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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการบริหารจัดการ
เรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม ด้าน
คุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ กับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมทั้ง 4 ด้าน และความคิดเห็นอื่นๆ เพ่ือเป็น
แนวทางในการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ านวน 19 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 19 คน และ
ครูผู้สอน จ านวน 165 คน รวมทั้งสิ้น 184 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ 
ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.07) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม 
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้กับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกเฉลี่ย
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วม คือ นักเรียนพิการเรียนร่วมยังขาดความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะ ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ครูขาดสื่อนวัตกรรมการสอนส าหรั บนักเรียน และ
สถานศึกษายังไม่มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการเรียนร่วมที่เพียงพอ 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were to 1) study the results of using the mainstreaming 
standards for internal quality assurance (IQA) in schools in terms of quality of students, 
learning and teaching, integrated learning management, and learning society creation in 
mainstreaming leading schools under Lamphun primary educational service area office 2; 
2) study a relationship between each aspect i.e., quality of students, learning and teaching, 
integrated learning management, learning society creation and each indicator upon each 
individual integrated learning standards ; and 3) study problems, suggestions and other 
opinions in those four aspects in order to follow-up the performance in integrated learning 
schools in the areas. A total of 184 samplings selected from 19 schools were composed of 
19 school directors and 165 teachers. The instrument was a questionnaire with statistics in 
data analysis such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s 
Correlation Coefficient. The findings showed that the results of using the mainstreaming 
standards in terms of quality of students, learning and teaching, integrated learning 
management, and learning society creation in those leading schools under Lamphun 
primary educational service area office 2 were at a high level, both overall and in all 
aspects ( X = 4.07). Relationship between the mainstreaming standards in those four 
aspects and individual indicator in each area of mainstreaming standards was found in 
rather high positive correlations at statistically significant level of .01. Problems and 
suggestions for a performance of the standards were a lack of knowledge, competences, 
and skills among the disabled in order to develop their potentialities; a lack of innovation 
media for teaching, as well as insufficient learning resources in the schools. 
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บทน า 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ  สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชนรวมถึง

การให้โอกาสทางด้านการศึกษาอย่างเป็นธรรมส าหรับทุกคนนับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  ซึ่ง
ปัจจุบันสังคมทั่วโลกยอมรับว่าคนพิการสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมและ
ประเทศชาติเหมือนคนปกติ  ดังนั้นการให้การศึกษาแก่ผู้พิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมในยุคนี้และยุคต่อไป  ซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความทันสมัยและการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะมีอย่างมากมาย หากไม่จัดการศึกษาให้กับผู้พิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
แล้วบุคคลเหล่านี้จะกลายเป็นผู้เสียเปรียบที่สุดในสังคม ดังที่ ฐาน  ธนชัยวิวัฒน์ (2550: 8-16)  ได้
กล่าวถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย มาตรา 49 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสองสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้อยู่ใน
สภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคล
อ่ืน” ประกอบกับมาตรา 30 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้ความคุ้มครองตาม
กฎหมายแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกาย หรือ
สุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได้”ซึ่งหมายความว่า ประชาชน
ไทยทุกคนย่อมมีสิทธิทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างน้อย  อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมี
สภาพทางกายหรือสุขภาพอย่างไร  ทั้งนี้โดยรัฐต้องจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลือให้ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรา 54 บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ  และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ”   

ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 บททั่วไป ได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาส าหรับคนไทยทุกคนไว้ในมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์  ทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
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วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และยังได้กล่าวถึงคนพิการทุก
ประเภทไว้ในหมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในมาตรา 10 วรรคสองกล่าวว่าการจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและ
การเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือ
ด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ วรรคสาม
กล่าวว่าการศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ส านักงานคณะกรรมการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน, 2548: 133)  และจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เรื่อง
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 5  กล่าวว่าคนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้  (1) ได้รับการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษาสถานศึกษา
ระบบและรูปแบบทางการศึกษาโดยค านึงถึงความสามารถความสนใจความถนัดและความต้องการจ าเป็น
พิเศษและ (3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคน
พิการแต่ละประเภทและบุคคล มาตรา 8 วรรค 5 กล่าวว่าสถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้
ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย และในมาตรา 19 กล่าวว่าก าหนดให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายก าหนด (ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2551: 1-12) 
 จากสาระส าคัญที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมซึ่งเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐ รวมทั้ง
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการศึกษาแห่งรัฐ เพ่ือมุ่งเน้นการปฏิรูป
การศึกษา แสดงถึงเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาในทิศทางเดียวกัน  คือการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้กับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยเป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า  ทั้งนี้
ส าหรับเด็กพิการหรือเด็กที่มีความบกพร่องทุกประเภทนั้น  รัฐต้องจัดให้เป็นพิเศษ กล่าวคือการจัดให้
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม  โดยต้อง
ขจัดปัญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากความพิการและจัดให้ได้เข้าเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจ ากัด
น้อยที่สุดซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงจัดให้เข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติร่วมกับนักเรียนทั่วไป ยกเว้นในกรณี
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ที่มีความพิการมากจนโรงเรียนไม่สามารถสนองต่อความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของ
นักเรียนที่พิการให้เป็นเฉพาะบุคคลได้เท่านั้น  จึงจ าเป็นต้องจัดให้เรียนในรูปแบบอ่ืน นอกจากนี้ต้อง
จัดให้บริการตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คน
พิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 
2550  โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาเป็นเฉพาะบุคคล ดังนั้นจึงเป็น
ความพยายามและความร่วมมือกันของทุกฝ่ายตลอดมา โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง นโยบายและแนวทางในการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550 : 4) 
 ดังนั้นเพ่ือพัฒนาให้เด็กและเยาวชนพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องตามเจตนารมณ์
ที่ก าหนดในกฎหมาย พระราชบัญญัติ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพปลอดจากอุปสรรคและ
ตั้งอยู่บนฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 7) ได้
ด าเนินการจัดโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กพิการได้
เรียนร่วมกับเด็กท่ัวไปส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน  เขต 2 ได้จัดการศึกษา
เรียนร่วมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548   มีโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จ านวน  8  โรงเรียน และขยาย
เพ่ิมอีก 11 โรงเรียน ปัจจุบันในปีการศึกษา 2556   มีโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  จ านวน  19 
โรงเรียน  และโรงเรียนเครือข่ายที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม  จ านวน  59 โรง  รวม
ทั้งหมด 78 โรงเรียน 
 ทั้งนี้โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารตามกรอบแนวคิด 2 ประการ  คือ 
การบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management : SBM)  และการ
บริหารโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework โดยที่ S-Students คือนักเรียน E-Environment คือ
สภาพแวดล้อม  A-Activities คือกิจกรรมการเรียนการสอน  และT-Tools คือเครื่องมือ) ทั้งนี้โรงเรียน
สามารถปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  โดยมีความร่วมมือจากเครือข่ายทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา  ซึ่งแสดงถึงกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นและคมชัดในการ
ด าเนินงาน  ทั้งในระดับชั้นเรียนร่วมและในโรงเรียนทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้เด็กพิการ
ทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนถึงภารกิจที่จ าเป็นที่สถานศึกษา
ทั่วไปต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งการจัดให้เด็กพิการทุกคนที่อยู่ในเขตบริการได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนและการพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพรองรับ การให้บริการด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ของการจัดการศึกษาเรียนร่วมจึงเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของการศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 9(3)  โดยมีการก าหนดเนื้อหาการศึกษาและจัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ประกอบกับมาตรา  5(3) แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  รวมถึงสิทธิทางการศึกษาส าหรับคนพิการ  ให้
คนพิการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน  ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้
จัดท ามาตรฐานการเรียนร่วมข้ึน เพ่ือใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
ร่วม  สถานศึกษาในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเน้นการพัฒนาที่ครอบคลุมคุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน คุณภาพด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และคุณภาพ
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและการน ามาตรฐานการจัดการเรียนร่วมเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษาจะเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนร่วมในสถานศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุน
ให้ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน 

ด้วยความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม  โดยได้น า
มาตรฐานการเรียนร่วมมาใช้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ในโรงเรียนแกนน าจัด      
การเรียนร่วม  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  จ านวน  19 โรงเรียน 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ และต้องการทราบผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม  ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด เพ่ือให้สถานศึกษามีมาตรฐานและเป็นเครื่องมือส่งเสริม
สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน และต้องการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐาน ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการ
เรียนร่วมในแต่ละด้าน และเพ่ือเป็นแนวทางการติดตามคุณภาพสถานศึกษาในการพัฒนาและการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สมดังเจตนารมณ์ของ
กฎกระทรวงและนโยบายในการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการเรียนร่วม  ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และ
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ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน  ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       
กับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน  

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมทั้ง  
4 ด้าน และความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ที่จัด
การศึกษาเรียนร่วม ในบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 ในการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วม ประกอบด้วย 4 ด้าน 4 มาตรฐาน 17 ตัว
บ่งชี้   ดังนี้ 

ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มี  1  มาตรฐาน  1  ตัวบ่งชี้  
ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน  มี  1  มาตรฐาน  8  ตัวบ่งชี้ 
ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม   มี  1  มาตรฐาน  6  ตัวบ่งชี้ 
ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มี  1  มาตรฐาน  2  ตัวบ่งชี้ 

         ตัวแปรต้น   มาตรฐานการเรียนร่วม  ประกอบด้วย  4  ด้าน   
1.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน    
2.  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
3.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม    
4.  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

         ตัวแปรตาม  ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียน
ร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ กับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน  
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ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียน

แกนน าจัดการเรียนร่วม ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2   จ านวน    
19 โรง  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 19 คน ครูผู้สอนจ านวน 290 คน   รวม 309 คน  
และก าหนดให้ผู้อ านวยการโรงเรียน ทั้ง 19 คน เป็นประชากรในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  ทีส่ังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ านวน 290 คน  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตาราง
ของ Krejcie & Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 165  คน 
         รวมประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ทั้งสิ้น 184 คน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนร่วม  
น ามาประมวลผลเป็นกรอบแนวคิดการท าวิจัย  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

     ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
มาตรฐานการเรียนร่วม 
1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
   1 มาตรฐาน 1 ตัวบ่งชี้ 
2. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
   1 มาตรฐาน 8 ตัวบ่งชี้ 
3. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 
   1 มาตรฐาน 6 ตัวบ่งชี้ 
4. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 
 
 

 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม 
 

4 ด้าน  4 มาตรฐาน  17 ตัวบ่งชี้ 
และ ความสัมพันธ์ระหว่าง 

มาตรฐานการเรียนร่วม ทั้ง 4 ด้าน 
กับตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการเรียนร่วม  

ในแต่ละด้าน 
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สมมติฐานของการวิจัย  
 1. ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ทั้ง 4 มาตรฐาน 
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
 2. มาตรฐานการเรียนร่วม  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการ
บริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วม
ในแต่ละด้านต่างมีความสัมพันธ์กัน 
  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ได้ทราบผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียน 
การสอน  ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ส่งผลดีต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 2. ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการ
เรียนการสอน  ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  กับ 
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน ส่งผลดีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้ในแต่ละด้าน 
 3. ได้ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมทั้ง 4 ด้าน 
และความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการเรียน
ร่วม ในบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การเรียนร่วม หมายถึง การจัดให้เด็กพิการหรือที่มีความบกพร่องเข้าไปเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไปทุก 
 ระดับและหลากหลายรูปแบบ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้มีโอกาสเรียนรู้ตามรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

เด็กพิการเรียนร่วม หมายถึง คนพิการ 9 ประเภท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก าหนด 
 ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 ที่ได้เข้าเรียนกับเด็กทั่วไป 
 ในชั้นเรียนเดียวกันที่สถานศึกษาจัดให้ 
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มาตรฐานการเรียนร่วม  หมายถึง เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นและมีตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ 
 เด็กพิการซึ่งเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปในชั้นเรียนโดยใช้มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือ 
 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2555 ของส านักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  หมายถึง ผู้เรียนที่เรียนร่วมพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 โดยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องตาม 
 ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 
  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง ครูมีความรู้ ความเข้าใจและมี 
 เจตนคติที่ดีและสามารถปฏิบัติต่อผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมต่อการจัดการเรียนร่วม โดย 
 ผ่านการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนร่วม สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน 
 จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จัดหา  
 ผลิต และใช้สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 สามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติ น าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 
 รวมทั้งใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความต้องการ 
 จ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน 
  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม  หมายถึง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ 
 เจตนคติที่ดี และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT
 Framework)  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน 
 แผนปฏิบัติการ มีการจัดกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)  และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 บุคคล  องค์กร  ที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนการสอน 
  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  หมายถึง สถานศึกษามีการก าหนด
 วิธีการหรือข้ันตอนการด าเนินงานสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีการพัฒนา 
 แหล่งเรียนรู้ด้านการเรียนร่วม มีกระบวนการที่เก้ือหนุนในการจัดการเรียนร่วมให้ผู้เรียน 
 บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดการเรียนรู้โดยผ่าน 
 สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ 

มีระบบการจัดความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน ทั้งบุคลากรใน     
สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

