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บทคัดย่อ 
กำรวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำ  1) สภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของโรงเรียนเรียน

ร่วม  2) ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเรียนร่วม และ   3) ควำมสัมพนัธ์ของสภำพกำรมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนกบัผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเรียนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท 
(SEAT) กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใชใ้นกำรวิจยั ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียนเรียนร่วมในจงัหวดัก ำแพงเพชร  
จ ำนวน 22 โรงเรียน ผลกำรวิจยัพบว่ำ  1) สภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนโรงเรียนเรียนร่วมตำม
แนวคิดโครงสร้ำงซีท  ทั้ง 4  ดำ้น ไดแ้ก่  ดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษและเด็กปกติ 
ดำ้นกำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ  ดำ้นกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน และ ดำ้นกำรก ำหนด
นโยบำย กฎหมำย ส่ือ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ในภำพรวมอยูใ่นระดบัปำนกลำง   2) ผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนเรียนร่วม โดยประเมินพฒันำกำรของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ  2  ดำ้น  ไดแ้ก่  พฒันำกำรทำงดำ้น
สังคมและพฒันำกำรทำงดำ้นกำรเรียน ผลในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก       3) สภำพกำรมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวกบัพฒันำกำรของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ
ทั้ง  4 ดำ้น  
 
ค าส าคญั :    กำรบริหำรงำน  โรงเรียนเรียนร่วม  โรงเรียนเป็นฐำน  แนวคิดโครงสร้ำงซีท 
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Abstract 
The purposes of this research were to study 1) the participatory conditions of school 

administration 2) the results of school processing on the integrated schools and 3) the 
relationship between   the participatory condition of school administration and the results of 
school processing  of the integrated schools by the school-based management  through SEAT 
framework method. The  samples were those  who were concern with the integrated programs  
from 22 integrated schools in Kamphaengphet Province. The results indicated that : 1) The 
conditions of school administration on the integration divided into 4 aspects including : 
readiness preparation for special need students and regular students; physical environment 
preparation; management of  teaching – learning activities  and formulation of policy, 
law ,materials and facilities; were at  the average level. 2) The results of school processing on 
two aspects; the social aspect and learning development aspect  of students were at a good 
level. 3) There were positive  relationship  (correlation) between the participatory  conditions  
of school administration and results  of school processing  regarding development of students 
with special needs in  4 aspects.   
Keywords : School  Adminstration,  Integrated  School,  
  School– Based  Management, SEAT  Framework. 
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก ำหนดพระรำช 

บัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2)  พ.ศ. 2545  หมวด  2  วำ่ดว้ยสิทธิ
และหน้ำท่ีทำงกำรศึกษำ มำตรำ 10 ระบุว่ำ “ กำร
จดักำรศึกษำตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกำสเสมอ
กนั  กำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่นอ้ยกว่ำสิบสอง
ปีท่ีรัฐตอ้งจดัใหอ้ยำ่งทัว่ถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใชจ่้ำย   และ “กำรจดักำรศึกษำส ำหรับบุคคลซ่ึงมี
ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ 
สังคม  กำรส่ือสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำย
พิกำรหรือทุพพลภำพ หรือบุคคลซ่ึงไม่สำมำรถ
พึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกำส  ตอ้งจดั
ให้บุคคลดงักล่ำวมีสิทธิและโอกำสไดรั้บกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนเป็นพิเศษ  กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรให้
จดัตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบควำมพิกำร  โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำยและให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิได้รับส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก  ส่ือ  บริกำรและควำมช่วยเหลือ
อ่ืนใดทำงกำรศึกษำ  ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ี
ก ำหนดในกฎกระทรวง”  และแนวทำงกำรจดั
กำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
มำตรำ 21 กล่ำวว่ำ “ผูเ้รียนทุกคนมีควำมสำมำรถ
เรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู ้เ รียนมี
ควำมส ำคัญท่ีสุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้อง
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสำมำรถพฒันำตำมธรรมชำติและ
เต็มตำมศกัยภำพ”   จึงท ำให้สถำบนัทำงกำรศึกษำ
ในประเทศไทยพฒันำกำรจดักำรศึกษำให้เหมำะสม
กบัเดก็พิกำรมำกข้ึน  ประกอบกบักลุ่มคนพิกำรเองก็

มีควำมตอ้งกำรกำรศึกษำจึงไดร้วมกลุ่มกนัเรียกร้อง
สิทธ์ิทำงกำรศึกษำเพิ่มข้ึน  ท ำให้ภำครัฐตอ้งขยำย
กำรใหบ้ริกำรกำรศึกษำแก่คนพิกำรมำกข้ึน 

ปีกำรศึกษำ 2547  ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้ นพื้ นฐำนได้มอบหมำยให้ส ำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  จดัท ำโครงกำรโรงเรียน
แกนน ำจดักำรเรียนร่วมโดยมีโรงเรียนทัว่ประเทศ
เขำ้ร่วมโครงกำร จ ำนวน 390 โรงเรียน โดยจดัสรร
งบประมำณมำสนบัสนุนโรงเรียนละ 40,000 บำท  
ต่อมำในปีกำรศึกษำ  2548  ไดมี้กำรขยำยโรงเรียน
แกนน ำจดักำรเรียนร่วมให้ครอบคลุมพื้นท่ีให้มำก
ท่ีสุดโดยกระจำยไปทัว่ประเทศ  รวมทั้งส้ิน 2,000  
โรงเรียน และจัดสรรงบประมำณมำสนับสนุน
โรงเรียนละ 40,000  บำทเช่นกนั  พร้อมทั้งจดัสรร
งบประมำณมำสนบัสนุน  ในกำรใหค้วำมช่วยเหลือ
ในเร่ืองกำรให้บริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ือ 
บริกำรและควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ
ส ำหรับคนพิกำรมำใหอี้กจ ำนวนมำกในรูปแบบของ
กำรให้ยืมส่ือและรูปแบบของคูปองกำรศึกษำเพื่อ
น ำ ไปแลก ส่ือและบ ริกำรตำมกฎกระทรวง
ศึกษำธิกำร พ.ศ.2545 ท่ีจัดให้ตำมแผนกำรจัด
กำรศึกษำเฉพำะบุคคล  (Individualized  Education 
Program : IEP)   คนละไม่เกิน 2,000 บำท กำร
ด ำเนินโครงกำรโรงเรียนแกนน ำจดักำรเรียนร่วม
และโรงเรียนเรียนร่วมท่ีมีเด็กพิกำรท่ีศึกษำอยู่นั้น 
ทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำร  กล่ำวคือจะ
ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนร่วมอย่ำงไรเพื่อให้ทุก



