรียนร่วมไม่ชัดเจน กล่าวคือ ไม่มีการเตรียมความพร้อม
โรงเรียนผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ทำให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันว่าการเรียนร่วมคืออะไรละ
จะจัดการอย่างไร ไม่มีการเตรียมครู โดยเฉพาะหลักสูตรครูปฐมวัยยังไม่มีสาระวิชาว่าด้วยการ
สอนเด็กเข้าเรียนร่วมหรือวิชาการศึกษาพิเศษซึ่งในยุคนี้หลักสูตรปริญญาตรีด้านการศึกษาต้อง
มีว ิช าการจัดการเรีย นการสอนเด็กพิเศษร่วมด้วยอย่างน้อย 4 หน่ว ยกิต โดยให้มีการฝึก
ประสบการณ์ ทั้งนี้อย่างน้อยครูจ ะได้เข้าใจเด็กถ้ามีการเรียนร่ว ม ไม่มีนโยบายสนับสนุน
การศึกษาแบบเรียนร่วม ซึ่งโรงเรียนต้องการการสนับสนุนในทุกด้าน เพราะเด็กเรียนร่วมคือ
เด็กมีป ัญหาที่ต้องได้รับ การดูแลพิเศษ ทั้งทางด้านการศึ กษาด้านสวัสดิการ และสุขภาพ
เมื่อต้องย้ายเข้ามาอยู่ในโรงเรียนปกติทำให้ภาระงานโรงเรียนมากขึ้นครูต้องรับผิดชอบสูงกว่า
ปกติ ในการนี้รัฐต้องสนับสนุนด้านการเงินและสุขภาพ อย่างน้อยเด็กต้องได้รับการตรวจและ
วินิจฉัย การส่งต่อเพื่อบอกระดับปัญหาของเด็กเรียนร่วมที่ จะง่ายต่อครูและโรงเรียนในการจัด
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ชั้นเรียนและการเรียนการสอน การที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมที่ชัดเจนทำให้โรงเรียนต้อง
เปิดรับเด็กเรียนร่วมทุกระดับ ปัญหาและผลที่ตามมา สภาพปัญหาดังกล่าว
ผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง สนใจที ่ จ ะทำวิ จ ัย เรื ่อ งรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ว มสำหรับ
สถานศึกษาในจังหวัดน่าน เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมและ
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาใน
จังหวัดน่าน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดน่าน

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจ ัย ครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษา
แบบเรีย นร่ว มสำหรับ สถานศึกษาในจังหวัดน่านและเพื่อพัฒ นารูปแบบการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดน่าน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ของวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน ครูผู้สอน จำนวน 15 คน ครูวิชาการจำนวน
15 ครูที่ร ับ ผิดชอบการเรีย นร่วม จำนวน 20 คน และผู้ปกครอง จำนวน 10 คน รวมเป็น
70 คน จากโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กลุ่มเป้าหมายของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูที่รับผิดชอบ
เรียนร่วม 3 คน ผู้ปกครองจำนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
ทั้งหมด 10 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตของเนื ้ อ หามุ ่ ง ศึ ก ษารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ ว มสำหรั บ
สถานศึกษาในจังหวัดน่าน ซึ่งดำเนินงาน จัดการเรียนร่วม ดังต่อไปนี้คือ
1. การจัดการศึกษาแบเรียนร่วม
2. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
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เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนิน การวิจัยครั้งนี้ให้บรรลุว ัตถุประสงค์ มีระบบและ
สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้กำหนด
รายละเอียดและขั้นตอน การดำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาใน
จังหวัดน่าน
1. ศึกษาเอกสารและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
สำหรับสถานศึกษา จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนร่วมสำหรับ
สถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด น่ า น ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นวิ ช าการ และด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า น
งบประมาณ
3. สร้างแบบสอบถามสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับ
สถานศึกษาในจังหวัดน่าน
4. นำเครื่องมือที่สร้างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความ
ตรงตามเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
ให้สมบูรณ์
5. นำเครื่องมือที่ปรับปรุงไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง และสรุปผลการเก็บ
ข้อมูล รูปแบบการจัดการเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษา 4 ด้าน ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านงบประมาณ
ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาใน
จังหวัดน่าน
1. นำปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาในจังหวัด
น่าน ทั้งหมด 4 ด้าน ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านงบประมาณที่ได้
สังเคราะห์ประเด็นนำไปสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไว้ใช้สำหรับเป็นหัวข้อในการใช้
สัมภาษณ์ เพื่อหารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
2. ดำเนินการสร้างเครื่องมือ เครื่องมือสำหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบวิธีสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
สำหรับสถานศึกษา โดยการยกร่างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 4 ข้อ คือ ด้าน
บุคลากร ด้านวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านงบประมาณ
3. ให้ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อหาความแม่นยำตรงตาม
เนื้อหา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ
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1. แบบสอบถาม สภาพปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ ว มสำหรั บ
สถานศึกษาในจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดน่าน เขต 1
แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน
ตอนที ่ 2 แบบสอบถาม ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาการจั ด การศึ ก ษา
แบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดน่าน เขต 1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามดังกล่าวแล้ว นำมาวิเคราะห์โดย