การจัดการเรียนร่วม  หมายถึง การบริหารจัดการเรียนร่วมให้เด็กพิการได้เรียนร่วมกับเด็กนักเรียน 
 ทั่วไป เป็นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้สิทธิที่เท่าเทียมกันในโอกาสทาง 
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 การศึกษา และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามปกติ เพ่ือให้เด็กได้มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตาม 
 ศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่อง
 เรียนร่วมกับเด็กทั่วไปและเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ านวน  19  โรง 
ผลการใช้  หมายถึง  ผลระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
               ของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  
               สังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  
ความสัมพันธ์  หมายถึง ความสอดคล้องร่วมกันระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคม 
              แห่งการเรียนรู้ กับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน 
ตัวบ่งชี ้ หมายถึง เกณฑ์การพิจารณา หรือองค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของ 
    มาตรฐานการเรียนร่วม ตามมาตรฐานทั้ง 4 ด้าน  ประกอบด้วย ด้านที่ 1 มาตรฐานด้าน 
    คุณภาพผู้เรียน 1 มาตรฐาน 1 ตัวบ่งชี้ ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 1 

   มาตรฐาน 8 ตัวบ่งชี้ ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 1 มาตรฐาน 6 
   ตัวบ่งชี้ และ ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 

    
 



บทท่ี  2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
          
         การวิจัยผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ในครั้งนี้ ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

     1.1 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
      1.2 หลักการ แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม       
       1.3 การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework)  

     1.4 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management: SBM) 
      1.5 การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม 
      1.6 มาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    

2. บริบทของสนามท่ีศึกษา 
      2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

     2.2 โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

       3.1 งานวิจัยในประเทศ 
       3.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

            กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 

             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฐาน ธนชัยวิวัฒน์ (2550 : 8-16) 
 หมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 49 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสองสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พอการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิและ
การสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน” 
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 มาตรา 30 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้ความคุ้มครองตามกฎหมาย
แห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  ความพิการสภาพทางกาย หรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได้” 
 มาตรา 54 บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ  และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ”   

       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พุทธศักราช 2545 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 
2545  มีมาตรากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 4-17) 

     มาตรา  6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งทาง
ร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนาธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข           

     มาตรา 10  การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย           

การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ สังคม      
การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างการพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นพิเศษ  

การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
       มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดเนื้อหาสาระ และ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ ความสนใจ และ ความถนัด ของ ผู้เรียน 
โดยค านึงถึง ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 



12 
 

 (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ การประยุกต์ความรู้ 
มาใช้เพ่ือ ปูองกัน และ แก้ไขปัญหา 
 (3) จัดกิจกรรมให้ ผู้เรียน ได้เรียนรู้ จาก ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 
และ ท าเป็น รักการอ่าน และ เกิดการใฝุรู้ อย่างต่อเนื่อง 
 (4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสาน สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้ง ปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ไว้ในทุกวิชา 
 (5) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้สอน สามารถจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ 
อ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และ มีความรอบรู้ รวมทั้ง สามารถ ใช้การวิจัย 
เป็นส่วนหนึ่ง ของ กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอน และ ผู้เรียน อาจเรียนรู้ ไปพร้อมกัน จากสื่อการ
เรียนการสอน และ แหล่งวิทยาการ ประเภทต่างๆ 
 (6) จัดการเรียนรู้ ให้เกิดข้ึนได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับ บิดา
มารดา ผู้ปกครอง และ บุคคล ในชุมชนทุกฝุาย เพื่อ ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ 

 จากการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)

พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553  บุคคลพิการได้รับสิทธิทางการศึกษา

ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 

และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
   พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2551 มีสาระที่ส าคัญ ดังนี้ (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2551 : 1-12) 
 มาตรา  3  ได้ก าหนดความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  ไว้ดังนี้ 
       “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน ชีวิตประจ าวันหรือ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคด้าน ต่าง ๆ 
และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม ได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ตาม
ประเภทและหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
      "ผู้ดูแลคนพิการ" หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พ่ีน้อง 
หรือบุคคลที่รับดูแลอุปการะคนพิการ 



13 
 

       "แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล" หมายความว่า แผนซึ่งก าหนด แนวทางการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนด เทคโนโลยี         
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
      "ครูการศึกษาพิเศษ" หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับ ปริญญา
ตรีขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
      "การเรียนร่วม" หมายความว่า การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษา ทั่วไป 
ทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับ
คนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ 
      "สถานศึกษาเฉพาะความพิการ" หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัด 
การศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยู่ประจ า ไป กลับ และรับบริการที่บ้าน 
      "ศูนย์การศึกษาพิเศษ" หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ
ตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษา อบรม
แก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากร และชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวย ความสะดวก 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในประกาศ กระทรวง 
      "ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ" หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษา นอกระบบ 
หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะ โดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
 มาตรา 5  คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้ 
        (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ จนตลอดชีวิต 
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ อ่ืนใดทางการศึกษา 
        (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 
        (3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง การจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
 มาตรา  8  ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและต้อง
ปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในประกาศกระทรวง 

สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายทั้งการเรียนร่วม 
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การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ  รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  การพัฒนาศักยภาพใน
การด ารงชีวิตอิสระ  การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น  การฝึกอาชีพหรือการบริการอื่นใด 

ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 
ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่คน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษา ในสัดส่วน
หรือจ านวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
       สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม
ตามกฎหมาย 
      สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสาน
ความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพ เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับหรือบริการทาง
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 
 มาตรา 19 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการ
จัดการเรียนร่วม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด   

       เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้การสนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2550  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน,2550:4) 

ข้อ 3  คนพิการที่ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา  ขอยืมสิ่งอ านวยความสะดวก
และสื่อทางการศึกษา  และขอยืมเงินเพ่ือจัดซื้อและขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
(2) มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา  ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล 
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(3) ลงทะเบียนและเข้าศึกษาในสถานศึกษา 
ข้อ 4  ให้คนพิการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3  มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ  

และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง  ดังต่อไปนี้  
(1) ขอยืมสิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามรายการในบัญชี ก.   
(2) ขอยืมเงินเพ่ือจัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  และบริการทางการศึกษา  ให้เป็นไป

ตามรายการในบัญชี ก.  และบัญชี ค. 
(3) ขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้

เป็นไปตามรายการในบัญชี ข.  และบัญชี ค. 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง 

การศึกษา พ.ศ. 2552 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 และ มาตรา 4 แห่งประราชบัญญัติการจัดการศึกษา 

ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา  ข้อ 2 ประเภทของคนพิการทางการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

(1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
(2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
(3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่าการ หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
(5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
(7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 
(8) บุคคลออทิสติก 
(9) บุคคลพิการซ้ าซ้อน 

   นอกจากนี้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552 : 10-19) ได้ประกาศนโยบายปฏิรูป
การศึกษาส าหรับคนพิการในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 - 2561) 
  นโยบายข้อที่ 1 คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เพ่ิมโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา   
  นโยบายข้อที่ 2 คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละ
ประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้
เหมาะสมส าหรับคนพิการ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ  

นโยบายข้อที่ 3 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  ยุทธศาสตร์ 3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
  นโยบายข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ปฏิรูประบบการเงิน การคลัง และงบประมาณเพ่ือการศึกษาส าหรับคนพิการ 

สรุปความส าคัญของการจัดการศึกษาของคนพิการในประเทศไทยจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐต้อง
จัดการศึกษาให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต โดยรูปแบบที่เหมาะสม ค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น ให้มีสิทธิได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้
สอดคล้องกับความบกพร่องของคนพิการ และต้องมีการ ปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง   รวมทั้งจะต้อง
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 
 
        หลักการแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม  

ความหมายของการเรียนร่วม 
ได้มีนักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความหมายของการเรียนร่วม ไว้ดังนี้ 

 ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ (2546 : 45)  ได้กล่าวว่าการเรียนร่วม หมายถึง การจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ  โดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล และ
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเรียนรู้ และด ารงชีวิตในสังคมเช่นเดี่ยวกับเด็กในชุมชนเดียวกันให้มากที่สุด 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548 : 5) ได้กล่าวถึง การจัดเรียนร่วมว่า
เป็นการจัดให้เด็กและเยาวชนพิการที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปใน
โรงเรียนปกติ และในการจัดการ ศึกษาแบบเรียนร่วมนี้ต้องให้เด็กและเยาวชนพิการหรือที่มีความบกพร่อง



17 
 

และครอบครัวได้รับการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มคือ ตั้งแต่แรกเกิดทันทีที่พบความพิการและโรงเรียน
ต้องมีการจัดเตรียม ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งผลิตครูการศึกษาพิเศษที่จ าเป็นต้องให้มี
ทักษะที่จะออกไปท างานกับครูในระบบการศึกษาทั่วไปด้วยส าหรับ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดความหมายของการเรียนร่วมไว้ว่า การเรียนร่วม หมายถึง  
การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับ และหลากหลายรูปแบบ รวมถึง   
การจัดการศึกษาให้สามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ  
 จากความหมายของการเรียนร่วม  สรุปได้ว่า เป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือนักเรียนพิการเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป  โดยอาจจัดได้หลาย
รูปแบบและมีลักษณะการจัดที่แตกต่างกัน ให้สามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนทุก
กลุ่มเปูาหมาย  รวมทั้งนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษหรือพิการเรียนร่วมนั่นเอง 

ปรัชญาของการเรียนร่วม 
  นักการศึกษาพิเศษส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการให้เด็กพิการหรือเด็กที่มีความบกพร่องมีความ
ต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติ จะช่วยให้เด็กได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานส าคัญ ที่จะช่วยให้บุคคลเหล่านี้สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเมื่อเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ การเรียนร่วมมีลักษณะเป็นปรัชญา เป็นหลักการ แนวคิด นักการศึกษาพิเศษหลายท่านให้
ความหมายปรัชญาของการเรียนร่วมไว้หลายลักษณะเช่น 

    Lernerand others. (1981) อ้างถึงใน ประกฤติ พูลพัฒน์. (2546 : 58) กล่าวถึงแนวคิดการ
จัดการเรียนร่วมสรุป ได้ว่า แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบไม่แยกประเภทตามความบกพร่อง
เป็นการจัดบริการ ให้แก่นักเรียนพิเศษตั้งแต่แรกเริ่ม โดยไม่บรรจุนักเรียนเข้าในความบกพร่องด้านใด
ด้านหนึ่ง เพ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาว่าปัญหาต่าง ๆ เกิดจากความบกพร่องหรือเป็นความล่าช้า
ทางวุฒิภาวะ ซึ่งสามารถกระตุ้นพัฒนาการให้เท่าทันนักเรียนปกติในเวลาอันควร ก่อนที่นักเรียนคน
นั้นจะบรรลุวุฒิภาวะเพราะนักเรียนที่มีความพิการซ้อน หรือนักเรียนก่อนวัยเรียนในระยะแรกของ
ปัญหาทางพัฒนาการอาจมีลักษณะหลายประเภทแยกได้ยากมีผลต่อความคาดหวังต่อตนเองในทาง
ลบ ซึ่งครูหรือผู้ปกครองอาจเกิดความผิดพลาดในการคาดหวังและจัดประเภท  
   Smith and others. (1982) อ้างถึงใน ประกฤติ พูลพัฒน์. (2546 : 57) ได้ให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมไว้ว่า การน านักเรียนเข้าสู่ภาวะปกติมากที่สุด เป็นวิธีการที่เป็นปกติวิสัย
ของสังคม เพ่ือคงทักษะและพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนพิเศษไว้ให้มากที่สุด ดังนั้น จึงต้องน า
นักเรียนพิเศษเข้าสู่สภาวะปกติ ที่สมบูรณ์  โดยให้โอกาสในการรับสิทธิต่าง ๆ เท่าเทียมกับคนปกติ 
ได้รับการยอมรับโดยไม่มีกรณีพิเศษใด ๆ ทั้งจากเพ่ือนและบุคคลอื่นในวัฒนธรรมเดียวกันซึ่งขึ้นอยู่กับ
เจตคติและการแสดงออกของสมาชิกในชุมชน  จัดเป็นการเข้าสู่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
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สังคม  การออกกฎหมายเป็นเพียงการน าไปสู่ความเป็นไปได้ ที่จะน าเข้าสู่สภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ 
แต่ไม่ได้ประกันการเข้าร่วมในสังคมอย่างแท้จริงของนักเรียนพิเศษ  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2550 : 45) กล่าวว่า แนวคิดของการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชน  มีหลักการที่ส าคัญ  คือ  การให้สิทธิในการด ารงชีวิตและเรียนรู้ร่วมกับชุมชนของ
ตนเองและใช้รูปแบบที่นักเรียนพิการแต่ละคนจะ ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของการ
เรียนต้องเหมาะสม ยืดหยุ่น โดยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งแยกจากชุมชนของตนน้อยที่สุด  โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และสามารถปรับตัวให้เข้า
กับชุมชนและท้องถิ่น  ตลอดจนให้ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรเอกชน  และสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพ่ือเด็กพิการ   
 จากแนวคิด และปรัชญาการจัดการเรียนร่วมดังกล่าว จะเห็นว่าการจัดการเรียนร่วมนั้นเป็น
การเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ท าให้คนในสังคม
ยอมรับ เข้าใจในความแตกต่าง ทั้งนี้โรงเรียนควรปรับแนวคิด หลักสูตร กระบวน การเรียนการสอน 
ตลอดจนการวัดผลประเมินผลให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะและระดับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของเด็กแต่ละประเภท 