โรงเรียนท ำไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ 
นั่นคือกำรช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน
เรียนรู้ได้ โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนแกนน ำ
จัดก ำร เ รี ยน ร่วม จึ ง ได้ รั บกำรสนับสนุนให้
ด ำ เ นินกำรบ ริหำ รจัดก ำร เ รี ยนกำรสอนให้
ครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้ำน  ตำมแนวคิด
โครงสร้ำงซีท (SEAT Framework)  โดยอำศยักำร
ท ำงำนแบบร่วมมือกนัอยำ่งแทจ้ริง  พร้อมรับกรอบ
แนวคิดว่ำเด็กทุกคนจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดในชั้นเรียน
ปกติท่ีมีกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพ
และรูปแบบกำรสอนท่ี มีควำมยืดหยุ่น  มีกำร
ให้บริกำรสนับสนุน  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  ส่ือ  
บริกำรและควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ
ตลอดจนบุคลำกรท่ีจ ำเป็น  ซ่ึงหำกใช้กำรบริหำร
จัดกำรโดยโครงสร้ำงซีท ผนวกกับกำรบริหำร
จัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (School-Based  
Management : SBM) จะก่อให้เกิดทั้งกำรจดักำร
และรูปแบบกำรเรียนกำรสอนท่ีมีควำมยืดหยุ่นทั้ง
ในชั้นเรียนปกติและในโรงเรียนทั้งระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรโดยโครงสร้ำงซีท    
ไดแ้ก่  กำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบันักเรียน  (S–
Students) กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม (E–Environment )  
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน(A–Avtivities) 
และกำรจดัหำเร่ืองเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนกำรเรียน
ร่วม (T–Tools)  ดงัมีรำยละเอียดต่อไปน้ี 

นกัเรียน  (S–Students)  หมำยถึง  นกัเรียน
พิกำรหรือท่ีมีควำมบกพร่องในด้ำนต่ำงๆ และ
นกัเรียนทัว่ไป  โรงเรียนควรเตรียมควำมพร้อมของ

นักเรียนทั้ ง  2  กลุ่ม  ดังน้ี  1) เตรียมควำมพร้อม
นักเรียนพิกำรหรือท่ีมีควำมบกพร่อง  ในด้ำน
ร่ำงกำย  วิชำกำร  อำรมณ์และสังคม  และกำร
ช่วยเหลือตนเอง  2) เตรียมควำมพร้อมนักเรียน
ทั่วไป  โดยกำรให้ข้อมูลเพื่อให้นักเรียนทั่วไปมี
ควำมรู้  ควำมเขำ้ใจ  เกิดกำรยอมรับ  สำมำรถให้
ควำมช่วยเหลือและปฏิบติัต่อนกัเรียนพิกำรหรือท่ีมี
ควำมบกพร่องอยำ่งถูกวิธี    

กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม  (E–Environment)  
สภำพแวดลอ้ม แบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ  1)  
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ  ควรจัดให้นักเรียน
พิกำรหรือท่ีมีควำมบกพร่องเรียนในสภำพแวดลอ้ม
ท่ีมีขีดจ ำกัดน้อยท่ีสุด  2)  บุคคลท่ีเก่ียวข้องใน
สภำพแวดลอ้มของเด็ก  ไดแ้ก่  พ่อแม่  ผูป้กครอง  
ครูและบุคลำกรอ่ืนในโรงเรียน     

กำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน (A – 
Activities )  คือ  กิจกรรมภำยในและภำยนอก
ห้องเรียนเป็นส่วนหน่ึงของกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในโรงเรียนท่ีจะช่วยให้นักเรียนทั่วไปและ
นักเรียนพิกำรหรือท่ีมีควำมบกพร่องได้รับกำร
พฒันำ  ทั้ งในด้ำนร่ำงกำย  จิตใจ  อำรมณ์  และ
สังคม  

 เคร่ืองมือ (T–Tools)   หมำยถึง  ส่ิงท่ีน ำมำ
เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำรเรียนร่วมช่วยให้
นกัเรียนพิกำรหรือท่ีมีควำมบกพร่องเกิดกำรเรียนรู้
และด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  เป็น
กำรช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมี
คุณภำพ 

หนำ้  4     วำรสำรวิทยำลยัรำชสุดำ     ปีท่ี  4  ฉบบัท่ี  1 



 

 กำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนแกนน ำ
จัดกำรเ รียนร่วม ตำมนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดงัท่ีกล่ำวมำนั้น  
ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจงัหวดัก ำแพงเพชร ได้
ด ำเนินกำรร่วมกบัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำของ
จงัหวดัก ำแพงเพชร  โดยกำรประชุมผูบ้ริหำร ช้ีแจง
และสร้ำงควำมเขำ้ใจตำมนโยบำยท่ีได้รับมำเพื่อ
น ำไปด ำเนินกำร  และจดัประชุมครูทุกคนเพื่อสร้ำง
ควำมตระหนัก  ในควำมจ ำเป็นท่ีต้องให้เด็กท่ีมี
ควำมต้องกำรพิเศษเรียนร่วม  ตำมกฎหมำยและ
ควำมเสมอภำคของควำมเป็นมนุษย ์ และช้ีแจงแนว
ทำงกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(IEP)  ให้แก่โรงเรียนแกนน ำจดักำรเรียนร่วมทุก
โรงเรียน โดยมีวิทยำกรจำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและโรงเรียนจดักำร
เรียนร่วมเดิม  เม่ือผูบ้ริหำรและครูไดรั้บกำรสร้ำง
ควำมตระหนกัในกำรจดักำรเรียนร่วมแลว้  ตอ้งน ำ
นโยบำยดงักล่ำวสู่กำรปฏิบติัในสถำนศึกษำ  เพื่อให้
กำรจดักำรศึกษำส ำหรับเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ
เกิดสัมฤทธิผลในกำรพฒันำศักยภำพของตนเอง
อยำ่งเตม็ศกัยภำพ   
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กำรวิจยัในคร้ังน้ี เป็นกำรศึกษำสภำพกำร
ด ำ เ นินงำนและผลกำรด ำ เ นินงำนกำรบริหำร
โรงเรียนแกนน ำจดักำรเรียนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท (SEAT)  ผูว้ิจยัมี
ควำมสนใจท่ีจะศึกษำกำรบริหำรโรงเรียนแกนน ำ
จัดกำรเรียนร่วม โดยน ำนโยบำย กฎหมำย ท่ีเอ้ือ

ประโยชน์และก ำหนดสิทธ์ิส ำหรับเด็กท่ีมีควำม
ต้องกำรพิเศษท่ีพึงได้รับไว้อย่ำงชัดเจนน ำมำใช้
ร่วมกับหลกักำรมีส่วนร่วมตำมแนวคิดโครงสร้ำง
ซีท   ซ่ึงแบ่งเป็น  4 งำนหลกั คือ ดำ้นนกัเรียน (S - 
Students)  ดำ้นสภำพแวดลอ้ม (E - Environment) 
ดำ้นกำรเรียนกำรสอน (A - Activities)  และดำ้น
เคร่ืองมือ  (T - Tools)  ซ่ึงเป็นนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
ศึกษำควำมสัมพนัธ์ในกำรบริหำรกบัผลท่ีเกิดข้ึนต่อ 
เด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษในพฒันำกำร  2  ด้ำน 
ไดแ้ก่ 1) พฒันำกำรทำงดำ้นสังคม 2) พฒันำกำร
ทำงดำ้นกำรเรียน 
จุดมุ่งหมายของการวจัิย 

1. ศึ กษำสภำพกำร มี ส่วน ร่วมในกำร
บริหำรงำนโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐำนตำมแนว คิดโครงส ร้ ำ ง ซีท   ในจังหวัด
ก ำแพงเพชร 
 2. ศึกษำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน
เรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิด
โครงสร้ำงซีท  ในจงัหวดัก ำแพงเพชร 
 3. ศึกษำควำมสัมพนัธ์ของสภำพกำรมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรงำนกับผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนตำม
แนวคิดโครงสร้ำงซีท  ในจงัหวดัก ำแพงเพชร 