ใช้ ส ถิ ต ิ พื ้ น ฐาน ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี ่ ย (X) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) โดยใช้ เ กณฑ์ ด ั งนี้
แบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาใน
จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดน่าน เขต 1 โดยรูปแบบจะเป็น
แบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ ด้านสภาพปัจจุบัน
5 หมายถึง สภาพปัญหาการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง สภาพปัญหาการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง สภาพปัญหาการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง สภาพปัญหาการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง สภาพปัญหาการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. การสัมภาษณ์แบบมีโ ครงสร้า ง หาแนวทางการพัฒ นารู ปแบบการจั ด
การศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบเรียนร่วม และผู้ปกครอง โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (Structured Interview) จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านงบประมาณ โดยเลือกสภาพปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมที่มี
ปัญหามากที่สุดและเร่งด่วนก่อน 2 ลำดับแรก เพื่อมาหาแนวทางการพัฒนา
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
วัต ถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่ว มสำหรับ
สถานศึกษาในจังหวัดน่าน
1. ยื ่ น คำร้ อ งขอหนั ง สื อ ออกจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฎ
อุตรดิตถ์ เรื่อง การขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนจัดการเรียน
ร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดน่าน เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัย
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2. ส่งหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ พร้ อ มกั บ แบบสอบถามที ่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ถึง
ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดน่าน เขต 1 ทางไปรษณีย์ เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
3. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาที่กำหนดไว้ ให้ช่วยกรุณา
ตอบแบบสอบถามแล้วผนึกใส่ซองส่งกลับมาหาผู้วิจัย
วัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาใน
จังหวัดน่าน
1. ขอหนั ง สื อ ราชการขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ถึ ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดน่าน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการตอบคำถามตามแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้
2. นำเครื่องมือวิจ ัย เชิงคุณภาพที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จำนวน 4 ด้ า น ด้านละ 1 ข้อ ทั้งหมดจำนวน 4 ข้อ ไปใช้ในการจัดสร้า งแบบสัม ภาษณ์
เพื่อหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้สอน ครูวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบเรียนร่วม และผู้ปกครอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
3. รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ เพื่อนำมาสรุปหาวิธีการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาแบบเรียนร่วม โดยผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์รายบุคคล แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผล
เชิงคุณภาพต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลละสถิติที่ใช้
1. ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ข้อมูลที่ได้นำมาสรุป และจำแนกการพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของแต่ละด้าน แล้วทำการตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
เป็นภาพรวมรายด้าน

ผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดน่าน
สรุปผลการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้
วัต ถุประสงค์ที่ 1 สภาพปัญหาสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
สำหรับ สถานศึ กษาในจั งหวั ดนาน ส่ว นที่ 1 ข้อมูล ทั ่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถามผู ้ ต อบ
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แบบสอบถามได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบเรียนร่ว ม
และผู ้ ป กครอง รวมเป็ น 70 คน เมื ่ อ แยกพิ จ ารณา ตำแหน่ ง หน้า ที ่ ระดั บ วุ ฒ ิ ก ารศึกษา
และประสบการณ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 14.3 ครูที่รับผิดชอบเรียนร่วม
คิดเป็นร้อยละ 20.0 ครูฝ่ายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 14.3 ครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 37.1
และผู้ป กครอง คิดเป็น ร้อยละ 14.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.4
จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 32.9 และต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.7
ประสบการณ์การทำงาน ไม่เกิน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.7 ประสบการณ์การทำงานระหว่าง
2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.4 ประสบการณ์การทำงานระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.3 และ
ประสบการณ์การทำงาน 11 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.6
ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษา
ในจังหวัดน่าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ผลประกฎตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับ
สถานศึกษา ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านงบประมาณ
ข้อ
1
2
3
4

รายการสภาพปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
สำหรับสถานศึกษา
ด้านบุคลากร
ด้านวิชาการ
ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านงบประมาณ

N = 70
สภาพปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียน
ร่วมสำหรับสถานศึกษา
S.D.