 รูปแบบการจัดการเรียนร่วม 
  การจัดการเรียนร่วมเป็นการจัดให้นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเข้าเรียนร่วมกับ
นักเรียนทั่วไป  โดยนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องจะได้รับการเตรียมความพร้อมมาก่อนและ
บริการสนับสนุนตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลเมื่อเข้าเรียนร่วม  ซึ่งได้มีนักวิชาการและ
หน่วยงานได้เสนอแนะรูปแบบการจัดการเรียนร่วม  ดังนี้ 
 ศรียา  นิยมธรรมและคณะ (2546 : 18) ได้แบ่งรูปแบบการจัดการจัดการเรียนร่วมไว้  
8 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติและปฏิบัติเหมือนนักเรียนปกติทุกประการ 
  2. เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ แต่ได้รับบริการที่จ าเป็นจากครูการศึกษาพิเศษ 
  3. เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติบางวิชาและเรียนในชั้นพิเศษเฉพาะเด็กที่มีความบกพร่องบางวิชา 
  4. เรียนในชั้นปกติทุกรายวิชา โดยมีครูการศึกษาพิเศษให้ความช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคล 
หรือกลุ่มย่อย ๆ ขณะครูประจ าวิชาอธิบาย 
  5. เรียนในชั้นพิเศษ โดยให้นักเรียนทั่วไปเข้าไปเรียนร่วม 
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  6. เรียนในชั้นพิเศษ โดยให้นักเรียนทั่วไปเรียนร่วมในบางวิชา แต่บางวิชานักเรียนทั่วไปแยก
ไปเรียนกับเด็กในท้องถิ่นและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแยกไปเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปใน
ห้องเรียนอื่น 
  7. เรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติและร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรกับนักเรียนทั่วไป 
  8. เรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเท่าที่จ าเป็น 
  ส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ (2546 : 45)  กล่าวว่า  รูปแบบการจัดการเรียนร่วมมี
หลายวิธีขึ้นอยู่กับระดับความต้องการจ าเป็นทางการศึกษาของเด็กพิการแต่ละคนตามโปรแกรม
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ดังนี้ 
 1. ชั้นเรียนปกติเต็มวัน 
  2. ชั้นเรียนปกติเต็มวันที่มีบริการปรึกษาหารือ 
  3. ชั้นเรียนปกติเต็มวันกับบริการครูเดินสอน 
  4. ชั้นเรียนปกติเต็มวันกับบริการห้องสอนเสริม 
  5. ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ 
  6. ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 10-11) กล่าวว่า  การจัดให้นักเรียน
พิการหรือท่ีมีความบกพร่องเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ  โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ  ดังนี้ 
  1. รูปแบบที่ 1 ชั้นเรียนปกติเต็มวัน 
  2. รูปแบบที่ 2 ชั้นเรียนปกติเต็มวันและมีบริการปรึกษาหารือ 
  3. รูปแบบที่ 3 ชั้นเรียนปกติเต็มวันและมีบริการครูเดินสอน 
  4. รูปแบบที่ 4 ชั้นเรียนปกติเต็มวันและมีบริการสอนเสริม 
  5. รูปแบบที่ 5 ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ 
 สรุปได้ว่า  รูปแบบการจัดการเรียนร่วมมีหลายรูปแบบ  ได้แก่ รูปแบบการเรียนร่วมในชั้น
เรียนปกติเต็มเวลา รูปแบบเรียนเรียนร่วมในชั้นปกติมีบริการให้ค าแนะน าปรึกษา รูปแบบเรียนร่วมใน
ชั้นเรียนปกติรับบริการจากครูเสริมวิชาการ รูปแบบชั้นเรียนพิเศษเรียนร่วมบางเวลา ซึ่งในแต่ละ
รูปแบบ มีความยืดหยุ่นตามความต้องการและความจ าเป็นพิเศษ ของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษประเภทต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการและความจ าเป็นพิเศษ ของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษประเภทต่างๆ เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้พัฒนาตามศักยภาพตนเอง และ
เพ่ือเป็นการเตรียมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
และเป็นที่ยอมรับของคนปกติ 
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แนวทางการจัดการเรียนร่วม 
  ในการจัดการเรียนร่วมนั้น มีองค์ประกอบหลายอย่างที่โรงเรียนต้องค านึงถึงการด าเนินงาน
ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ซึ่งได้มีนักการศึกษาและ
หน่วยงานได้เสนอแนะแนวทางไว้  ดังนี้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 26-43) ได้ก าหนดขั้นตอนการ
จัดการเรียนร่วม เพื่อเป็นแนวทางด าเนินงานแก่โรงเรียนในสังกัด มี 4 ขั้นตอน คือ  
 1. การเตรียมการ 
      1.1 การเตรียมสิ่งแวดล้อม 
              1) อาคารสถานที ่ต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดี เพ่ือความสะดวกและเหมาะสม
กับความต้องการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เตรียมห้องเรียน มุมวางเครื่องใช้ และอุปกรณ์ อาจ
จ าเป็นต้องจัดสร้างหรือดัดแปลงให้เหมาะสม เช่น พ้ืนควรปูด้วยกระเบื้องยาง ท าทาง ลาด ราวจับใน
ห้องน ้า ส าหรับเด็กบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น 
           2) การจัดห้องเรียนและที่นั่ง ห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นชั้นพิเศษเฉพาะ หรือ ห้องเรียน
ร่วม ควรเป็นห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน หรือมีน้อยที่สุด ไม่ควรจัดห้องที่อยู่ติดถนนหรือห้องดนตรี 
            3) รูปแบบการจัดห้องเรียน จัดเหมือนการจัดห้องเรียนเด็กปกติ คือจัดให้มี โต๊ะครู
ควรสะดวกในการเดินดูนักเรียนอย่างใกล้ชิด และสามารถร่วมกิจกรรมกับนักเรียนได้ กระดานด าจัด
ไว้หน้าห้องเรียน ปูายนิเทศ แผนภูมิ แผนที่ ติดไว้ตามผนังห้องเรียน โต๊ะเก้าอ้ีเรียน ควร เหมาะสมกับ
วัยของเด็ก จัดให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน ตู้เก็บเอกสารคู่มือครู และสื่ออุปกรณ์ แฟูม ข้อมูล
ประจ าตัวเด็ก แบบประเมินความก้าวหน้า โดยจัดชั้นให้มีที่ว่างในการประกอบกิจกรรม และ ที่ว่าง
ส าหรับเด็กพิการทางกายเคลื่อนไหวสะดวก นอกจากนี้ควรจัดให้มีห้องฝึกพูด หรือห้องเสริม วิชาการ
ไว้ด้วย 
     1.2 การเตรียมบุคลากร 
           ควรมีการเตรียมบุคลากรที่เก่ียวข้องให้พร้อมที่จะรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนร่วม เข้าใจการปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องการสอน เพ่ือเสริมงาน
เรียนร่วมให้ประสบผลส าเร็จ บุคลากรที่ควรเตรียมการได้แก่ 
            1) ผู้บริหารโรงเรียน ต้องมีเจตคติที่ดี มีหลักการบริหารจัดการเรียนร่วมท าความ
เข้าใจกับบุคลากรทุกฝุายในโรงเรียน จัดหาบริการสนับสนุนเพ่ือเสริมงานเรียนร่วม และ ส่งเสริมให้
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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           2) ครูประจ าชั้นเรียนร่วมหรือครูประจ าวิชา ควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้
พ้ืนฐาน และวิธีสอนเด็กที่มีความบกพร่อง ในชั้นเรียนของตน เข้าใจวิธีการประสานงานกับบุคลากร
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนร่วม มีความเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนได้ และ
ยอมรับให้เข้าเรียนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียน 
            3) ครูประจ าชั้นพิเศษ เป็นครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ หรือผ่านการฝึกอบรม          
ทางการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ และควรเป็นบุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนร่วมมีความเชื่อว่า เด็กทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน 
            4) ครูเสริมวิชาการ เป็นครูที่ท าหน้าที่สอนเพ่ิมเติมจากการที่เด็กได้เรียนในชั้นเรียน 
ปกติ และเป็นผู้ประสานให้ค าแนะน าครูให้ปฏิบัติต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ถูกต้อง  
       1.3 การเตรียมเด็ก 
            1) เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การเตรียมเด็กมีความส าคัญอย่างยิ่ง และหากเด็ก
ได้รับ การเตรียมความพร้อมก่อนส่งเขา้เรียนร่วมแล้ว จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนร่วมและ
ยังช่วยลดความยุ่งยากให้กับครูประจ าชั้นเรียนร่วม  เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่พบในโรงเรียน
ประถมศึกษามี 3 ลักษณะคือ 
   (1) เด็กท่ีรับเข้ามาใหม่ และยังไม่มีการเตรียมความพร้อม 
  (2) เด็กที่เรียนในชั้นเรียนอยู่แล้ว แต่ผู้ปกครองและครูไม่ทราบว่าเป็นเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
             (3) เด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมหรือพัฒนาความสามารถแล้วจากศูนย์
การศึกษาพิเศษ หรือจากโรงเรียน/มูลนิธิต่าง ๆ และส่งต่อเพ่ือเข้าเรียนร่วม 
    เด็กที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อม ควรได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นว่า มีความพร้อม 
หรือความสามารถพ้ืนฐานเพียงใด เพ่ือน ามาก าหนดแผนเตรียมความพร้อม โดยใช้แผนจัดการศึกษา
รายบุคคล หรือพัฒนาความสามารถด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และต้องให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนแก่เด็กด้วย เมื่อเด็กมีความพร้อมจึงส่งเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนร่วมเต็มเวลา 
หรือ บางเวลา หากโรงเรียนไม่สามารถจัดเป็นชั้นพิเศษได้ อาจส่งเด็กเข้าเรียนในชั้นปกติ และจัดเวลา
พิเศษ ให้เด็กได้รับบริการเสริม เพื่อพัฒนาความสามารถในบางเรื่องท้ังนี้ขึ้นอยู่กับระดับความบกพร่อง
ของ เด็กเป็นส าคัญ 
            2) เด็กปกติ โรงเรียนด้องท าความเข้าใจกับเด็กปกติ เพ่ือให้เข้าใจการปฏิบัติตนหรือ
ให้ การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้สร้างเจตคติท่ีดีไม่ล้อเลียน ดูหมิ่นโดยจัดในรูปแบบของ 
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กิจกรรมต่าง ๆ อันจะน าไปสู่ความเข้าใจยอมรับ  และเอ้ืออาทรแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ท าให้
เด็กพิเศษอยู่ในสังคมโรงเรียนด้วยความสุข 
       1.4 การเตรียมผู้ปกครอง 
  สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียน การนัดหมายพบกัน
เป็นระยะ การสนับสนุนผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมในรูปของอาสาสมัคร การ สนับสนุนให้รวมกลุ่ มตั้ง
สมาคมผู้ปกครองและครู เป็นต้น โดยควรให้ผู้ปกครองมีความรู้ในเรื่องสิทธิของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ แนวทางท่ีถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดู แนวการสอนและการประเมินผล บทบาทในการให้ความ
ร่วมมือแก่โรงเรียน การให้การยอมรับ เข้าใจ ไม่รังเกียจเด็กที่มีความต้องการ พิ เศษ โดยควรท าการ
เตรียมทั้งผู้ปกครองเด็กปกติ และผู้ปกครองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษด้วย 
       1.5 การเตรียมแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
              เด็กที่เรียนร่วมจะเรียนหลักสูตรเช่นเดียวกับเด็กปกติ แต่เนื่องจากความบกพร่องท า 
ให้ไม่สามารถเรียนบรรลุได้ทุกจุดประสงค์ จ าเป็นต้องตัดสิ่งที่เด็กไม่สามารถเรียนได้ออกหรือปรับลด 
หรือเพ่ิมเติมสิ่งที่จ าเป็นอ่ืนเข้าไป การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจะเป็นสิ่งที่ท าให้เด็กได้เรียน 
ตามความสามารถ และได้รับบริการพิเศษตามความเหมาะสม 
       1.6 การเตรียมการวัดผลประเมินผล 
           การวัดผลประเมินผล ควรแยกเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษออกจากเด็กปกติ โดยไม่น า
คะแนนและจ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษไปรวมกับเด็กปกติ การวัดผลต้องสอดคล้องกับการ 
เรียนการสอนของเด็กพิเศษแต่ละคน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
และอาจต้องปรับปรุงวิธีการวัดผลประเมินผล ปรับเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้า ให้สอดคล้อง กับ
ความสามารถของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน  
   2. การคัดแยกเด็ก 
     การคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีความส าคัญมาก เพราะหากด าเนินการ ผิดพลาด
จะส่งผลกระทบต่อการวางแผนจัดการเรียนการสอน และการให้ความช่วยเหลือเด็กสามารถท าได้หลายวิธี 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ การตรวจสอบผลงาน และมีเครื่องมือหลายชนิด เช่น 
แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบเฉพาะ แบบคัดแยกแปูนหมุน แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาหา 
ทางการเรียนรู้ หรือแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง การใช้แบบคัดแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถสรุป
ได้ว่าเด็กจะเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านใด ดังนั้น การคัดแยกจึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหลาย ๆ แบบ  
และหลายวิธีประกอบกัน การคัดแยกเด็กควรด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 
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      ขั้นตอนที่ 1 ครูประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กับการเรียนการสอน 
ว่าเด็กคนใดผิดปกติบ้างหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลคัดเลือกเด็กเบื้องต้น 
      ขั้นตอนที่ 2 หากครูยังไม่แน่ใจว่าเด็กที่ค้นพบนั้น มีความผิดปกติแน่ชัดหรือไม่อาจท า
ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง หลังจากได้ค าตอบว่าผิดปกติจริง ก็ด าเนินการขั้นต่อไป 