วธีิด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1 .ประช ำกร ท่ี ใช้ ในก ำ ร วิ จัย   ไ ด้แ ก่  
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  ครูหัวหน้ำโครงกำรจัดกำร



เรียนร่วมในสถำนศึกษำ  ครูผูส้อนในสถำนศึกษำ  
เด็กปกติในสถำนศึกษำ  ผูป้กครองเด็กท่ีมีควำม
ตอ้งกำรพิเศษเรียนร่วม  ในโรงเรียนแกนน ำจดักำร
เ รียนร่วมในจังหวัดก ำแพงเพชร  จ ำนวน  22 
โรงเรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2548  รวมทั้งส้ิน   
10,062   คน   
 2. กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย   ได้แก่  
ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  ครูหัวหน้ำโครงกำรจัดกำร
เรียนร่วมในสถำนศึกษำ  ครูผูส้อนในสถำนศึกษำ  
ผูป้กครองเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษเรียนร่วม และ
เดก็ปกติในสถำนศึกษำ  ในโรงเรียนแกนน ำท่ีจดักำร
เรียนร่วมจงัหวดัก ำแพงเพชร  จ ำนวน  22  โรงเรียน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2549  รวมทั้งส้ิน  835  คน  เลือก
โดยวิธีดงัน้ี 
        2.1  เลือกแบบเจำะจง   จ  ำนวน  242  
คน  ไดแ้ก่ 
                 1) ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  โรงเรียน
ละ  1  คน  รวม  22 คน  

2) ครูหวัหนำ้โครงกำรจดักำรเรียน
ร่วมในสถำนศึกษำโรงเรียนละ 1 คน รวม 22  คน 

3) ครูผูส้อนในสถำนศึกษำ  
จ ำนวน  198  คน   
   2.2 เลือกโดยกำร ใชว้ิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple  Random  Sampling)   และใชต้ำรำงของเคร
ซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan , บุญชม  ศรี
สะอำด : 2535 : 40 ) ก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง  
จ ำนวน  593  คน ไดแ้ก่  

         1)   ผูป้กครองเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำร
พิเศษเรียนร่วม  จ ำนวน  224   คน 
         2)   เด็กปกติในสถำนศึกษำ  จ ำนวน  
369   คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้
สร้ำงเคร่ืองมือแบบสอบถำม  จ ำนวน  3  ฉบบั  ดงัน้ี 

ฉบับที่  1  เ ป็นแบบสอบถำมผู ้บ ริหำร
สถำนศึกษำ  ครูหัวหน้ำโครงกำรเรียนร่วมใน
สถำนศึกษำ  ครูผูส้อนในสถำนศึกษำ เก่ียวกบัสภำพ
กำรบริหำรงำนและผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนเรียน
ร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำง
ซีท  

ฉบับที่  2 เป็นแบบสอบถำม ผูป้กครองเด็ก
ท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษเรียนร่วม เก่ียวกบัสภำพกำร
บริหำรงำนและผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนเรียนร่วม
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท   

ฉบับที่  3  เป็นแบบสอบถำม  เด็กปกติใน
สถำนศึกษำ เก่ียวกับสภำพกำรบริหำรงำนและผล
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท  
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
  ผูว้ิจยัได้ด ำเนินกำรสร้ำงเคร่ืองมือมีล ำดับ
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจยัต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับกำรจัดกำรเรียนร่วม กำรบริหำรกำร
จดักำรเรียนร่วม และกำรบริหำรโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐำน (SBM) 



 

 2. ก ำหนดนิยำมศพัท์ ตำมตวัแปรท่ีใช้ใน
กำรวิจยั เพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม 
 3. ศึกษำวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำม  (ลว้น  
สำยยศ และองัคณำ  สำยยศ  2536 : 131- 160) ใน
กำรสร้ำงเคร่ืองมือแบบเลือกตอบ (Checklist) และ
แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำมวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert  type) 
 4. สร้ำงเคร่ืองมือโดยยึดกรอบขอบข่ำยของ
เน้ือหำตำมจุดมุ่งหมำย 
 5. น ำแบบสอบถำมท่ีผูว้ิจัยสร้ำงข้ึนเสนอ
กรรมกำรท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์   เพื่อปรับปรุงเน้ือหำ 
ท่ีใชใ้นแบบสอบถำม 
 6. น ำแบบสอบถำมไปให้ผูเ้ช่ียวชำญตรวจ
ควำมตรงเชิงเน้ือหำ (Content Validity) โดย
ผูเ้ช่ียวชำญ   จ  ำนวน  5  ท่ำน  
 7. น ำแบบสอบถำมท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบ
ของผูเ้ช่ียวชำญมำวิเครำะห์ดัชนีควำมสอดคล้อง 
(Item  Objective Congruence : IOC) ของขอ้ค ำถำม  
โดยเลือกขอ้ค ำถำมท่ีมีค่ำควำมสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 
ข้ึนไป  ซ่ึงผลกำรวิเครำะห์ไดข้อ้ค  ำถำมท่ีมีค่ำ IOC 
ระหว่ำง 0.60 – 1.00 ในแบบสอบถำมฉบับท่ี 1  
จ  ำนวน 61 ขอ้ ฉบบัท่ี 2 จ ำนวน 46 ขอ้  และฉบบัท่ี 3 
จ ำนวน  43 ขอ้  และไดรั้บกำรเสนอแนะใหป้รับปรุง
ค ำถำมบำ้งเลก็นอ้ย 
 8. ปรับปรุงเคร่ืองมือตำมขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชำญ  และน ำเสนอคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์พิจำรณำก่อนน ำไปทดลอง  เพื่อหำค่ำ
ควำมเท่ียง (Validity) 

 9. น ำแบบสอบถำมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไป
หำค่ำควำมเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีหำค่ำ
สัมประสิทธ์ิแอลฟำ(Alpha Coefficient) ของครอน 
บำค (Cronbach) โดยทดลองใช ้(Try  out)  กบักลุ่ม
ตวัอยำ่งท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยำ่งท่ีศึกษำ
ในกำรวิจัยคร้ังน้ี ในโรงเรียนแกนน ำจัดกำรเรียน
ร่วมในจงัหวดัพิษณุโลก จ ำนวน  3  โรงเรียนตำม
กลุ่มตวัอยำ่งเป็น  3 กลุ่ม   
 10. น ำแบบสอบถำมมำปรับปรุงควำม
ชัดเจนของขอ้ควำมแลว้น ำเสนอคณะกรรมกำรท่ี
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์  เพื่อขอควำมเห็นชอบก่อน
น ำไปใชใ้นกำรเกบ็ขอ้มูล 
 11. จัดพิมพ์เคร่ืองมือเพื่อใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่อไป 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ำมำวิจยัคร้ังน้ี  
ผูว้ิจยัด ำเนินกำรดงัน้ี 
 1. ติดต่อประสำนงำนกบัโรงเรียนเรียนร่วม
ท่ีจะเกบ็ขอ้มูลก่อนล่วงหนำ้ 
 2 .  ใช้หนัง สือน ำจ ำกบัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม  เพื่อขอควำม
สะดวกในกำรเกบ็ขอ้มูลในโรงเรียนกลุ่มตวัอยำ่ง 