ระดับความเห็น
̅
𝒙
3.66
.82
มาก
3.67
.81
มาก
3.58
.84
มาก
3.61
.83
มาก

1. ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.66, S.D. = 0.82)
โดยข้อที่มีปัญหาค่าเฉลี่ยสูงสุด โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานด้านการแพทย์
เช่นโรงพยาบาล เพื่อนำนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษรับการตรวจรักษาบำบัด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (𝑥̅ = 3.77, S.D. = 0.95) รองลงมา คือ ครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการ
เรี ย นร่ ว มและให้ ผ ู ้ ป กครองมี ส ่ ว นร่ ว มในการกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย น (𝑥̅ = -3.73,
S.D. = 0.77 ) ตามลำดับ
2. ด้ า นวิ ช าการ โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ = 3.67, S.D. = 0.81)
โดยข้อที่มีปัญหาค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโรงเรียนมีการประเมินผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่
กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)
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(𝑥̅ = 3.90, S.D. = 0.80 ) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการวัดผลประเมินผลนักเรียนที่มี ความ
ต้องการพิเศษตามศักยภาพของนักเรียน (𝑥̅ = 3.81, S.D. = 0.74 ) ตามลำดับ
3. ด้านสภาพแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(𝑥̅ = 3.58, S.D. = 0.84 )
โดยข้อที่มีปัญหาค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมอบหมายหน้าที่ของผู้บริหารในการดำเนินงานจัดการ
เรี ย นร่ ว ม (𝑥̅ = 3.77, S.D. = 0.82) รองลงมา คื อ การจั ด สภาพอาคารเรี ย นให้ ม ี ค วาม
เหมาะสมและสอดคล้องกบความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนที่เรียนร่วมในโรงเรียน
(𝑥̅ = 3.75, S.D. = 075 ) ตามลำดับ
4. ด้านงบประมาณ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.61, S.D. = 0.83) โดย
ข้อที่มีปัญหาค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการตรวจสอบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงาน
ผล (𝑥̅ = 3.73, S.D = 0.79) รองลงมา คื อ การขอรั บ เงิ น งบประมาณ (คู ป อง)
(𝑥̅ = 3.69, S.D. = 0.82) ตามลำดับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 เพื ่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ ว มสำหรั บ
สถานศึกษาในจังหวัดน่าน โดยการสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึ กษา
แบบเรียนร่วมจากผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ครูที่รับผิดชอบเรียนร่วม
3 คน ผู้ปกครอง 5 คน รวมเป็น 10 คน
1. ด้านบุคลากร 1) โรงเรียนควรมีการวางแผนการจัดอัตรากำลังให้เพียงพอ
ต่อนักเรียนเรียนร่วม และ 2) ควรมีจำนวนครูที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับเด็กพิเศษมีเพียงพอที่จะ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงในแต่ละห้องเรียน 3) คัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงความต้องการของโรงเรียน 4) ควรติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านวิชาการ 1) โรงเรียนควรมีการจัดทำหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษ 2) โรงเรียนควรจัดนักเรียนที่มีความต้อ งการพิเศษกระจายไปตาม
ห้องเรียนต่าง ๆในการจัดการเรียนการสอน 3) ควรมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้ครูที่
สอนนั ก เรี ย นเรี ย นร่ ว ม 4) ควรเน้ น อาชี พ หรื อ แนวทางการนำไปใช้ ใ นภายภาคหน้ า
5) นำเทคโนโลยีมาช่วยในรูปแบบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 6) มีกลไกลการบริหารและการประสานงานกับ
ส่วนกลางและในพื้นที่อย่างมีระบบ 7) มีนโยบาย แผนและมาตรการและการติดตามประเมินผล
3. ด้านสภาพแวดล้อม สรุปได้ว่า 1) โรงเรียนควรจัดบริเวณทำสนามเด็กเล่น/
สวนหย่อมและอื่น ๆ ที่เอื้อต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2) โรงเรียนควรมีการปรับปรุง
อาคาร เช่น ประตู บันไดห้องน้ำที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 3) ควรมีสิ่ง
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อำนวยความสะดวกต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่เพียงพอ เช่น โต๊ะนักเรียน เก้าอี้
นักเรียน
4. ด้านงบประมาณ 1) โรงเรียนควรมีการสร้างเครือข่าย 2) ของบประมาณใน
การจัดการเรียนการสอนให้เด็กพิการเพิ่มขึ้น 3) จัดสรรงบประมาณหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเรียนร่วมและให้
นำงบประมาณที่ได้ตั้งในโครงการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อภิปรายผล
1. ผลการศึ ก ษาปั ญ หาสภาพปั ญหาของการจั ดการศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ ว มสำหรั บ
สถานศึกษาในจังหวัดน่าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน และเมื่อเรียงลำดับรายด้านที่เป็น