      ขั้นตอนที่ 3 ครูและผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ ช่วยกันรวบรวมข้อมูลความผิดปกติของเด็กอย่าง
ละเอียด โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การสังเกตพฤติกรรม ทดสอบมาตรฐาน เยี่ยมบ้าน สัมภาษณ์ 
ผู้ปกครอง เป็นต้น แล้วบันทึกไว้ 
      ขั้นตอนที่ 4 คณะท างานประเมินว่าข้อมูลที่ได้มาเพียงพอหรือไม่ ถ้ายังไม่พอให้เก็บ ข้อมูล
ในขั้นตอนที่ 3 ใหม่ 
      ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาว่าเด็กท่ีคัดเลือกนั้น ควรได้รับความช่วยเหลือโดยวิธีใดบ้าง ถ้าถึงขั้น
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษแขนงใดจะได้ส่งเด็กไปขอรับบริการพิเศษ 
       ขั้นตอนที่ 6 ในกรณีตัดสินใจส่งต่อ ครูต้องเตรียมเอกสารและรายงานตามความจ าเป็น เพ่ือขอรับ
บริการพิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ขั้นตอนที่ 7 ในการปฏิบัติงาน ครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม ต้องศึกษาหลักสูตร 
ปรับแผนการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล และประสานงานการเรียนที่จั ดอยู่ใน 
โรงเรียนต่อไป 
  3. การท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program) และแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan) 
       3.1 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เรียกย่อว่า IEP เป็นแผนจัดการศึกษา ส าหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษรายบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสม กับความ
ต้องการและความสามารถของเด็ก โดยปกติเป็นแผนระยะ 1 ปี มีการทบทวนทุกภาคเรียน โดยทั่วไป
ควรมีรายละเอียดดังนี้ 

            1) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก เช่น ชื่อ อายุ  เพศ  ประวัติ  ประเภทความบกพร่อง 
            2) ระยะเวลาเริ่มใช้ และระยะเวลาสิ้นสุดการใช้แผน 
            3) ระดับความสามารถของเด็กในด้านต่างๆเช่น สังคม การรับรู้  การช่วยเหลือ
ตนเอง 
            4) จุดมุ่งหมายระยะยาว โดยทั่วไปก าหนด 1 ปี ครบ 1 ปีแล้วเด็กควรจะเรียนรู้ 
อะไรบ้าง และสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรได้บ้าง 
           5) จุดมุ่งหมายระยะสั้น 
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            6) เด็กเรียนร่วมต้องระบุว่า เรียนร่วมเม่ือใด อย่างไร 
            7) บริการพิเศษท่ีจ าเป็น 
            8) การประเมินผล ต้องระบุว่าจะใช้วิธีใดมีข้ันตอนการวัดและประเมินอย่างไร 
            9) การรบัรองแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง  
      3.2 แผนการสอนเฉพาะบุคคล เรียกย่อว่า IIP เป็นแผนการสอนที่จัดท าในรูปแบบเดียวกันกับ
เด็กปกติ อาจมีบางจุดประสงค์ท่ีต้องปรับให้เหมาะกับความต้องการจ าเป็นของเด็กในการจัดการเรียน
การสอน อาจต้องปรับการสอน ปรับเพ่ิมเวลา สื่อการสอน และวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง 
เหมาะสมตามลักษณะความต้องการพิเศษ 
  4. การประเมินผลการเรียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 
      การวัดประเมินผลจะแตกต่างไปจากเด็กปกติ เพราะเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความต้องการ
และความสามารถแตกต่างกัน การวัดผลประเมินผลจะถูกก าหนดไว้ในแผน I E P  ของแต่ละคน 
การวัดผลประเมินผลส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอาจด าเนินการได้ดังนี้ 

      4.1 ก าหนดล าดับขั้นของทักษะ ครูอาจจ าเป็นต้องก าหนดทักษะทางการเรียนของเด็ก
เป็นขั้นย่อย ๆ สอนให้มีทักษะตามข้ันย่อย ๆ แล้ววัดผลโดยการทดสอบด้วยวิธีการหลายวิธี เมื่อเห็น
ว่าเด็กมีทักษะตามข้ันย่อย ๆ แล้ว ถือว่าสอบผ่าน 
      4.2 ไม่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับเด็กอ่ืน เพราะเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคนมี
หลักสูตรของตนเอง แต่ละคนเรียนไม่เหมือนกัน มีความก้าวหน้าไม่เหมือนกัน จึงไม่ควรน าผลการเรียน
มาเปรียบเทียบหรือใช้เกณฑ์เดียวกับเด็กปกติ ควรเปรียบเทียบความก้าวหน้าเฉพาะของเด็กแต่ละคนว่า
มีความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนเพียงใด 
      4.3 การให้เกรดควรก าหนดวิธีประเมินผลและให้เกรดให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษแต่ละคน เช่น 
            1) ครูร่วมกันให้เกรด ในกรณีเรียนร่วมเต็มเวลา กับเด็กปกติและได้รับการสอน
เพ่ิมเติมจากครูการศึกษาพิเศษ เกรดที่ได้ไม่ควรมาจากครูคนเดียว ครูที่สอนควรมีบทบาทในการให้เกรด
เท่า ๆ กัน 
            2) ให้เกรดจากคะแนนรวม ครูควรจ าแนกคะแนนทั้งหมดออกเป็นกิจกรรมย่อยต่างๆ 
กันเนื่องจากเด็กมีข้อจ ากัดหลายด้านจึงจ าเป็นต้องให้เกรดเด็กจากกิจกรรมหลายด้านเช่น 20% จาก
การสอบปลายภาค 20% จากการสอบย่อย 20% จากการร่วมกิจกรรม 20% จากการน าเสนอ
โครงการ 20% จากการมาเรียน เป็นต้น 
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   5. การสอบ ครูควรใช้วิธีการยืดหยุ่นในการทดสอบ โดยอาจใช้วิธีการดังนี้ 
      5.1 ให้เด็กสอบปากเปล่า กรณีเด็กมีปัญหาการอ่าน การเขียน เด็กอาจเข้าใจแต่อ่านช้า
หรือเขียนไม่ได้จึงควรช่วยเหลือเด็กให้ท าข้อสอบได้โดยให้ตอบด้วยวาจา 
      5.2 ให้ท าข้อสอบโดยไม่จ ากัดเวลา เนื่องจากปัญหาการอ่านการเขียน อาจไม่ต้องนั่งสอบ
ในห้องเดียวกับเด็กปกติก็ได ้
       5.3 ให้สอบโดยการบันทึกเสียง บางคนมีปัญหาการเขียนมาก อาจให้เด็กตอบปากเปล่า
โดยบันทึกเสียงตอบแล้วครูน าไปเปิดฟังอีกครั้ง 
      5.4 ก าหนดเกณฑ์การท าข้อสอบใหม่ อาจปรับวิธีการให้คะแนนด้วยการนับจ านวนข้อที่
เด็กท าเสร็จในเวลาที่ก าหนด หรือในเวลาที่ขยายเพ่ิมให้แล้ว อาจช่วยให้มีโอกาสได้คะแนนสูงขึ้นได้ 
       5.5 ให้สอบในห้องพิเศษ หรือห้องเสริมวิชาการ เด็กอาจถามครูได้เมื่อมีปัญหาการตัดสินใจ
เลื่อนชั้น ควรใช้ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นส าคัญอันดับหนึ่ง และผลสัมฤทธิ์เป็นอันดับรอง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545:1-2) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนร่วม ควรด าเนินการบนพ้ืนฐาน
ของแนวคิดและหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ ประการแรกมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันใน
โอกาสทางการศึกษา ดังนั้นการจัดระบบการศึกษาจึงจัดบริการทางการศึกษาให้แก่มนุษย์ทุกคน โดย
ไม่แยกความบกพร่องหรือฐานะทางเศรษฐกิจแลสังคม จึงควรจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความ
ต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล ประการที่สอง มนุษย์ทุกคนย่อมีสิทธิเท่าเทียมกันในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม ดังนั้นการจัดเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนและวัยเรียน เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อยู่ร่วมกับนักเรียนทั่วไป ย่อมก่อให้เกิดคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมเพราะเด็กเหล่านี้จะมีความเข้าใจ
อันดีต่อกันมีการยอมรับซึ่งกันและกัน เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะไม่เกิดการแบ่งแยกความ
แตกต่างของมนุษย์ในสังคม และประการที่สาม การเรียนการสอนในชั้นเรียน ย่อมสนองตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นการจัดนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้เข้าเยนในชั้นเรียนร่วม จึงควร
ได้มีการปรับการเรียนการสอนให้เป็นการสอนเพ่ือบุคคลทั่วไป เพ่ือให้พัฒนาความพร้อมและคามรู้
ความสามารถของผู้เรียนทุกคนให้พัฒนาทุกด้าน ด้วยวิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้เกิดศักยภาพที่จะด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้
กล่าวถึงหลักการที่ควรค านึงถึงในการจัดการเรียนรวมว่า เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา ซึ่งเป็นสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐาน เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นนักเรียนปกติ หรือนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ การจัดการศึกษาเป็นลักษณะของการจัดการศึกษาเพ่ือคน ทุกคน การจัดการเรียนร่วม
เป็นการขจัดการแบ่งแยกทางสังคมอย่างหนึ่ง เป็นการสอนคนให้ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน และเด็กเป็นผู้
เลือกโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเลือกเด็ก 
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 สรุปได้ว่าแนวทางการจัดการเรียนร่วมเป็นการจัดการเรียนร่วมที่ให้นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้เรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปตั้งแต่แรก เป็นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้สิทธิที่เท่า
เทียมกัน ในโอกาสทางการศึกษาและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามปกติ เพ่ือให้เด็กได้มีพัฒนาการทุกด้าน
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  และควรมีขั้นตอนประกอบด้วย การ
เตรียมการ  การคัดแยกเด็ก  การท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) การประเมินผลการเรียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม  และการสอบโดยใช้วิธีการยืดหยุ่น
ในการทดสอบ  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีจะท าให้เด็กเหล่านี้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข  

 ประโยชน์ของการเรียนร่วม 
  ในประเทศที่เจริญมั่นคง และประเทศที่ก าลังพัฒนา มีแนวคิดตรงกันว่าการจัด การศึกษา
ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ นอกจากจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเด็ก
อย่างเต็มศักยภาพ อันมีผลต่อการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขแล้ว ยังท าให้ทุกฝุาย        
ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอันดีต่อกัน เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีความพร้อม ที่จะอยู่ในสังคม ได้
อย่างเหมาะสม ที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งคือ เป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐ เพราะไม่ต้อง
จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติเป็นการจัดการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อ
นักเรียนพิเศษและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายประการ  นักการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดการเรียนร่วมมีดังต่อไปนี้ 
  ผดุง อารยะวิญญู และวาสนา  เลิศศิลป์ (2551:6)  ได้กล่าวไว้ว่า  การเรียนร่วมมีข้อดีหลาย
ประการดังนี้ 
  1. มีเพ่ือนเป็นแบบอย่างทุกด้านส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง 
  2. สร้างมิตรสัมพันธ์กับเด็กในชุมชนเดียวกัน 
  3. เรียนรู้ทักษะทางวิชาการ  และทักษะทางสังคมจากเพ่ือน  ซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติ  
ท าให้เด็กมีทักษะติดตัวและสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ใหม่ 
  4. ให้ทุกคนเข้าใจว่า  เด็กที่มีความบกพร่องมีอยู่ในทุกชุมชน  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติ 
  5. เด็กทุกคนรวมทั้งเด็กปกติ  ได้เข้าใจความหลากหลายของคนในสังคม  
  6. ห้องเรียนปกติจะต้องปรับตัวเพ่ือให้เด็กท่ีมีความบกพร่องสามารถเรียนร่วมกันได้    
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (2555:49-50) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของการจัดการเรียนร่วมมีดังต่อไปนี้ 
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1. ด้านการเรียนนักเรียนได้มีโอกาสเรียนตามระดับชั้นในโรงเรียนปกติและไม่ต้องเดินทางไป
เรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่อยู่ห่างไกลมากจนเป็นภาระของผู้ปกครอง 

2. ด้านครอบครัวนักเรียนได้มีชีวิตอยู่ในครอบครัวกับบิดามารดาและญาติพ่ีน้องนักเรียนมี
โอกาสประพฤติปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัวโดยไม่รู้สึกว่าถูกแยกออกไปด้วยความ
พิการและเป็นการช่วยให้ครอบครัวเกิดส านึกและตระหนักในการรับผิดชอบนักเรียนพิเศษไม่พยายาม
ผลักภาระให้กับผู้อ่ืน 