3.  ผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยัเดินทำงไปส่งและ
เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงด้วยตนเอง โดยใช้
แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเกบ็ขอ้มูล 

4.  รวบรวมแบบสอบถำมท่ีสมบูรณ์เพื่อท ำ
กำรวิเครำะห์ขอ้มูล จำกแบบสอบทั้งหมดจ ำนวน  
835  ฉบบั ท่ีได้รับกลบัคืนและมีควำมสมบูรณ์มำ



จ ำนวน  800  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  95.81  จำกนั้นน ำ
ขอ้มูลมำวิเครำะห์ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผู ้วิจัยวิ เครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และใชส้ถิติ    ซ่ึงมีรำยละเอียด  ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลเก่ียวกับสถำนภำพส่วนตัวของ
ผูต้อบแบบสอบถำม  ใชก้ำรแจกแจงควำมถ่ี  และหำ
ค่ำร้อยละ 
 2. วิเครำะห์สภำพกำรมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนและผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเรียน
ร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำง
ซีท   ใช้กำรหำค่ำเฉล่ีย ( X )   และค่ำเบ่ียงเบน
มำตรฐำน (S.D.)  แลว้น ำไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์
ก ำหนดไว ้ โดยมี เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของ
ค่ำเฉล่ีย  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ   2533 : 138) 
 3. วิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของสภำพกำรมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนและผลกำรด ำเนินงำน
โรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนตำม
แนวคิดโครงสร้ำง ซีท  (SEAT)   ใช้กำรหำ ค่ำ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson  
Product – Moment  Correlation  Coefficient) 

ผลการวจิัย 
 ตอนท่ี 1 กำรวิเครำะห์สภำพกำรบริหำรงำน
ของโรงเรียนเรียนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำนตำม
แนวคิดโครงสร้ำงซีท    ในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำจงัหวดัก ำแพงเพชร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2549  ในประเดน็ท่ีศึกษำ 4  ดำ้นดงัน้ี 

1. กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อม
เด็ก ท่ี มีควำมต้องกำรพิ เศษและ เด็กปกติ  ( S– 
Students) 

2. กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรจดัสภำพแวดลอ้ม
ทำงกำยภำพและบุคคล(E – Environment) 

3.  กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน (A – Activities) 

4.  กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรก ำหนดนโยบำย 
กฎหมำย ส่ือ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  (T – Tools)  
ผลดงัปรำกฏตำมตำรำงท่ี  1 – 3 



ตารางที ่1   ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของสภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของ 
    โรงเรียนเรียนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท  ตำมควำมคิดเห็น 
  ของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ   ครูหวัหนำ้โครงกำรเรียนร่วมในสถำนศึกษำ และครูผูส้อน 
  ในสถำนศึกษำใน 4 ดำ้น  (N =242) 

 

ที ่ สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนเรียนร่วม X  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1 
 
2 
 
3 
 
4 

กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมเดก็ท่ีมีควำมตอ้งกำร
พิเศษและเดก็ปกติ (S– Students) 
กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและบุคคล
(E–Environment) 
กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรจดักิจกรรมส่งเสริม 
กำรเรียนกำรสอน (A – Activities) 
กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรก ำหนดนโยบำย กฎหมำย ส่ือ ส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก (T – Tools) 

3.58 
 

3.46 
 

3.49 
 

3.42 

0.66 
 

0.72 
 

0.71 
 

0.75 

มำก 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 

 รวม 3.48 0.67 ปานกลาง 
       

จำกตำรำงท่ี  1  พบว่ำผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
ครูหัวหนำ้โครงกำรเรียนร่วมในสถำนศึกษำ และ
ค รูผู ้สอนในสถำนศึกษำ   มี ส่วน ร่วมในกำร
บริหำรงำนของโรงเรียนเรียนร่วมทั้ ง  4  ด้ำน ใน
ภำพรวมมีค่ำเฉล่ีย 3.48 อยู่ในระดบัปำนกลำง  เม่ือ

พิจำรณำรำยดำ้นพบว่ำ ดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อม
เด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษและเด็กปกติ มีค่ำเฉล่ีย
สูงสุด  3.58  อยูใ่นระดบัมำก  และกำรไดมี้ส่วนร่วม 
ดำ้นก ำหนดโยบำย กฎหมำย ส่ือ ส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก มีค่ำเฉล่ียต ่ำสุด  3.42 อยูใ่นระดบัปำนกลำง   

 
 

 
 
 



ตารางที ่  2    ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของสภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนเรียนร่วมโดย 
  ใชโ้รงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท   ตำมควำมคิดเห็นของผูป้กครองเดก็ท่ีมีควำม 
  ตอ้งกำรพิเศษใน  4  ดำ้น  (N=224 ) 

 

ที ่ สภาพการบริหารงานของโรงเรียนเรียนร่วม X  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1 
 
2 
 
3 
 
4 

กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมเดก็ท่ีมีควำมตอ้งกำร
พิเศษและเดก็ปกติ (S– Students) 
กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและ
บุคคล (E–Environment) 
กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรจดักิจกรรมส่งเสริม 
กำรเรียนกำรสอน (A – Activities) 
กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรก ำหนดนโยบำย กฎหมำย ส่ือ ส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก  (T – Tools) 

3.51 
 
 

3.25 
 

3.36 
 
3.13 

0.74 
 
 

0.81 
 

0.83 
 
0.96 

มำก 
 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 

 รวม 3.31 0.83 ปานกลาง 
 
     จำกตำรำงท่ี  2  พบว่ำผูป้กครองเด็กท่ีมี
ควำมตอ้งกำรพิเศษ มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
โรงเรียนทั้ง  4  ดำ้น ในภำพรวมมีค่ำเฉล่ีย 3.31 อยู่
ในระดับปำนกลำง  แต่เม่ือพิจำรณำรำยขอ้พบว่ำ 
ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเด็กท่ีมีควำมต้องกำร

พิเศษและเดก็ปกติ มีค่ำเฉล่ียสูงสุด 3.51  อยูใ่นระดบั
มำก  ส่วนด้ำนกำรได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
นโยบำย กฎหมำย ส่ือ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก มี
ค่ำเฉล่ียต ่ำสุด 3.13  อยูใ่นระดบัปำนกลำง    

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที ่  3     ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของสภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของ 
  โรงเรียนเรียนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท   ตำมควำมคิดเห็น 
  ของเดก็ปกติในสถำนศึกษำใน  4  ดำ้น  (N= 369) 

 

ที ่ สภาพการบริหารงานของโรงเรียนเรียนร่วม X  S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัต ิ

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 

กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมเดก็ท่ีมีควำมตอ้งกำร
พิเศษและเดก็ปกติ (S– Students) 
กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและบุคคล
(E – Environment) 
กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรจดักิจกรรมส่งเสริม 
กำรเรียนกำรสอน (A – Activities) 
กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรก ำหนดนโยบำย กฎหมำย ส่ือ ส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวก (T – Tools) 

3.53 
 
 

3.44 
 

3.40 
 

3.34 

0.74 
 
 