ปัญหามากที่สุด ได้แก่ ด้านวิชาการ รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้าน
สภาพแวดล้อม
1.1 ด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีปัญหาค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ โรงเรียนมีการประเมินผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) รองลงมา คือ โรงเรียนมี
การวัดผลประเมินผลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตามศักยภาพของนักเรียน ทั้ งนี้เป็นอาจ
เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สอดคล้องกับ
วิจัยของชมบุญ แย้มนาม ได้ทำวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนร่วมของผู้บริหาร
โรงเรียนจัดการเรียนร่วมระดับประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะในด้านการบริหารมีการจัดอย่าง
เป็นระบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการดำเนิน
ตรวจสอบเด็กโดยวิธีการที่หลากหลาย ให้ครูประจำชั้นหรือครูเสริมวิชาการประเมินนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียนมีการวางแผนทำปฏิทินการนิเทศ และเข้า
นิเทศตามที่กำหนดไว้ มีการวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบและนำเสนออย่างชัดเจน
(ชมบุญ แย้มนำ, 2560)
1.2 ด้านบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีปั ญหา
ค่าเฉลี่ยมากที่ส ุด คือ โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานด้านการแพทย์ เช่น
โรงพยาบาล เพื่อนำนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษรับการตรวจรักษาบำบัด รองลงมา คือ ครูมี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนร่วมและให้ผู้ป กครองมีส่วนร่วมในการกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก โรงเรียนไม่มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานด้าน
การแพทย์ เช่นโรงพยาบาล เพื่อนำนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษรับการตรวจรักษาบำบัด
ครูมีไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนร่วมและให้ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมในการ
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กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย หนูรัตน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมเด็กพิเศษกับ
เด็กปกติ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า 1) ข้าราชการ
ครูโรงเรียนประถมศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมเด็กพิเศษกับเด็กปกติ
โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก 2) ข้ า ราชการครู โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษา ที ่ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมเด็กพิเศษกับ
เด็กปกติ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา ที่มี
ประสบการณ์ด้านการอบรมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมเด็กพิเศษกับ
เด็กปกติ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประมวลความ
คิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะ
เกษ เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมเด็กพิเศษกับเด็กปกติ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร ควรจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านเด็กพิเศษ ตลอดจนมีการอบรมอย่ าง
สม่ำเสมอและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม ควรจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน ควรจัดอัตรากำลังบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการศึกษาพิเศษให้เพียงพอ
(วินัย หนูรัตน์, 2552)
1.3 สภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีปัญหา
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมอบหมายหน้าที่ของผู้บริหารในการดำเนินงานจัดการเรียนร่วม
รองลงมา คือ การจัดสภาพอาคารเรียนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นพิเศษของนักเรียนที่เรียนร่วมในโรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการมอบหมายหน้าที่ของ
ผู้บริหารในการดำเนินงานจัดการเรียนร่วมยังไม่เหมาะสม และการจัดสภาพแวดล้อมอาคาร
เรียนไม่มีความเหมาะสมและไม่เอื้อต่อความพิการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์ ได้ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มี
ความต้ อ งการพิ เ ศษในโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีการปรั บปรุงอาคาร สถานที่ในการรับ
นักเรียนที่มีความพิการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (พงษ์ธร วชิระปราการพงษ์, 2559)
1.4 ด้านงบประมาณ/เครื่องมือ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือโรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงาน
ผล รองลงมาคือ โรงเรียนมีการขอรับเงินงบประมาณ (คูปอง) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก โรงเรียนไม่ได้
ขอรับงบประมาณให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งสอดคล้องวิจัยของพัชริดา นิลสุข
ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม พบว่า โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการองค์กรตามกฎกระทรวง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการจัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะเพื่อการจัดการเรียนร่วม และมีการกำหนดนโยบาย
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ชัดเจน (พัชริดา
นิลสุข, 2558)และสอดคล้องกับวิจัยของสมจิต ทองเกต ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ การบริหาร
จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
พบว่ า การบริ ห ารงบประมาณ อาคารสถานที ่ สิ ่ ง แวดล้ อ มและการประชาสั ม พั น ธ์
( Management of Budgeting, Building, Environment and Public Relation) เ ป็ น ว า ง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดกิจ กรรมหาทุนมาใช้ จ่ายในการบริหารจัดการเรียนร่ ว ม
โดยเฉพาะการจั ด อาคารสถานที ่ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ มภายใน ภายนอกอาคาร ให้ เ อื ้ อ ต่ อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประชาสัมพันธการรับสมัครเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วม
อย่างทั่วถึง มีการจัดทำทำเนียบ และแหล่งบริการการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาพิเศษแกผู้ปกครองและชุมชนทราบ (สมจิต ทองเกต,
2559)
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดน่าน จาก
การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบเรียนร่วม และผู้ปกครอง จำนวน 10 คน
2.1 ด้านบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะว่า 1) โรงเรียนควรมีการวาง
แผนการจัดอัตรากำลังให้เพียงพอต่อนักเรียนเรียนร่วมและ 2) ควรมีจำนวนครูที่ผ่านการอบรม
เกี่ยวกับเด็กพิเศษมีเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง
ในแต่ละห้องเรียน 3) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงความต้ องการของโรงเรียน
4) ควรติดตามและประเมินผลการปฏิบ ัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอัญชลา เกลี้ยงแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วม
ของโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้
ความเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การเรี ย นร่ ว ม โดยผ่ า นการอบรมสั ม มนา ที ่ ม ุ ่ ง เน้ น
การพัฒนาบุคคล การเตรียมความพร้อมการวางแผนพัฒนาครู นักเรียน และผู้ปกครองในรูป
ของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ครู ผู้ป กครองและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวาง
แผนการจัดทำแผนการศึกษาร่วมกน ทำให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้ง ด้าน
บุคลากร งบประมาณ สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการศึกเรียนร่วม (อัญชลา เกลี้ยงแก้ว ,
2560) และสอดคล้องกับวิจัยของพัชรา เชื้อประดิษฐ์ ได้ศึกษา เรื่อง แนวทางส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจั ดการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียน
ร่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กล่าวว่า ควรให้มีการพัฒนา
บุคลากรโดยจั ด อบรมให้ค วามรู้ ห รื อ ให้ ศ ึ ก ษาด้ ว ยตนเองในเรื ่ องการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษ
การอบรมสั ม มนาจะทำให้ บ ุ ค ลากรที ่ เ กี ่ ย วมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการดำเนิ น การจั ด
การศึกษาแบบเรียนร่วม ทำให้บุคลากรรู้ถึงบทบาทหน้าที่ที่ ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (พัชรา
เชื้อประดิษฐ์, 2556)
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2.2 ด้านวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะว่า 1) โรงเรียนควรมีการจัดทำ
หลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2) โรงเรียนควรจัดนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษกระจายไปตามห้องเรียนต่าง ๆในการจัดการเรียนการสอน 3) ควรมีการจัดทำสื่อ
การเรียนการสอนให้ครูที่สอนนักเรียนเรียนร่วม 4) ควรเน้นอาชีพหรือแนวทางการนำไปใช้ใน
ภายภาคหน้า 5) นำเทคโนโลยีมาช่วยในรูปแบบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรีย นการสอนเพื่อสามารถช่ว ยเหลือตนเองได้ 6) มีกลไกลการบริห ารและ
การประสานงานกับส่วนกลางและในพื้นที่อย่างมีระบบ 7) มีนโยบาย แผนและมาตรการและ
การติดตามประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์ ได้ศึกษาเรื่ อง
การจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครพบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนหรือด้าน