3. ด้านเจตคติการที่นักเรียนปกติมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนพิเศษจะช่วยให้นักเรียนปกติและ
ผู้ปกครองของนักเรียนปกติมองโลกได้กว้างข้ึนและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดีขึ้นทั้งยังช่วย
ลดความรู้สึกด้านลบที่มีต่อนักเรียนพิเศษนักเรียนจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจความต้องการของเพ่ือนรู้วิธีที่จะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและการอยู่ร่วมกัน 

4. ด้านสังคมและชุมชนนักเรียนจะสามารถปรับตัวและควบคุมอารมณ์ให้เข้ากับสังคมปกติได้
การอยู่ร่วมกันจะช่วยให้สังคมได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมต่อนักเรียนพิเศษและผู้ปกครองของ
นักเรียนพิเศษด้วย 

5. ประหยัดงบประมาณของรัฐบาลเมื่อนักเรียนพิเศษสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้รัฐก็
ไม่จ าเป็นต้องลงทุนสร้างโรงเรียนพิเศษหรือศูนย์เฉพาะส าหรับนักเรียนพิเศษเพียงแต่เพ่ิมบุคลากร
เฉพาะทางท่ีจ าเป็นขึ้นในโรงเรียนปกติเท่านั้น 
 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนร่วมที่เกิดกับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับสภาพและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลช่วยให้เกิดการเกื้อกูลต่อกันของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและนักเรียนทั่วไป 

  การจัดการเรียนร่วมให้ประสบผลส าเร็จ 
  การจัดการเรียนร่วมเป็นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากการจัดการศึกษาทั่วไป 
เพราะการเรียนร่วมเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กทุกคน ดังนั้นการเรียนร่วมจะประสบความส าเร็จได้ 
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ  โดยเตรียมการวางแผนให้รอบคอบและประกอบด้วยตัวชี้วัดที่
ส าคัญดังนี้ 
     ผดุง  อารยะวิญณู (อ้างถึงใน ณรงค์  อัมพรภาค. 2550:45-46) ยังได้เสนอแนะการจัดการเรียนร่วม
ไว้ดังนี้ 
  1. การเรียนร่วมนั้น ควรเริ่มเมื่ออายุยังน้อย (Early intervention) ดังนั้นควรเริ่มตั้งแต่ชั้นปฐมวัย 
  2. ให้โอกาสแก่ครูที่สอนเด็กปกติในการตัดสินใจว่าจะรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เข้ามา
ในชั้นเรียนที่ตนเองสอนหรือไม่ 
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  3. สถานศึกษาท่ีจะบริการการเรียนร่วมต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู
ผู้ท าหน้าที่สอนเด็กปกติและเด็กพิเศษ 
  4. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาควรมีการชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจและอบรมครู 
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และนักเรียน ให้เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง 
  5. สถานศึกษาจะต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
   6. ควรมีแผนการศึกษาส าหรับเด็กเป็นรายบุคคล (IEP) เพราะแผนนี้จะช่วยให้การศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษบรรลุเปูาหมาย 
  7. หากไม่จ าเป็นแล้วไม่ควรแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษออกจากเด็กปกติ ในแง่ของการ
ให้บริการการเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กปกติได้เข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ 
  8. การประเมินพัฒนาการและผลการเรียนของเด็กต้องกระท าสม่ าเสมอด้วยวิธีการประเมินที่
เชื่อถือได้ 
  9. ศึกษาข้อบกพร่องของการจัดการเรียนร่วมอยู่เสมอ และหาทางแก้ไขปรับปรุงให้บริการ
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 

Slee. (2006:2) ได้อธิบายถึงตัวชี้วัดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการ จัดการเรียนร่วม
ให้ประสบความส าเร็จไว้หลายด้านดังนี้ 
  1. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดการเรียนร่วมด้านระบบการจัดการเรียนร่วมระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียน ตัวชี้วัดได้แก่ 
      1.1 หลักการของความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมทางสังคมเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการ 
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติและการตัดสินใจในทุกระดับ 
      1.2 ศักยภาพของชุมชนถูกสร้างขึ้นโดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนชุมชนและ 
หน่วยงานต่างๆ ที่ส่วนรับผิดชอบต่อการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 

1.3 เรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมได้จัดท าเป็นเอกสารและท าการเผยแพร่ 
      1.4 แผนงานสะท้อนถึงการจัดการวัฒนธรรมและคุณค่า โดยอยู่บนหลักการของความ 
ยุติธรรมทางสังคมและกระบวนการของความเป็นประชาธิปไตย 
      1.5 ข้อมูลของการมีส่วนร่วมและผลลัพธ์น ามาใช้ประเมินความก้าวหน้า วางแผนปรับปรุง 
และสร้างสงคมแห่งการเรียนรู้ 
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  2. ตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดการเรียนร่วมด้านการสอนและการเรียนรู้ ตัวชี้วัดได้แก่ 
      2.1 ไม่ควรมีวัฒนธรรมการต าหนิเด็ก โดยที่ตั้งความคาดหวังไว้สูงส าหรับเด็กทุกกลุ่ม 
      2.2 หลักสูตรการสอนและการประเมินผลต้องจัดขึ้นเพ่ือเด็กที่มีความต้องการหลากหลาย 
       2.3 หลักสูตรมีความท้าทายส าหรับเด็กทุกคนและเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของเด็กและ
ชุมชน 
      2.4 ครูเป็นผู้สร้างการเชื่อมโยงระหว่างความรู้และทักษะที่นักเรียนได้มาจากบ้านและ 
ชุมชน เพี่อนักเรียนจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
      2.5 นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนและมีโอกาสในการแสดงความ 
คิดเห็น 
      2.6 การประเมินหลักสูตร การสอนและการประเมินผลต้องอยู่บนความสนใจ ทักษะการ 
เรียนรู้และประสบการณ์ของกลุ่มนักเรียนที่หลากหลายที่น ามาออกแบบแผนการเรียนรู้ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่าตัวชี้วัดความส าเร็จของการจัดการเรียนร่วม มีทั้งด้าน
ระบบการจัดการเรียนร่วม ด้านการสอนและการเรียนรู้  นอกจากนี้  ยังต้องครอบคลุมด้านการ
สนับสนุนของผู้บริหาร การพัฒนาโปรแกรมการฝึกให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์การจัด
กิจกรรม การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการจัดโปรแกรม ส่วนตัวชี้วัดทางอ้อม ได้แก่ 
บรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจกันท างาน การมีส่วนร่วมของครู การใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย
และมีวิธีการสอนที่กระตุ้นให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษากับเด็กปกต ิ

 โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2555:11)  กล่าวว่า  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการ เรียนร่วม ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบ วิธีการ และการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมใน
โรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กท่ัวไป ซึ่งได้มีโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมน าร่องกระจายทุก
จังหวัด จ านวน 390 โรงเรียน และขยายผลโรงเรียนแกนน า จัดการเรียนร่วมในปีการศึกษา  2548 
จ านวน 2.000 โรงเรียน ให้ครอบคลุมทุกอ าเภอทั่วประเทศ 

ในปีการศึกษา 2550 ได้มีนโยบายขยายโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จ านวน 
700 โรงเรียน  และในปัจจุบันมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมจ านวน 18.370 โรงเรียน ด าเนินการ
จัดการเรียนร่วมเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนใกล้เคียง และรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท   
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เข้าเรียนร่วม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการการศึกษาให้กับเด็กพิการได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน
มากขึน้ 

การด าเนินงานโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม มีเกณฑ์ในการเลือกโรงเรียนดังนี้ 
1. โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนร่วมอยู่แล้ว 

   2. ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นและพร้อมรับนโยบายที่จะด าเนินงานโดยใช้โครงสร้างซีท 
และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน 
  3. โรงเรียนมีจ านวนและประเภทของนักเรียนพิการเหมาะสมท่ีจะพัฒนาเป็นต้นแบบ 
  4. โรงเรียนมีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม ซึ่งมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านการศึกษา
พิเศษ อย่างน้อย 1 คน 
   5. โรงเรียนได้รับการคัดเลือก โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/จังหวัด ร่วมกับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   6. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องกระจายอยู่ทุกจังหวัด ๆ ละ 2 อ าเภอ อ าเภอละ 1 โรง 
ส าหรับสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา ให้จัดทุกอ าเภอ ๆ ละ 1 โรง 
รวมทั้งสิ้น 390 โรง 

การด าเนินงานโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมมีกรอบแนวคิด และกระบวนการ 
น านโยบายสู่การปฏิบัติ 2 แนวทางคือ 

1. การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) โดยมีโครงสร้าง      
ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

      1.1 นักเรียน (S : Students) หมายถึง นักเรียนพิการหรือนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
และนักเรียนทั่วไป ที่อยู่ในโรงเรียนเรียนร่วม 
      1.2 สภาพแวดล้อม (E : Environment) หมายถึง สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการ เรียนรู้
ของนักเรียน เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) และบุคคลที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและนอกโรงเรียน เช่น ผู้บริหาร ครูการศึกษาพิเศษ ครูทั่วไป นักการภารโรง 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักกายภาพบ าบัด นักแก้ไขการพูดและภาษา แพทย์เฉพาะทาง นักสังคม สงเคราะห์ 
เป็นต้น 
      1.3 กิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) หมายถึง การบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่ง
รวมถึง การใช้การปรับ  และการพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็นเฉพาะ
บุคคล กระบวนการเรียนการสอน การตรวจสอบ การจัดท าแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)        
การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การด าเนินการสอน เทคนิคการสอน การวัดประเมินผล
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และการรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน การประกันคุณภาพ การรับนักเรียนพิการหรือที่มีความ
บกพร่องเข้าเรียน การจัดตารางเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน 
      1.4 เครื่องมือ (T : Tools) หมายถึง นโยบายงบประมาณสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึง
เทคโนโลยีสิ่งอ านวย:ความสะดวกท่ีช่วยนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องในการสื่อสาร การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารการเข้าถึงอาคารสถานที่  สื่อ (อุปกรณ์สื่อสิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์และหนังสือเสียงส าหรับ
นักเรียนตาบอด หนังสือตัวพิมพ์ใหญ่ส าหรับนักเรียนที่เห็นเลือนราง บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 
ส าหรับนักเรียนออทิสติก บริการ (บริการสอนเสริม คือ การสอนทักษะที่คนพิการแต่ละบุคคล มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ เช่น การสอนเขียนและอ่านอักษรเบรลล์ การสอนภาษามือ การฝึกพูด รวมทั้ง
การสอนเสริมวิชาการต่าง ๆ) ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (กิจกรรมบ าบัดและกายภาพบ าบัด
ส าหรับเด็กพิการหรือที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การควบคุมดูแลอาหารส าหรับนักเรียนที่เป็น
โรคเบาหวานในเด็ก การแก้ไขการพูดและภาษาส าหรับนักเรียนออทิสติก เป็นต้น) 

   2. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Management: SBM) 
       หลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-based Management: 
SBM) เปิดโอกาสให้บุคลากรของโรงเรียนและตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารและ
การปฏิบัติงานโรงเรียน บริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียนเอง 
ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนี้ 
      2.1 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
       2.2 หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement)  
       2.3 หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People)  
       2.4 หลักการบริหารตนเอง (Self-Management)  
       2.5 หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance)  
   
          การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
           เบญจา ชลธาร์นนท์ (2546 :7-47) ได้กล่าวว่า โรงเรียนต้องบริหารองค์ประกอบหลัก 4 ประการ
ตามโครงสร้างซีท เพ่ือให้การเรียนร่วมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยโครงสร้างซีทมีองค์ประกอบหลัก 4 
ประการดังนี้ 