0.75 
 

0.77 
 

0.85 

มำก 
 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 

 รวม 3.42 0.77 ปานกลาง 
 
     จำกตำรำงท่ี  3  พบว่ำเด็กปกติ มีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรงำนของโรงเรียนเรียนร่วมทั้ง  4  
ด้ำน ในภำพรวมมีค่ำเฉล่ีย 3.42  อยู่ในระดับปำน
กลำง  แต่เม่ือพิจำรณำรำยขอ้พบว่ำ ดำ้นกำรเตรียม
ควำมพร้อมเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษและเด็กปกติ 
มีค่ำเฉล่ียสูงสุด 3.53  อยูใ่นระดบัมำก  ส่วนดำ้นกำร
มีส่วนร่วมดำ้นกำรก ำหนดนโยบำย กฎหมำย ส่ือ ส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก มีค่ำเฉล่ียต ่ำสุด 3.34  อยู่ใน
ระดบัปำนกลำง   

 ตอนท่ี  2   กำรวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนในกำรบริหำรงำนโรงเรียนเรียนร่วมโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท  ใน
สั งกัดส ำนัก ง ำน เ ขตพื้ น ท่ี ก ำ ร ศึกษำจังหวัด
ก ำแพงเพชร   ประจ ำปีกำรศึกษำ2549   ในด้ำน
พฒันำกำรทำงด้ำนสังคม และพฒันำกำรด้ำนกำร
เรียนของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ   ปรำกฏผลตำม
ตำรำงท่ี  4 - 6 

 
 
 



ตารางที ่ 4     ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของผลกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรงำนโรงเรียน 
  เรียนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท ตำมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร 
  สถำนศึกษำ  ครูหวัหนำ้โครงกำรเรียนร่วมในสถำนศึกษำและครูผูส้อนใน 
  สถำนศึกษำใน  2  ดำ้น  (N= 242) 

 

ที ่
ผลการด าเนินงานของโรงเรียนเรียนร่วม 

ตามความคดิเห็นของผู้บริหาร ครู หัวหน้าโครงการ และครู X  S.D. 
ระดับผลการ
ด าเนินงาน 

1 
 
 
2 

 

พฒันำกำรทำงด้ำนสังคมของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ  คือ  
กำรปรับตวัของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษและกำรเป็นท่ียอมรับ
จำกบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง 
พฒันำกำรทำงดำ้นกำรเรียนของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ  คือ 
ลกัษณะท่ีแสดงถึงควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนท่ีดีข้ึนของเดก็ท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ  

3.76 
 

 
3.40 

0.60 
 
 
0.64 

มำก 
 
 

ปำนกลำง 

 รวม 3.58 0.62 มาก 
 
     จ ำ กต ำ ร ำ ง ท่ี    4   พบ ว่ ำ ผู ้บ ริ ห ำ ร
สถำนศึกษำ ครูหัวหน้ำโครงกำรเ รียนร่วมใน
สถำนศึกษำ และครูผูส้อนในสถำนศึกษำ  มี
ควำมเห็นว่ำผลพัฒนำกำรทำงด้ำนสังคมและ
พัฒนำกำรทำงด้ำนกำรเรียนของเด็ก ท่ีมีควำม

ต้องกำรพิเศษ ในภำพรวมมีค่ำเฉล่ีย 3.58 อยู่ใน
ระดบัมำก  แต่เม่ือพิจำรณำรำยขอ้พบว่ำพฒันำกำร
ทำงดำ้นสังคมของเด็ก  มีค่ำเฉล่ีย 3.76  อยูใ่นระดบั
มำก  ด้ำนพัฒนำกำรทำงด้ำนกำรเรียนของเด็กมี
ค่ำเฉล่ีย  3.40  อยูใ่นระดบัปำนกลำง    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที ่  5    ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของผลกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรงำนโรงเรียน 
  เรียนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำน ตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท   ตำมควำมคิดเห็น 
  ของผูป้กครองเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ  ใน  2  ดำ้น  (N= 224) 

 

ที ่
ผลการด าเนินงานของโรงเรียนเรียนร่วม 

ตามความคดิเห็นของผู้ปกครอง X  S.D. 
ระดับผลการ
ด าเนินงาน 

1 
 
 
2 
 

พฒันำกำรทำงด้ำนสังคมของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ  คือ  
กำรปรับตวัของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษและกำรเป็นท่ียอมรับ
จำกบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง 
พฒันำกำรทำงดำ้นกำรเรียนของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ  คือ 
ลกัษณะท่ีแสดงถึงควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนท่ีดีข้ึนของเดก็ท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ  

3.59 
 
 

3.30 

0.68 
 
 

0.74 

มำก 
 
 

ปำนกลำง 

 รวม 3.45 0.71 ปานกลาง 
 
 จำกตำรำงท่ี  5 พบว่ำ ผูป้กครองเด็กท่ีมี
ควำมตอ้งกำรพิเศษ  มีควำมเห็นว่ำผลพฒันำกำร
ทำงดำ้นสังคมของเด็ก  และพฒันำกำรทำงดำ้นกำร
เรียนของเด็ก ในภำพรวมมีค่ำเฉล่ีย 3.45 อยูใ่นระดบั

ปำนกลำง  แต่เม่ือพิจำรณำรำยขอ้พบว่ำพฒันำกำร
ทำงดำ้นสังคมของเด็ก  มีค่ำเฉล่ีย 3.59  อยูใ่นระดบั
มำก  พฒันำกำรทำงดำ้นกำรเรียนของเด็กมีค่ำเฉล่ีย 
3.30  อยูใ่นระดบัปำนกลำง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่  6    ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของผลกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรงำนโรงเรียน 
  เรียนร่วมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำน ตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท   ตำมควำมคิดเห็น 
  ของ เด็กปกติในสถำนศึกษำ ใน  2  ดำ้น  (N= 369) 

 

ที ่
ผลการด าเนินงานของโรงเรียนเรียนร่วม 
ตามความเห็นของเด็กปกติเรียนร่วม X  S.D. 

ระดับผลการ
ด าเนินงาน 

1 
 
 
2 
 

พฒันำกำรทำงด้ำนสังคมของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ  คือ  
กำรปรับตวัของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษและกำรเป็นท่ียอมรับ
จำกบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง 
พฒันำกำรทำงดำ้นกำรเรียนของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ  คือ 
ลกัษณะท่ีแสดงถึงควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนท่ีดีข้ึนของเดก็ท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ  

3.66 
 
 
 

3.42 

0.67 
 
 
 

0.70 

มำก 
 
 
 

ปำนกลำง 

 รวม 3.54 0.69 มาก 
 
     จ ำกตำร ำง ท่ี   6   พบว่ ำ  เ ด็ กปก ติ ใน
สถำนศึกษำ มีควำมเห็นว่ำผลพฒันำกำรทำงดำ้น
สังคมของเด็ก  และพฒันำกำรทำงดำ้นกำรเรียนของ
เด็ก ในภำพรวมมีค่ำเฉล่ีย 3.54 อยู่ในระดบัมำก  แต่
เม่ือพิจำรณำรำยขอ้พบว่ำพฒันำกำรทำงดำ้นสังคม
ของเด็ก  มีค่ำเฉล่ียสูงสุด  3.66  อยู่ในระดับมำก  
รองลงมำคือด้ำนพฒันำกำรทำงด้ำนกำรเรียนของ
เดก็มีค่ำเฉล่ียต ่ำสุด  3.42  อยูใ่นระดบัปำนกลำง  
     ตอนท่ี  3  วิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงสภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกับผล
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำน ตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท ในจังหวัด
ก ำแพงเพชร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2549  กำรน ำเสนอ
ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสภำพ

กำร มี ส่วน ร่วมในกำรบ ริหำรงำนกับผลกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท   ในจังหวัด
ก ำแพงเพชร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2549  โดยน ำเสนอ
ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่ำงสภำพกำรมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรงำนของโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท   ดำ้น
กำรเตรียมควำมพร้อมเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ
และเด็กปกติ (S– Students)  ด้ำนกำรจัด
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและบุคคล (E – 
Environment)   ดำ้นกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอน (A – Activities)  และดำ้นกำรก ำหนด
นโยบำย กฎหมำย ส่ือ  ส่ิงอ ำนวย  ควำมสะดวก (T – 
Tools) กบัผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเรียนร่วม



 

โดยพิจำรณำพฒันำกำรของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำร
พิเศษเรียนร่วม มี 1 ตวัแปรแต่แบ่งออกเป็น 2 ตวั
แปรยอ่ย จำกแบบสอบถำมของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

ครูหัวหน้ำโครงกำรเรียนร่วมในสถำนศึกษำและ
ครูผูส้อนในสถำนศึกษำโดยภำพรวม ดงัปรำกฏผล
ตำมตำรำง  7 

 
ตารางที่  7 ค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของสภำพกำรบริหำรงำนของโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช ้
  โรงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท  กบัผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัพฒันำกำร 
  ของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ ของโรงเรียนเรียนร่วมในจงัหวดัก ำแพงเพชร    
  (N = 242) 

 
ตัวแปร Y T 

1. กำรมีส่วนร่วมกำรเตรียมควำมพร้อมเดก็ท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ   
    และเดก็ปกติ(S– Students) ( x1

)   
2. กำรมีส่วนร่วมกำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและบุคคล 
    (E – Environment) ( x2

) 
 3. กำรมีส่วนร่วมกำรจดักิจกรรม ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน 

   (A – Activities) ( x3
) 

4. กำรมีส่วนร่วมกำรก ำหนดนโยบำย  กฎหมำย ส่ือ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  
   (T – Tools) ( x4

)   

.674** 
 

.685** 
 

.703** 
 

.665** 
 

**p < .01 
 
 จำกตำรำงท่ี  7  ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ระหว่ำงตวัแปรทั้ งหมดมีควำมสัมพนัธ์กันอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
ตวัแปรท ำนำยกบัตวัแปรเกณฑพ์บวำ่ 

ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งตวัแปรท ำนำยกบั
ตวัแปรเกณฑ์  พบว่ำ  ตวัแปรท ำนำยทุกตวัมี
ควำมสัมพัน ธ์กับตัวแปร เกณฑ์  ห รือ  ผลกำร
ด ำเนินงำนเก่ียวกับพัฒนำกำรของเด็กท่ีมีควำม

ต้องกำรพิเศษ  (Y T )  ได้แก่  กำรมีส่วนร่วมกำร
เตรียมควำมพร้อมเดก็ท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษและเดก็
ปกติ( x1

) กำรมีส่วนร่วมกำรจดัสภำพแวดลอ้มทำง
กำยภำพและบุคคล ( x2

), กำรมีส่วนร่วมดำ้นกำรจดั
กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน ( x3

),และกำรมี
ส่วนร่วมดำ้นกำรก ำหนดนโยบำย กฎหมำย ส่ือ  ส่ิง
อ ำนวย  ควำมสะดวก( x4

), ซ่ึงค่ำสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ คือ.674, .685,.703,และ.665,  ตำมล ำดบั  



จะเห็นได้ว่ำตวัแปรทุกตวัมีควำมสัมพนัธ์
กันในทำงบวกและเม่ือพิจำรณำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงตวัแปรท ำนำยกบัตวัแปรเกณฑ์ พบว่ำ  ตวั
แปรท่ีมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงสุด  คือ  กำรมี
ส่วนร่วมดำ้นกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำร
สอน  ( x3

),  ซ่ึงมีค่ำเท่ำกบั .703, และตวัแปรท่ีมีค่ำ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ต ่ำสุด  คือ กำรมีส่วนร่วม
ดำ้นกำรก ำหนดนโยบำย กฎหมำย ส่ือ  ส่ิงอ ำนวย  
ควำมสะดวก ( x4

),   ซ่ึงมีค่ำเท่ำกบั  .665   
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
1. กำรศึกษำสภำพกำรมีส่วนร่วมใน

กำรบริหำรงำนของโรงเ รียนเ รียนร่วมโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท  จำกกำร
สรุปผลกำรวิจยัพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำง  3 กลุ่ม มีควำม
คิด เ ห็น เ ก่ี ยวกับสภำพกำร มี ส่วน ร่วมในกำร
บริหำรงำนของโรงเรียนเรียนร่วมทั้ ง 4  ด้ำน มี
ค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัปำนกลำง โดยมีดำ้นกำรเตรียม
ควำมพร้อมเดก็ท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษและเดก็ปกติมี
ค่ำเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมำก  และดำ้นกำรก ำหนด
นโยบำย กฎหมำย ส่ือ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกมี
ค่ำเฉล่ียต ่ำสุด  สอดคลอ้งกนัทั้ง  3  กลุ่มซ่ึง  พบว่ำ  
ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับเด็กท่ีมีควำม
ตอ้งกำรพิเศษและเดก็ปกติ  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  มีส่วน
ร่วมในระดับมำก ทั้ งน้ี อำจเป็นไปได้ว่ำก่อนกำร
ด ำ เ นิ น ง ำ น โ ค ร ง ก ำ ร เ รี ย น ร่ ว มส ำ นั ก ง ำ น
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไดจ้ดักิจกรรม
สร้ำงควำมตระหนกัให้แก่โรงเรียนจ ำนวนหลำยคร้ัง  
ใหโ้รงเรียนสร้ำงเจตคติท่ีดีใหแ้ก่ครู และนกัเรียนให้

ดี  ดังเช่น ผดุง อำรยะวิญญู (2542)  กล่ำวถึงกำร
เรียนร่วมอำจไม่ประสบผลส ำเร็จหำกไม่ไดรั้บควำม
ร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย   ส ำหรับนักเรียนปกติ  ก่อน
เร่ิมโครงกำรเรียนร่วม  ควรมีกำรประชุมนักเรียน
เพื่อช้ีแจงใหเ้ขำ้ใจเก่ียวกบักำรปฏิบติัต่อเดก็ท่ีมีควำม
ตอ้งกำรพิเศษในโรงเรียน  ส่ิงใดควรท ำ  ส่ิงใดไม่
ควรท ำ   ตลอดจนมีมำตรกำรในกำรให้รำงวลั  และ
กำรลงโทษนักเรียนท่ีปฏิบัติไม่ดีต่อเด็กท่ีมีควำม
ตอ้งกำรพิเศษดว้ย  และท ำนองเดียวกนั  งำนวิจยัของ  
แบลนชำร์ด  (Blanchard, 1991) ไดท้ดลองจดั
กิจกรรมเชิงปฐมนิเทศ ส ำหรับเด็กปกติระดับ
ประถมศึกษำ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจต่อเด็กท่ีมี
ควำมตอ้งกำรพิเศษ ก่อนด ำเนินกำรโครงกำรเรียน
ร่วมระหว่ำงเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษกบัเด็กปกติ 
ผลกำรทดลองพบว่ำ เด็กปกติมีทศันคติในทำงบวก
ต่อเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะว่ำ 
โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆข้ึน เพื่อสร้ำง
ควำมเขำ้ใจอนัดีระหว่ำงเด็กปกติกับเด็กท่ีมีควำม
ตอ้งกำรพิเศษ ก่อนท่ีจะจดัใหมี้กำรเรียนร่วมระหว่ำง
เด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษกับเด็กปกติ   เน่ืองจำก
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ตั้ งแต่ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ครู
หัวหน้ำโครงกำรเรียนร่วมในสถำนศึกษำ และ
ครูผูส้อนในสถำนศึกษำ  ผูป้กครองเด็กท่ีมีควำม
ตอ้งกำรพิเศษเรียนร่วม และเด็กปกติในสถำนศึกษำ 
มีส่วนร่วมในด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่ท่ีมี
ควำมต้องกำรพิเศษและเด็กปกติมำก  ด้ำนกำร
ก ำหนดนโยบำย กฎหมำย ส่ือ ส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมปำนกลำง  ใน