วิชาการ โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ ควรมีหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เป็นการเฉพาะและเกณฑ์
การวัดผลควรเป็นไปตามศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (พงษ์ธร วชิระปราการ
พงษ์, 2559)
2.3 ด้านสภาพแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะว่า 1) โรงเรียนควรจัด
บริเวณทำสนามเด็กเล่น /สวนหย่อมและอื่น ๆ ที่เอื้อต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเ ศษ
2) โรงเรียนควรมีการปรับปรุงอาคาร เช่น ประตู บันไดห้องน้ำที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 3) ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่เพียงพอ
เช่น โต๊ะนักเรียน เก้าอี้นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรดา ธรรมพูนพิสัย ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส ด้านสภาพแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน รวมทั้งห้องปฏิบัติการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีการปรับ
หลักสูตร มีการประเมินตามสภาพจริง และครูต้องมีองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รดา ธรรมพูนพิสัย, 2556)
2.4 ด้านงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะว่า 1) โรงเรียนควรมีการ
สร้างเครือข่าย 2) ของบประมาณให้ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กพิการเพิ่มขึ้น 3) จัดสรร
งบประมาณหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
เรียนร่วม 4) ให้นำงบประมาณที่ได้ตั้งในโครงการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้อง
กับ วิจ ัย ของอรทั ย แสนชัย ได้ศึ กษาเรื่ อง การจัดการการเรีย นรวมของโรงเรียนต้ น แบบ
การเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายข้อ มีการดำเนินงานในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
2.60 และจากการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครูผู้สอน และ
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ครูการศึกษาพิเศษ พบว่า โรงเรียนมีการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการใช้จ่ายประมาณ
ในการจัดการศึกษาเรียนรวมทุกปี แต่งบประมาณมีจำนวนน้อย (อรทัย แสนชัย, 2559)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
รู ป แบบการจั ด การศึก ษาแบบเรี ย นร่ ว มสำหรั บ สถานศึ ก ษาในจัง หวั ด น่ า น สรุ ป
โดยสังเขปได้ดังนี้
สภาพปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาสภาพปัญหารายด้านทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด
จากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ ด้ า นวิ ช าการ มี ค ่ า เฉลี ่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นบุ ค ลากร
ด้านงบประมาณ และด้านสภาพแวดล้อม ตามลำดับ ส่วนการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
เรียนร่วมสำหรับสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน มีดังนี้ 1) ด้านวิชาการ ควรปรับหลักสูตรให้เหมาะสม
กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นหลักสูตรเฉพาะ 2) ด้านบุคลากร ควรจัดอบรมเรื่องการ
จัดการศึกษาพิเศษให้กับครู และให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการศึกษาต้องการพิเศษ
3) ด้านงบประมาณ โรงเรียนจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ขอสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก 4)ด้านสภาพแวดล้อม ควรปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยความ
สะดวกให้เหมาะสมกับนักเรียน ข้อเสนอแนะทั่วไป จากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัด
การศึกษาแบบเรีย นร่วมสำหรับ สถานศึกษาในจังหวัดน่าน ผู้ว ิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
1) โรงเรียนควรปรับหลักสูตร และจัดทำหลักสูตรเฉพาะให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ควรจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้เหมาะสมกับนักเรียนและควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผน IEP 2) โรงเรียนควรจัดอบรมหรือให้บุคลากรในโรงเรียนได้ศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและ
สามารถสอนนักเรียนได้เต็มศักยภาพ ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรมีการ
ประเมินติดตามสภาพการบริหารการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 2) ควรมีการศึกษาการบริหาร
การเรียนร่วมในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในเรื่องของการ
บริหารการเรียน 3) ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนร่วม เพื่อเป็นการ
ขยายขอบเขตการวิจัยและติดตามผลที่เกิดจากการนำระบบการบริหารจัดการเรียนรวมไปใช้
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