1. นักเรียน (S : Students) 
     นักเรียน หมายถึง นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องและนักเรียนทั่วไป โรงเรียนควร
เตรียมความพร้อมของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้ 
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    เตรียมความพร้อมนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องในด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม และ
การช่วยเหลือตนเอง หากพิการตั้งแต่แรกเกิดจ าเป็นต้องได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือ
เตรียมความพร้อมทันทีที่พบความพิการ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกด้านซึ่งในการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มนั้น เป็นช่วงส าคัญที่สุดที่เด็กควรได้รับการเตรียมความพร้อม เพราะช่วงอายุ 0-3 ปี เป็นช่วง
ทีส่มองเจริญเติบโตมากที่สุด การเตรียมความพร้อมท าได้โดยกระตุ้นพัฒนาการในส่วนที่เหลืออยู่ เมื่อ
ได้รับการพัฒนาระดับการท างานต่างๆ (Functional Level) จะยิ่งสูงขึ้น ในทางกลับกันหากไม่ได้รับ
การพัฒนาการกระตุ้นหรือการส่งเสริมส่วนที่เหลืออยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถในการท างานต่างๆ 
จะเลือนหายไป  ท าให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ทันที  ดังนั้นการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เด็ก
พิการยิ่งท าได้ทันท่วงทีตั้งแต่แรกเกิดและท าได้อย่างถูกต้อง  จะสามารถพัฒนาสมรรถภาพความพิการได้
อย่างเห็นผลชัดเจนยกตัวอย่าง เช่น เด็กคนหนึ่งสูญเสียการได้ยินในระดับ 90 เดซิเบล (db) ตั้งแต่แรก
เกิด (หูหนวก) และบุคคลภายในครอบครัวกระตุ้นการได้ยินของเด็กตังแต่แรกเกิด โดยเวลาพูดกับเด็ก
ผู้พูดจะหันหน้าตรงกับเด็กเพ่ือให้เด็กได้เห็นการขยับของริมฝีปาก สีหน้า ท่าทาง เอามือเด็กมาจับคอและริม
ฝีปากแล้วลองเปุาลมให้เด็กรู้สึกถึงลมที่ออกมาแสดงให้เด็กรู้  ในเวลาที่เด็กตอบสนองได้อย่างถูก
ต้องการที่ เด็กได้รับการกระตุ้นเชิงบวก จะท าให้พัฒนาการทางการได้ยินดียิ่งขึ้นไปนั้น มิได้
หมายความว่าการได้ยินเพิ่มข้ึน แต่การได้ยินของเด็กมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นใช้งานไต้ดีขึ้นและสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน ในกรณีที่เด็กพิการภายหลัง เช่น อยู่ในระดับมัธยมศึกษาแล้วตา
บอด การเตรียมความพร้อมนักเรียนในช่วงวัยร่นนั้น  ต้องค านึงถึงจิตใจและการยอมรับความพิการหรือ
ความบกพร่องที่เกิดขึ้นภายหลังด้วย เช่น การท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
(Orientation and Mobilities : O&M) เพ่ือให้เด็กมีความสามารถในการด ารงชีวิตอิสระ 
(Independent Living) และช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดและเร็วที่สุด  เป็นต้น 

เตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไป ทางโรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไป ใน
โรงเรียน โดยการให้ข้อมูลเพ่ือให้นักเรียนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ  เกิดการยอมรับสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร.องอย่างถูกวิธีและเท่าที่จ าเป็น ที่ผ่านมาพบว่า
การที่คนส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงลบต่อคนพิการหรือที่มีความบกพร.อง เช่น สมเพช เวทนา สงสาร กลัว 
ไม่ไววางใจ  มักเกิดจากความไม่รู้หรือไม่มีข้อมลที่ถูกต้อง ดังนั้นครูควรท าความเข้าใจและอธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะความพิการให้นักเรียนทั่วไปในชั้นเรียนได้รู้จัก  และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ช่วยให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกัน  เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครูอาจจะจัด
สถานการณ์จ าลองให้นักเรียนทดลองเป็นคนพิการและท ากิจกรรมต่างๆ จากนั้นให้อภิปรายถึง
ความรู้สึกของนักเรียนแต่ละคน  กิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้นักเรียนทั่วไปได้เข้าใจถึงความคับข้องใจ 
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ความไม่สะดวก และความล าบากของเพ่ือนพิการหรือที่มีความบกพร่องมากขึ้น เช่น การเชิญ ผู้ที่ท างาน
เกี่ยวข้องกับเด็กพิการมาบรรยายให้ฟัง พร้อมทั้งให้ดูภาพยนตร์ สไลด์ แผ่นภาพ บทความ และสื่อ
อ่ืนๆ ประกอบ  เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาต่างๆ การจัดนิทรรศการ หนังสือ และเรื่องราว
เกี่ยวกับคนพิการหรือที่มีความบกพร่อง  เพ่ือให้นักเรียนในชั้นเรียนและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ การทัศนศึกษาสถานที่ดูแลคนพิการหรือที่มีความบกพร่อง เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นและ
เรียนรู้ว่าคนพิการหรือที่มีความบกพร่องมีความเป็นอยู่อย่างไร นอกจากนี้ควรสอนทักษะการช่วยเหลือ
เบื้องต้นในการช่วยเหลือคนพิการหรือท่ีมีความบกพร่องเบื้องต้นให้กับนักเรียนทั่วไปด้วย 
 2. สภาพแวดล้อม (E : Environment) 
       สภาพแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
      2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรจัดให้นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง เรียนใน
สภาพแวดล้อมที่มีขีดจ ากัดน้อยที่สุด (Least Restrictive Environment : LRE) โรงเรียนควรพยายามให้
เด็กได้เรียนร่วมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด  หากไม่สามารถจัดให้เด็กเรียนร่วมได้เต็มเวลาก็อาจจัดเป็น
บางเวลาได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็น
เฉพาะบุคคล โดยทั่วไปควรจัดให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนในชั้นเรียนทั่วไปโดยแยกนักเรียนออกไปจาก
เพ่ือนทั่วไปให้น้อยที่สุด โรงเรียนควรปรับสภาพแวดล้อมโดยใช้หลักวิชาการ คือ พิจารณาสภาพความ
บกพร่องของนักเรียนแต่ละประเกท ตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีการเห็นเลือนรางควรมีโป็ะไฟที่โต๊ะเรียน
และจัดให้นักเรียนมานั่งแถวหน้าสุด รวมทั้งไม่ให้แสงสะท้อนจากหน้าต่างมารบกวนขณะที่นักเรียนดู
กระดานด า  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินควรจัดให้นั่งประมาณแถวที่  2 หรือ 3 โดยนั่งมุม
ใดมุมหนึ่งของห้อง  เพ่ือให้นักเรียนสามารถมองครูและเพ่ือนนักเรียนในห้องได้ทั่วถึง นักเรียนที่ม ี
ความบกพร่องทางร่างกายที่นั่งรถเข็น เมื่อจ าเป็นต้องเรียนวิชาเกษตรและนักเรียนต้องปลูกผักสวน
ครัว  ครูควรยกระดับแปลงผักให้สูงขึ้นจากพ้ืนและอยู่ในระดับเดียวกับที่นั่งเก้าอ้ีรถเข็น เพ่ือให้
นักเรียนสามารถปลูกผักได้สะดวก  นอกจากนี้ควรค านึงถึงพาหนะที่ใช้ในการรับส่งนักเรียนจากบ้าน
ไปโรงเรียนและจากโรงเรียนไปบ้าน ไปทัศนศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่นักเรียนจะต้องเคลื่อนย้าย  
นอกจากนี้จะต้องมีการบริหารจัดการตารางเวลาเรียนและห้องเรียน เช่น ห้องเรียนส าหรับการเรียน
ร่วมควรอยู่ชั้นล่างของอาคาร พ้ืนห้องเรียนควรราบเรียบและมีการปรับระดับเพ่ือความสะดวกในการ
ใช้รถเข็น ห้องน้ า  โต๊ะ เก้าอ้ี  และค านึงถึงการถ่ายเทของอากาศแสงจากธรรมชาติ  แสงไฟ เป็นต้น 
       2.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมของเด็ก ได้แก่  พ่อแม่  ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร
อ่ืนในโรงเรียน โรงเรียนทั่วไปที่มีการจัดการเรียนร่วมผู้บริหารจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในโรงเรียนที่
จะเป็นผู้น าและสร้างบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเรียนร่วม         
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ในโรงเรียน หากโรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนไว้แล้ว  ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องน าเสนอ
เรื่องการจัดการเรียนร่วมให้คณะกรรมการโรงเรียนทราบและพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
เรียนร่วมประจ าโรงเรียน  ซึ่งควรประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ครูทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ พ่อแม่  
ผู้ปกครอง  และบุคลากรภายนอก  เพ่ือก าหนดนโยบายในการจัดการเรียนร่วมแนวทางการด าเนินงาน 
จัดสรรงบประมาณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  และรูปแบบในการจัดการเรียนร่วม 
เมื่อคณะกรรมการจัดการเรียนร่วมประจ าโรงเรียนประชุมก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน  
ในการจัดการเรียนร่วมเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนต้องจัดการประชุมชี้แจงถึงนโยบายของโรงเรียน 
และมอบหน้าที่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ถือเป็นปริมาณงานพร้อมทั้งให้ทุกคนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและร่วมเป็นเจ้าของโครงการนอกจากนี้ทางโรงเรียนต้องจัดท าปูายประกาศ  น าเสนอในลักษณะ
ของโปสเตอร์ แผ่นพับ วิดีโอ หรือจัดปูายนิเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์ โครงการให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองของเด็กพิการหรือที่มีความบกพร่องอาสาเป็น
วิทยากร หรือหากมีกิจกรรมการด าเนินงานต้านคนพิการในสังคมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนร่วม
จะได้เผยแพร่ให้ทุกคนรับทราบ  ครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษต้องเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน    
โดยท างานร่วมกันเป็นทีม  
  3. กิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) 
      กิจกรรมการเรียนการสอน คือ กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียนเป็นส่ วนหนึ่งของ
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนทั่วไปและนักเรี ยนพิการ หรือที่มีความ
บกพร่องได้รับการพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งประกอบด้วย 
      3.1 การบริหารจัดการหลักสูตร แบ่งออกเป็น 
              3.1.1 การปรับหลักสูตรทั่วไป คือปรับหลักสูตรที่ใช้กับนักเรียนทั่วไปมาใช้กับ
นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง เช่น ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นอาจปรับจาก
การวาดรูปมาเป็นการปั้นแทน ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอาจปรับให้ไม่ต้องอ่าน
ออกเสียง 
             3.1.2 การจดัท าหลักสูตรเฉพาะ คือ หลักสูตรที่เป็นแนวทาง การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรส ารับหรือหลักสูตรคู่ขนาน) ซึ่งถือเป็นหลักสูตรเฉพาะ
บุคคล โดยพิจารณาจากระดับของความพิการจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียน 
โรงเรียนอาจประยุกต์ตามแนวทางของกรมวิชาการ ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหลายคน
ไม่สามารถเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรทั่วไป  จึงจ าเป็นต้องจัดท าหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ เช่น เด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาที่ค่อนข้างรุนแรงจะต้องมีการจัดท าหลักสูตรเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่หลักสูตรตัด



35 
 

ต่อหรือน าหลักสูตรในระดับประถมศึกษายืดไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา สัดส่วนของเนื้อหาหลักสูตรใน
ชั้นประถมศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาทักษะพ้ืนฐาน เช่น การอ่านออกเสียง เขียนได้  เลข
คณิต ความเข้าใจในภาษาจะสูง และเมื่ออยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายจะค่อยๆ ลดลง แต่ ถ้าเป็น
เรื่องของทักษะการด ารงชีวิต  ทักษะการเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพจะต่ าในช่วงแรกๆ แล้วจะ
ค่อยๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยการจัดเป็นชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนทั่วไปให้มีลักษณะคู่ขนานไปกับระดับ  
ชั้นเรียนที่เพ่ือนนักเรียนทั่วไปเรียนอยู่ 
             3.1.3 การจัดท าหลักสูตรเพิ่มเติมสอนทักษะเฉพาะที่จ าเป็น ให้แก่เด็กนักเรียนพิการ
หรือที่มีความบกพร่อง เช่น ทักษะการด ารงชีวิต ได้แก่  การรับประทานอาหาร การดูแลบ้านเรือน   
การท าความสะอาดร่างกาย  การไปซื้อของ  การใช้โทรศัพท์สาธารณะ การใช้บริการของไปรษณีย์ 
ธนาคาร ทักษะการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ ทักษะการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
ทักษะการใช้แว่นขยายส่าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ทักษะทางสังคมส าหรับนักเรียน
ออทิสติก ภาษามือส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นต้น 
      3.2 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) เป็น
แผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนพิการหรือที่มีคว าม
บกพร่อง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาที่นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องต้องการ เรียกชื่อย่อว่า IEP กระทรวงศึกษาธิการได้
ออกกฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดท า 1EP ให้กับนักเรียนพิการ
หรือที่มีความบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคลทุกคน โดยต้องตรวจสอบเพ่ือบ่งชี้จุดเด่นและจุดด้อยของ
นักเรียน รวมถึงความต้องการจ าเป็นพิเศษ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ออกกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาส าหรับคนพิการ พุทธศักราช 2545 
โดยให้มีการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีเป็นเงินอุดหนุนส าหรับคนพิการ ในอัตราที่มากกว่าแต่ไม่เกิน  
5 เท่าของเงินอุดหนุนด้านสื่อและวัสดุการศึกษาที่จัดสรรให้แก่นักเรียนทั่วไปต่อคน 
      3.3 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) เป็นแผนการ
สอน ที่จัดขึ้นเฉพาะเจาะจงส าหรับนักเรียนพิการหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องคนนั้นๆ ในวิชาหรือ
ทักษะที่เป็นจุดอ่อน แผนการสอนเฉพาะบุคคลนี้จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ใน IEP 
      3.4 การตรวจสอบทางการศึกษา (Educational Assessment) หมายถึง กระบวนการที่
ใช้วิธีต่างๆ หลายวิธี ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับนักเรียน โดยมีวัตลุประสงค์ในการที่จะ
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ก าหนดปัญหาและหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ  พฤติกรรม และร่างกาย 
รวมทั้ง ตัดสินใจเกี่ยวกับนักเรียนในเรื่องการส่งต่อ การคัดแยก  การก าหนดประเภทเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การวางแผนการสอน และการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน 
      3.5 เทคนิคการสอน  เทคนิคการสอนที่ควรน ามาใช้นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง
เป็นพิเศษ มีดังนี้ 
              3.5.1 การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) 
             3.5.2 การสอนโดยเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Tutoring) 
              3.5.3 ระบบเพ่ือนช่วยเพื่อน (Buddy System) 
      3.6 การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน การติดดามความก้าวหน้าของนักเรียนใน
ปัจจุบันใช้วิธีการทบทวนและปรับ IEP และอย่างน้อย 2 ครั้ง รวมทั้งมีการรายงานความกาวหน้าของ
นักเรียนโดยสรูปจาก IIP ที่ใช้สอนเด็กในแต่ละสาระการเรียนรู้ทักษะและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีการ
ระบุว่าจะประเมินโดยวิธีใดและใช้เกณฑ์อะไร โดยอาจน าเสนอในรูปของกราฟแท่ง กราฟเส้น
ประกอบการบรรยาย หรือคิดเป็นคะแนนและเกรดในชั้นประถมศึกษา ครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษ 
ที่ร่วมกันสอนนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  อาจแยกกันประเมินผลนักเรียน 
กล่าวคือ ครูแต่ละคนประเมินผลและให้เกรดนักเรียนเฉพาะส่วนของตนเอง พร้อมทั้งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องประกอบด้วยแล้วจึงน าผลการประเมิน
ของครูแต่ละคนมาตัดสินใจร่วมกัน วิธีนี้จะท าให้ผลการเรียนของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็น
ที่ยอมรับของทุกฝุาย  รวมถึงพ่อแม่ของตัวนักเรียนเอง 
      3.7 การจัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนและชุมชน นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ครูจัดภายในชั้นเรียนและภายในโรงเรียนแล้ว  ยังมีกิจกรรมนอกโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนควรมีการ
บริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับการความปลอดภัย  ยานพาหนะ ที่พัก ฯลฯ เพ่ือช่วยการเข้าร่วม
กิจกรรมนอกสถานที่ของนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  และ
ประสิทธิภาพ ลักษณะกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น ใช้วิชาพลศึกษาจัดให้นักเรียนพิการหรือที่มีความ
บกพร่องได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนทั่วไปในสนามเด็กเล่น กิจกรรมห้องสมุดให้มีการปรับห้องสมุด 
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology : ICT) เข้ามาใช้
ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือให้คนพิการทุกประเภทมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จัดให้มีบริหารหนังสือใน
รูปแบบของหนังสือเสียง เป็นต้น  