 

กรณีน้ีน่ำจะเป็นเพรำะงบประมำณมีจ ำกดั  และกำร
ขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจอย่ำงพอเพียงของบุคลำกร 
สอดคลอ้งกบั เบญจำ  ชลธำนนท์ (2546)    ท่ีกล่ำว
ว่ำ กำรไดรั้บกำรช่วยเหลือจำกรัฐท ำให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
มีควำมพึงพอใจ แต่อย่ำงไรก็ตำมส่ิงท่ีไดรั้บอำจจะ
ยงัไม่เพียงพอหรือยงัไม่สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
ของเด็กมำกนัก เช่นเดียวกับ รำชัน  นิลบรรพต 
(2548) ท่ีศึกษำปัญหำด้ำนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ส ำหรับเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรจ ำเป็นพิเศษ 
พบว่ำ ปัญหำท่ีมีมำกท่ีสุดคือ กำรจัดส่ิงแวดล้อม   
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ือ บริกำรและควำม
ช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ ให้พอเพียงกบัควำม
ตอ้งกำรพิเศษ และควำมจ ำเป็นของเดก็   
 2. กำรศึกษำผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน
เรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนตำมแนวคิด
โครงสร้ำงซีท  ตำมควำมคิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้ง จำก
กำรสรุปผลกำรวิจยั พบว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนเรียนร่วมเก่ียวกับพฒันำกำรของเด็กท่ีมี
ควำมตอ้งกำรพิเศษ ทั้ง  2  ดำ้น  กลุ่มตวัอย่ำงทั้ง 3 
กลุ่ม  มีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินของงำน
โรงเรียนเรียนร่วมทั้ง  2  ดำ้น ในภำพรวมมีค่ำเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมำก โดยมีพฒันำกำรทำงดำ้นสังคม  มี
ค่ำเฉล่ียสูงสุด  และรองลงมำเป็นพฒันำกำรทำงดำ้น
กำรเรียน   จำกขอ้คน้พบดงักล่ำวสะทอ้นให้เห็นได้
วำ่ กำรท่ีบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำร
พิเศษมีส่วนร่วมในกำรเตรียมควำมพร้อมมำก  ได้
ใกลชิ้ด คุน้เคย กับเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษและ
ต่ำงเกิดกำรยอมรับ  และคิดว่ำเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำร

พิ เ ศษ  ส ำม ำ รถอยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คมได้   ใ น
ขณะเดียวกนักม็องวำ่ควำมสำมำรถในกำรเรียนยงัไม่
ดีเท่ำเด็กปกติทัว่ไป  ในพฒันำกำรทำงด้ำนสังคม 
ผูว้ิจยัคน้พบวำ่ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งสำมำรถเขำ้ถึงเด็กท่ี
มีควำมตอ้งกำรพิเศษและรู้สึกว่ำตนเองประสงคใ์ห้
ควำมช่วยเหลือควำมเต็มใจหรือด้วยหน้ำท่ีท่ีตน
เก่ียวข้องกับเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษเหล่ำนั้ น  
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งให้ควำมส ำคญัในกำรปรับตนเอง
เพื่อเดก็ท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษมีควำมพร้อม เพื่อเป็น
พื้ นฐ ำนในกำร เ รี ยน รู้ ในด้ำนวิ ช ำกำร ต่อไป  
สอดคลอ้งกบั ฮอทซ์คิส (Hotchkis)  (อำ้งถึงใน 
พิมพอ์ ำไพ   พุกพิบูลย,์  2535)  กล่ำวไวว้่ำ กำรเรียน
ร่วมท ำให้เด็กพิเศษได้มีโอกำสปรับตัวให้เข้ำกับ
สังคมปกติดีข้ึน  มีเพื่อนเพิ่มมำกข้ึนกว่ำกำรเรียนกบั
เด็กพิ เศษด้วยกัน  มีสังคมท่ีกว้ำงข้ึน เน่ืองจำก
ผูป้กครองของเด็กปกติมีควำมเขำ้ใจและยอมรับเด็ก
พิเศษ  ยอมให้เด็กพิเศษเล่นและคบหำสมำคมกบัลูก
ของตน และทำงดำ้นเจตคติ เด็กปกติมีควำมคุน้เคย
และเขำ้ใจเด็กพิเศษมำกข้ึน  ท ำให้ขจัดควำมกลัว
และควำมดูหม่ิน  เยย้หยนัให้หมดไป ไม่เห็นว่ำเด็ก
พิเศษเป็นมนุษยป์ระหลำดท่ีมีท่ำทำงขบขนัต่อไป  
เด็กปกติได้เรียนรู้ถึงควำมตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ
ของเด็กพิเศษ ท ำให้เกิดกำรยอมรับและแสดงควำม
เอ้ือเฟ้ือต่อเด็กพิเศษ ส่วนเด็กพิเศษจะมีควำมสบำย
ใจและไม่เก็บกด ลดอำรมณ์ร้ำยลงไป  จึงก่อให้เกิด
เจตคติท่ีดีต่อกัน ในพฒันำกำรทำงด้ำนกำรเรียน 
ผูว้ิจัยคน้พบว่ำ บุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งยงัขำดควำมรู้
ควำมเข้ำในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 



เน่ืองจำกสภำพควำมพิกำรหรือควำมบกพร่องของ
สภำพร่ำงกำยย่อมเป็นปัญหำและอุปสรรคในกำร
เรียน  ดงันั้นพฒันำกำรทำงดำ้นกำรเรียนของเด็กท่ีมี
ควำมต้องพิเศษ  ควรได้รับกำรดูแลได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกบุคคลท่ีเ ก่ียวข้องมำกข้ึน ดังเช่น 
Fisher, Sex & Pumpian, (1999); Osborne, (1996); 
Tanner, (2004a) สรุปกรอบนโยบำยของประเทศ
สหรัฐอเมริกำเก่ียวกบักำรจดักำรศึกษำให้นักเรียน
พิกำร คือ กำรก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำ ตอ้งจดักำร
เรียนร่วมให้แก่นกัเรียนทุกคน ไม่ว่ำจะมีควำมพิกำร
มำกเพียงใดก็ตำมต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรลด
ขอ้จ ำกดั ดำ้นสภำพแวดลอ้ม และทกัษะทำงสังคม
ของคนพิกำร  ค  ำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม และกำรมี
สัมพนัธ์ภำพท่ีดีของนักเรียนตั้งแต่เยำวว์ยัในชุมชน
เดียวกนั ขณะเดียวกัน ครูจะตอ้งเป็นผูดู้แลกำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอยำ่งเหมำะสมสอดคลอ้ง
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคล เพื่อให้นักเรียนพิกำรได้รับกำรพฒันำอย่ำง
เต็มศกัยภำพ และเกิดกำรยอมรับนักเรียนพิกำรว่ำ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม ต้องมีผู ้ช่วยครูในกำร
ประสำนกำรท ำงำนร่วมกบันักวิชำชีพอ่ืนๆ ดงันั้น
จะต้องได้รับกำรสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำ ตอ้งมีกำรอบรมครูด้ำนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนและมีผูท้  ำงำนร่วมกบันักวิชำชีพ
อยำ่งเพียงพอต่อกำรใหบ้ริกำร 

3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของสภำพ
กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนและผลกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐำนตำมแนว คิดโครงส ร้ ำ ง ซีท   ในจังหวัด
ก ำแพงเพชร ปีกำรศึกษำ  2549   ตำมควำมคิดเห็น
ของผูเ้ก่ียวขอ้งนั้น  ผูว้ิจยัใช้กลุ่มตวัอย่ำง ผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ ครูหัวหน้ำโครงกำรเ รียนร่วมใน
สถำนศึกษำ และครูผูส้อนในสถำนศึกษำ ในกำร
วิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของสภำพกำรบริหำรงำน
โรงเรียนเรียนร่วมใน  4 ดำ้นกบัผลกำรด ำเนินงำน
เก่ียวกบัพฒันำกำรของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษใน  
2 ดำ้น  พบว่ำ  พฒันำกำรทำงดำ้นสังคมของเด็กท่ีมี
ควำมต้องกำรพิเศษมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับ
สภำพกำรบริหำรงำนโรงเรียนเรียนร่วมใน  4 ดำ้น
โดยในทุกดำ้นทุกดำ้นมีควำมสัมพนัธ์กบัพฒันำกำร
ทำงดำ้นสังคมท่ีใกลเ้คียงกนัมำก  สอดคลอ้งกบั  เล
วิสและเดอร์แลค  (Lewis And Doorlag, 1982)  ได้
สรุปผลของกำรจดักำรเรียนร่วมไวว้่ำกำรเรียนร่วม
ในโรงเรียนปกติ  เป็นกำรจดักำรศึกษำท่ีเหมำะสม 
และให้ควำมเสมอภำคแก่เด็กท่ีมีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษทุกประเภทมีโอกำสไดเ้รียนมำกท่ีสุด 
แต่ตอ้งค ำนึงถึงควำมแตกต่ำง ควำมสำมำรถของแต่
ละบุคคล และมีกำรจัดบริกำรพิเศษให้ตำมควำม
ตอ้งกำรจ ำเป็นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเหล่ำน้ีไดมี้โอกำส
เรียนรู้และด ำรงชีวิตในสังคมไดอ้ย่ำงปกติสุข กำร
เรียนร่วมท ำให้เด็กและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับ
ประโยชน์ เช่น  เด็กพิเศษได้มีโอกำสอยู่กับกลุ่ม
เพื่อนไม่ถูกแยกตัวออกจำกกิจกรรมปกติของ
โรงเรียนและเด็กปกติได้รู้จักกับเด็กท่ีแตกต่ำงไป
จำกตน และเรียนรู้ท่ีจะยอมรับควำมแตกต่ำงระหวำ่ง
บุคคล 
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 ส ำหรับผลพฒันำกำรทำงดำ้นกำรเรียนของ
เด็กท่ีควำมตอ้งกำรพิเศษ  มีควำมสัมพนัธ์กับด้ำน
กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนมำกท่ีสุด  
แสดงใหเ้ห็นว่ำกำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำร
สอนท่ีดีเหมำะสมกบัสภำพควำมตอ้งกำรพิเศษของ
เด็กย่อมท ำให้เด็กมีพฒันำกำรทำงดำ้นกำรเรียนท่ีดี
ดว้ย ซ่ึง กำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสมกบัเด็ก
ท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษนั้น ทำงโรงเรียนตอ้งจดัท ำ 
IEP ดงัเช่น  Tanner (2004b)  กล่ำวว่ำ  กำรจดักำร
ศึกษำพิเศษในประเทศแคนำดำมีกรอบนโยบำยกำร
จัดกำรศึกษำให้แต่ละท้องถ่ินเป็นผู ้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  โดยมี
แนวทำงกำรด ำเนินงำน คือ ใหโ้รงเรียนทัว่ไปมีแผน
จดักำรศึกษำแบบเรียนรวมและเรียนร่วม  หมำยถึง 
โรงเรียนทุกแห่งตอ้งสำมำรถด ำเนินกำรจดักำรเรียน
ร่วมได ้ หำกโรงเรียนใดยงัไม่มีกำรจดักำรเรียนร่วม  
ตอ้งมีกำรทบทวนแผนปฏิบติักำรของโรงเรียน  เพื่อ
ปรับสภำพแวดล้อมและกำรจัดกำรศึกษำให้
เหมำะสมสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรจ ำเป็นพิเศษ
ของผูเ้รียน  ทั้งน้ีไดมี้กำรก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละส่วนอยำ่งชดัเจน  รวมทั้งประชำชน
ต้องมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมกำร  มีกำร
วำงแผน และกำรตรวจสอบกำรจดักำรจดักำรศึกษำ
ร่วมกนั  และใหถื้อว่ำกำรจดัท ำ IEP  เป็นเร่ืองส ำคญั  
รัฐบำลมีหนำ้ท่ีสนบัสนุนงบประมำณและช่วยเหลือ

ในกำรพฒันำบุคลำกรให้สำมำรถบริกำรไดอ้ย่ำงมี
มำตรฐำน  
 4 .  ผลก ำ รวิ จัย ส รุปได้ว่ ำ  สภ ำพกำ ร
บริหำรงำนของโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำนตำมแนวคิดโครงสร้ำงซีท  มีควำมเหมำะสม  
แต่กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในโรงเรียนยงัอยู่ในระดบัปำนกลำง จึงควรได้รับ
กำรพัฒนำ ดังนั้ นโรงเรียนเรียนร่วมในจังหวัด
ก ำแพงเพชร  จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนดงัน้ี 

 1) ควรส่งเสริมใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในโรงเรียนเรียนร่วมมีส่วนร่วมในกำรให้ควำม
สนับสนุนในดำ้นสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและ
บุคคล  ด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำร
สอน และดำ้นนโยบำย วิสัยทศัน์ กฎหมำย ส่ือ ส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกใหม้ำกข้ึน 

 2)ควรเร่งรัดในกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนส ำหรับเด็กท่ีมีควำม
ตอ้งกำรพิเศษให้สอดคลอ้งกับควำมต้องกำรตำม
ควำมจ ำเป็นมำกข้ึน 

 3)  ควรเ ร่ง รัดในกำรพัฒนำส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อสนองควำมตอ้งกำร
ของเด็กท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม
อยำ่งเตม็ศกัยภำพ 
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