3.8 การประกันคุณภาพ 
3.8.1 โรงเรียนควรจัดตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการจัดการเรียนร่วมขึ้นมา 
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          3.8.2 กลไกในการด าเนินงาน 
      เมื่อคณะกรรมการการประกันคุณภาพได้มีการประชุมและรับทราบนโยบาย  

ร่วมกันแล้ว การด าเนินงานในเรื่องการก าหนดระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนร่วมนั้นเป็น
ระบบการประเมินผลภายใน โดยให้ความส าคัญกับการประเมินตนเอง (Self- evaluation) 
            3.8.3 กิจกรรมการประกันคุณภาพ การจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพนั้นจะต้องมีการ
ประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกกลุ่ม ถือว่าการประชุมหรือการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง  การประกันคุณภาพการจัดการเรียนร่วม  เป็นกิจกรรมแรกที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
การจัดการเรียนร่วม  จะตอ้งท า จากนั้นควรมีการให้ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรทุกคนให้รับทราบ 
      3.9 การจัดตารางเวลาให้บริการสอนเสริม 
            จ านวนเด็กที่ครูสอนเสริมจะต้องให้บริการควรเริ่มจากจ านวน 5-6 คน ในสัปดาห์
แรกๆ แล้วค่อยๆ เพ่ิมจ านวนเด็กขึ้นในสัปดาห์ต่อมาทีละสัปดาห์ แต่ควรจัดให้บริการตามจ านวนที่
ต้องรับผิดชอบภายใน 6 สัปดาห์ ยกตัวอย่างเช่น ในสัปดาห์แรก ให้บริการจัดตารางบริการให้แก่เด็ก 
6 คน แล้วสัปดาห์ถัดไป เพ่ิมอีก 2 คน รวมเป็น 8 คน  และอีกสัปดาห์ ถัดไปเพ่ิมอีก 2 คน รวมเป็น 
10 คน (หากครูต้องรับผิดชอบเด็ก จ านวน 10 คน) การค่อยๆ ทยอยจัดบริการให้แก่เด็กเช่นนี้ จะช่วย
ผ่อนคลายความยุ่งยากในการที่จะต้องจัดตารางเวลาให้บริการแก่เด็ก ครูสอนเสริมจะต้องประสานงาน
กับครูทั่วไปทุกชั้นเรียนที่เด็กกระจายอยู่และจัดเวลาในแต่ละวันให้กับตนเอง  ให้มีเวลาส าหรับ
เตรียมการก่อนเด็กมารับบริการที่ห้องสอนเสริมหรือก่อนที่ครูสอนเสริมจะเข้าไปให้บริการในชั้นเรียน 
จัดให้มี เวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบเด็กบางกรณี และจัดให้มีเวลาที่จะให้ค าแนะน าปรึกษาหารือกับ
ครูคนอ่ืนๆ 

    การจัดตารางเวลาที่จะท าให้ทุกฝุายยอมรับเป็นสิ่งที่ยาก ฉะนั้นครูสอนเสริมจึงต้องค านึงถึง
เด็กว่าตารางเวลาที่จัดให้กับเด็กที่รับผิดชอบแต่ละคนนั้น เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
เด็ก รวมทั้งตัวครูด้วย 
  4. เครื่องมือ (T : Tools) 
      เครื่องมือ หมายถึง สิ่งที่น ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเรียนร่วมช่วยให้นักเรียน
พิการหรือที่มีความบกพร่องเกิดการเรียนรู้  และค ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นการช่วย
สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เครื่องมือดังกล่าวหมายถึง สิ่งต่อไปนี้ 
      4.1 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นการก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน และระบบการ
ให้บริการที่ชัดเจน ท าให้บุคลากรทุกคนในโร งเรียนและบุคคลทั่ว ไปรวมทั้ง  พ่อ แม่ รับรู้



38 
 

ว่าโรงเรียน มีโครงการเรียนร่วม ซึ่งก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
รัฐบาล 
      4.2 งบประมาณ โรงเรียนจ าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้เป็นการเฉพาะเพ่ือการจัดการเรียน
ร่วมให้กับเด็กพิการหรือท่ีมีความบกพร่อง 
      4.3 ระบบการบริหารจัดการ หากทางโรงเรียนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนไว้
แล้ว ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องน าเสนอเรื่องการจัดการเรียนร่วม จัดตั้งคณะกรรมการวางแผนโดย
น าเสนอให้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องเข้าร่วมเป็นกรรมการเพ่ิม
อย่างน้อย  1 คน และในคณะกรรมการโรงเรียนควรจะมีผู้ปกครองของนักเรียนพิการหรือที่มีดวาม
บกพร่องเข้าร่วมในคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 คน จัดประชุมบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน
พิการหรือที่มีความบกพร่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนร่วมประจ าโรงเรียนโดยให้มีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดนโยบายในการจัดการเรียนร่วมเพ่ือน าเสนอผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
โรงเรียนก าหนดแนวทาง  การด าเนินงานจัดสรรงบประมาณ ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ก าหนด รูปแบบในการจัดการเรียนร่วม และร่วมมือกับหน่วยงานและบุคลากรกาย
นอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุข โรงพยาบาล หรือนักจิตวิทยา เป็นต้น แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ
จัดการเรียนร่วมแทนหัวหน้าโครงการท าหน้าที่ประสานงานและเลขานุการของคณะกรรมการจัดการ
เรียนร่วม 1 คน แต่งตั้งคณะจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลประมาณ 5-7 คน ต่อเด็ก 1 คน โดยมี
ผู้อ านวยการ/ครูใหญ่หรือผู้ช่วยเป็นประธาน และมีครูหรือตัวแทนครูที่สอนนักเรียนพิการหรือที่มี
ความบกพร่อง ครูการศึกษาพิเศษ ผู้ปกครอง นักจิตวิทยา  ผู้ เชี่ยวชาญอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เช่น  
นักกายภาพบ าบัด นักแก้ไขการพูดและภาษา  และพ่อแม่ของเด็กร่วมเป็นกรรมการ โดยให้ครู
การศึกษาพิเศษเป็นผู้ประสานงานในการจัดท า IEP และด าเนินการสอนตาม IEP โดยจัดท า IEP 
ส าหรับนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพร่อง 
      4.4 กฎกระทรวง ได้แก่ กฎกระทรวงก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับ
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พุทธศักราช 2550 และ
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พุทธศักราช 2545 เป็นเครื่องมือในการก าหนดให้นักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องมีสิทธิได้รับ   
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนร่วมและ
ก าหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีเป็นเงินอุดหนุน ส าหรับคนพิการในอัตราที่มากกว่าแต่ไม่
เกินห้าเท่าของเงินอุดหนุนด้านสื่อและวัสดุการศึกษา ที่จัดสรรให้แก่นักเรียนทั่วไปต่อคน 
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      4.5 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive Technology : AT) เทคโนโลยีที่คนพิการ
ใช้ ซึ่งมีการพัฒนาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้คนพิการ ด ารงชีวิตอิสระสามารถปฏิบัติงาน
และผลิตงานต่างๆ ออกมาได้ เรียกว่า "เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก" ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Assistive Technology หรือใช้ชื่อย่อว่า AT โดยอาจจะเป็นเทคโนโลยีระดับพ้ืนฐาน (Low 
Technology) หรือระดับสูง (High Technology) ก็ได้ทั้งนี้อาจเป็นเครื่องมือที่สามารถหาซื้อได้ตาม
ร้านค้าทั่วไป เช่น โทรศัพท์ที่หน้าปัดมีตัวเลขและตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้คนที่เห็นเลือนรางเห็น
ได้ชัดเจนขึ้น  จนกระทั่งถึงเครื่องมือที่มีการออกแบบพิเศษให้คนพิการใช้เป็นเฉพาะบุคคล เช่น เก้าอ้ี
รถเข็นไฟฟูาที่ใช้ท่อพลาสติกบังคับการเคลื่อนไหวโดยคนพิการดูดหรือเปุาลมเข้าท่อแทนการใช้นิ้วมือ
กดบังคับสวิตช์เล็กๆ ที่ติดกับเก้าอ้ีเหมือนคนพิการร่างกายทั่วไปที่สามารถใช้มือได้ เป็นต้น 
      4.6 สิ่งอ านวยความสะดวก (Accessibility) หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องมือ โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยให้คนพิการแต่ละประเภทได้รับการศึกษา โดยสะดวกและ
สอดคล้องตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล 
      4.7 สื่อ หมายถึง สื่อทางการศึกษา ไต้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาหรือ
เครือ่งมือช่วยให้คนพิการเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเกิดความเข้าใจดีขึ้นและรวดเร็ว 
      4.8 บริการ หมายถึง บริการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาของคนพิการแต่ละประเภท 
เช่น บริการฝึกอบรม บริการเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ บริการบ าบัดพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ 
      4.9 ต ารา อาจจัดท าในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือไปจากตวัพิมพ์ เช่น หนังสือเสียงส าหรับคน
ตาบอดและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เป็นต้น 
      4.10 ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายถึง มาตรการอ่ืนที่นอกเหนือจากสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของคนพิการ 
      4.11 ครูการศึกษาพิเศษ หมายถึง ครูที่ได้รับการศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป  หรือผู้ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดที่ปฏิบัติหน้าที่
เป็นครูเดินสอน ครูสอนเสริม หรือครูสอนนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องในชั้นเรียนพิเศษใน
โรงเรียนทั่วไป 
  สรุปได้ว่าโครงสร้างซีทประกอบด้วย 
  1. ด้านนักเรียน หมายถึง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือนักเรียนทั่วไป ในโรงเรียนเรียนร่วม  
  2. ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพทั่วไปๆ ทั้งเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบุคคล
ทีเ่กี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมของเด็กไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู เพ่ือนหรือบุคคลอ่ืนๆ รอบด้าน 
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  3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมภายในภายนอกโรงเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดการเรียนการสอน  เพ่ือการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนทั่วไปได้พัฒนาทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
  4. ด้านเครื่องมือ หมายถึง สิ่งที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเรียนร่วมให้
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเกิดการเรียนรู้สามารถน ามาใช้ในการค ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          1.4 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) 
          การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management: SBM) มีรายละเอียด 
ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2548 : 36-38) 

  โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ใช้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยให้การด าเนินโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประสบ
ผลส าเร็จสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจัยเอื้อและข้อจ ากัด  ภายใต้บริบทเฉพาะของแต่
ละโรงเรียน  หลักการส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเปิดโอกาสให้บุคลากรของ
โรงเรียนและตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารและการปฏิบัติงาน โรงเรียน บริหาร
จัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียนเอง ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่  การบริหารแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากร การใช้
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ร่วมที่ชัดเจน และมี
การให้รางวัลอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
  1. หลักการกระจายอ านาจ(Decentralization) ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจจัดการศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากที่สุด โดยมีความเชื่อว่าโรงเรียนเป็น
หน่วยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของนักเรียน 
  2. หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษาทั้งครู 
ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 
  3. หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการ
จัดการศึกษาจะท ากันหลากหลาย โดยครอบครัวและชุมชน บางแห่งให้วัดหรือองค์กรในท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการ ต่อมามีการรวบรวมการจัดการศึกษาไปให้กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดเอกภาพและ
มาตรฐานทางการศึกษา เมื่อประชากรเพ่ิมมากขี้นความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว    
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การจัดการศึกษาในส่วนกลางเริ่มมีข้อจ ากัดเกิดความล่าช้าและไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และชุมชนอย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอ านาจให้ท้องถิ่นและประชาชนได้จัดการศึกษาเองอีกครั้ง 
  4. หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) ในระบบการศึกษาทั่วไป  มักจะก าหนดให้ 
โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอย่างแท้จริงส าหรับการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการท างานให้บรรลุเปูาหมายและนโยบายของส่วนรวม 
แต่มีความเชื่อว่าวิธีการท างานให้บรรลุเปูาหมายนั้นท าได้หลายวิธี  การที่ส่วนกลางท าหน้าที่เพียง
ก าหนดนโยบายและเปูาหมายแล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารด้วยตนเอง โดยให้โรงเรียนมี
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งอาจด าเนินการได้หลากหลายแนวทาง        
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันแล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเดิมที่ทุกอย่างถูกก าหนดมาจากส่วนกลางไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามข้อก าหนดและนโยบายของชาติ 
   จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปว่า หลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน คือ หลักการกระจายอ านาจการศึกษาและหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวท าให้เกิดความเชื่อม่ันว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะเป็นการบริหารงานที่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษาอ่ืนที่ผ่านมา 

         1.5 การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 9-13) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา สรุปได้ว่า การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งส าคัญที่สุด ซึ่ง
ควรใช้วิธีบริหารแบบฐานโรงเรียนที่อยู่บนพื้นฐานของการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมตลอดจนการ
แข่งขันด้านคุณภาพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน การเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนสวัสดิการที่จัดให้
ผู้เรียนทุกคนอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลการประกันคุณภาพการศึกษา
นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมต้องให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 6 มาตรา 9 (3) ที่ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 
2551 มาตรา 5 (3 ) และ มาตรา 12 (2) (11)  ที่ได้ระบุเรื่องการประกันคุณภาพและการจัดการเรียน
ร่วมให้ได้มาตรฐาน ส าหรับมาตรา 48 ในหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
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ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการศึกษา  ให้มีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ได้ก าหนด
องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
  1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
  2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
  3. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  4. การด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
  5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
  6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
  8. การผดุงระบบประกันคุณภาพ 
  ส่วนกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 22) ได้พัฒนาแนวคิด และระบบประกัน
คุณภาพ ของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีหลักการส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 
  1. การสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
  2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษาของทุกฝุายทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 
  3. ความร่วมมือทางวิชาการขององค์กรบุคลากรในพ้ืนที่ 
  4. การด าเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ ทุกขั้นตอน 
  5. การด าเนินงานสามารถติดตาม ตรวจสอบได้ 
  6. การรายงานสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  ส าหรับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(อ้างใน จ ารัส นองมาก. 2544 : 43) ได้น าเสนอแนะแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ตามแนวคิด วงจรคุณภาพ Deming PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งมีข้ันตอน  ดังนี้ 
  1. การวางแผน (P-Plan) เป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพ่ือประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย 
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  2. การปฏิบัติตามแผน(D-Do) เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการวางแผน 
  3. การตรวจสอบประเมิน(C-Check) เป็นการตรวจสอบ และทบทวนการด าเนินงานว่ามี 
ความเด่น ด้อย ดี ไม่ด ีมากน้อยแค่ไหนมีปัญหา อุปสรรคมากเพียงใด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบระหว่าง
เปูาหมายที่ตั้งไว้กับสิ่งที่ท าได้จริง 
  4. การปรับปรุงงาน (A-Act) เป็นการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มี
คุณภาพ  
  สรุปได้ว่า เพ่ือให้การจัดการเรียนร่วมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียน
ร่วม พ.ศ.2543 สถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมต้องด าเนินการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจทุก
ด้าน ทั้งด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต มีเปูาหมายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทั้งนี้ต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามแนวคิด วงจรคุณภาพ Deming ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน หลักได้แก่ การวางแผน (P-Plan) การปฏิบัติตามแผน (D-Do) การ
ตรวจสอบประเมิน (C-Check) และการปรับปรุงงาน (A-Act) ซึ่งเป็นการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนางานให้ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนให้นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

           มาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพภายภายในของสถานศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555 : 5-6) ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาใน

สังกัดจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในรูปแบบการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
และการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมครอบคลุมทุกอ าเภอๆ ละ ไม่น้อยกว่า 2 โรง จนถึงปัจจุบันปี
การศึกษา 2555 มีโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จ านวนทั้งสิ้น 5.026 โรง และมีโรงเรียนเครือข่าย
ที่มีเด็กพิการเรียนร่วมอีก จ านวน 17.448 โรง มีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้เด็กพิการทุกคนได้เข้า
เรียนและเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ทั้งนี้ ได้มีการทบทวนถึงภารกิจที่จ าเป็นที่สถานศึกษาทั่วไปต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งการจัดให้เด็กพิการทุกคนที่อยู่ในเขตบริการได้เข้าเรียนในโรงเรียน
และการพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพรองรับการให้บริการด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ของการจัดการศึกษาเรียนร่วมจึงเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ
คุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา จึงได้จัดท ามาตรฐานการเรียนร่วมขึ้น เพ่ือใช้เป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเป็ นการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน คุณภาพด้านการบริหารจัดการเรียน
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ร่วม รวมทั้งคุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2555:5-6) 
  มาตรฐานการเรียนร่วม เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ .2555  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 4 ด้าน  
4 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
    มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษา เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)  

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน  
   มาตรฐานที ่2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและปฏิบัติ
ต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วม  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation 
Plan : IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ครูจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการ จ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษา  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะ
บุคคล  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ครูใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม  
   มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
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   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ด ีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร 
จัดการเรียนร่วม  
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT 
Framework)  
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-based management : SBM)  
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเปูาหมายตามที่
ก าหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม  
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)  
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 มีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วน
ร่วม ด้านการจัดการเรียนร่วม 

  ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม  
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน ให้ผู้เรียนและ
ครอบครัว สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากร
ภายใน สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
        สรุปได้ว่ามาตรฐานเรียนร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนร่วมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน คุณภาพด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม รวมทั้งคุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา  และเป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเข้แข็งและยั่งยืน และเป็นแนวทางในการติดตาม คุณภาพสถานศึกษาในการพัฒนาให้
บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และนโยบายในการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิการเรียนร่วม 
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ภาพที่ 2  โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการเรียนร่วม 

บริบทของสนามที่ศึกษา 
           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ตั้ งอยู่ เลขที่  165 หมู่  6  
บ้านดอยก้อม ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน รับผิดชอบการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด ครอบคลุม  เขตพ้ืนที่บริการ 4 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้   อ าเภอ
ทุ่งหัวช้าง และอ าเภอเวียงหนองล่อง มีการแบ่งส่วนราชการภายใน  ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
และ หน่วยตรวจสอบภายใน 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

     1. อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
มาตรา 37 ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร 
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา 
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และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 
 

       2. อ านาจหน้าที่ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  

(1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์และจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง 
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน  การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

(8) ประสาน   ส่งเสริม   สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร 
ปกครอง   ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสน า สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่น  ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9)  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

(12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

             โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม   
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  มีโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม  จ านวน  19  โรง  ในพ้ืนที่  4  อ าเภอ ดังนี้    

1. โรงเรียนในเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง  จ านวน  4  โรง  ประกอบด้วย  
1. โรงเรียนบ้านห้วยหละ ผู้บริหาร 1 คน  ครู  16 คน    
2. โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  15 คน    
3. โรงเรียนบ้านหนองสูน  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  4  คน    
4. โรงเรียนบ้านห้วยกาน  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  8 คน    

2. โรงเรียนในเขต อ าเภอลี้  จ านวน  10  โรง  ประกอบด้วย   
1. โรงเรียนบ้านแม่ปูอก  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  10 คน    
2. โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยวงศาพัฒนา  ผู้บริหาร 1 คน  ครู 73 คน    
3. โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  14 คน    
4. โรงเรียนบ้านแม่ลาน  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  13 คน    
5. โรงเรียนบ้านปาง  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  14 คน    
6. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  9 คน    
7. โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน   ผู้บริหาร 1 คน  ครู 22 คน    
8. โรงเรียนชุมชนบ้านปุาไผ่  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  18 คน    
9. โรงเรียนบ้านแม่เทย  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  16 คน    
10. โรงเรียนบ้านบวก   ผู้บริหาร 1 คน  ครู  9 คน    

3. โรงเรียนในเขต อ าเภอทุ่งหัวช้าง  จ านวน  3 โรง  ประกอบด้วย   
1. โรงเรียนบ้านปวง  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  11 คน    
2. โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  6 คน    
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3. โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง  ผู้บริหาร 1 คน  ครู 9 คน    
4. โรงเรียนในเขต อ าเภอเวียงหนองล่อง  จ านวน  2 โรง  ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  11 คน    
2. โรงเรียนวัดบ้านดง  ผู้บริหาร 1 คน  ครู  12 คน    

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

            งานวิจัยในประเทศ       

   โสภณ  ค าปาเชื้อ (2550: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารการจัด
การศึกษาแบบเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ส าหรับนักเรียนที่มีความด้องการ
จ าเป็นพิเศษ โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  
ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการจัดการศึกษา ด้านนักเรียน (S-Student) มีการเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม มีการคัดกรองอย่างเป็นระบบ  มีการเตรียมเด็กทุกคนรับรู้ถึงวิธีปฏิบัติต่อคน
พิการหรือที่มีความบกพร่องอย่างเหมาะสม ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนร่วม
ประจ าโรงเรียน  เพ่ือก าหนดนโยบายการจัด การเรียนร่วม ประชุม ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบ มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของเด็กอย่าง
เหมาะสม  ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยเฉพาะแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนรายบุคคล (IIP) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ โดยคณะครูใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยใช้วิธีสอนจากง่ายไปหายาก มีการ
ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของเด็กแต่ละประเภท ด้านเครื่องมือ 
ได้รับสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม  การจัดสรรคูปองตรงกับ
ความต้องการส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาหมาย นโยบายเกี่ยวกับการรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเรียนร่วม ตลอดจนการ
ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ตามท่ีก าหนดใน IEP แต่ละคน 

  ณรงค์  อัมพรภาค (2550: 115-116) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพการด าเนินงานจัดการ
เรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 
2 ผลการวิจัยพบว่า 
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  1. คุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมตามทัศนะของ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผู้สอนเด็กเรียนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้  
  2. การเปรียบเทียบคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผู้สอนเด็กเรียนร่วม โดยภาพรวม พบว่า มี
ทัศนะระหว่างกลุ่มแตกต่างกัน โดยพบว่าครูผู้สอนเด็กเรียนร่วม กับครูการศึกษาพิเศษ มีทัศนะด้าน
คุณภาพนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับคู่อ่ืน ๆ มีทัศนะแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเปรียบเทียบคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผู้สอนเด็กเรียนร่วม ด้าน
คุณภาพนักเรียน พบว่า มีทัศนะระหว่างกลุ่มแตกต่างกัน โดยพบว่าครูผู้สอนเด็กเรียนร่วม กับครู
การศึกษาพิเศษ มีทัศนะด้านคุณภาพนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส าหรับคู่อ่ืน ๆ มีทัศนะแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
   3. การศึกษาความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนร่วมของ 
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 2  พบว่า  
ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในวิธีการรับเด็กพิเศษเข้าเรียนของโรงเรียนมากเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือความพึงพอใจที่เด็กพิเศษได้รับการเตรียมความพร้อม ส าหรับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนร่วมของผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับตัวเด็กมาก     
เป็นอันดับแรก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมส าหรับเด็กพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นอันดับสุดท้าย 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550: 177-180)  ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กและเยาวชนพิการ  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กและเยาวชนพิการ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม ปรากฏผลดังนี้ 

1.1 ผลการประเมินด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
         1) ความทั่วถึงในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าในปีการศึกษา 2548 อัตราการเข้า
เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของเด็กและเยาวชนพิการ กลุ่มอายุ 0-24 ปี รวมทั้งสิ้น 255.817 คน 
หรือร้อยละ 62.20 ของค่าประมาณประชากรพิการ และอีกจ านวน 109 .619 คน หรือร้อยละ 26.65 
ยังไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาในรูปแบบใด  
         2) ความเสมอภาคของโอกาสในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าเด็ก และเยาวชน
พิการ (อายุ 0-24ปี) สามารถกระจายเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งสิ้น 248.191 
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คน หรือร้อยละ 97.019 ของจ านวนเด็กและเยาวชนพิการที่เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกนั้นหาก
ความพิการรุนแรงจัดในโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ หรือจัดให้เรียนร่วมกับเด็กด้อย
โอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  และราชประชานุเคราะห์หรือจัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
ส าหรับเด็กพิการ อายุ 0-3 ปี ในทุกประเภทความพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาและ
ประจ าจังหวัดทุกจังหวัด  รวมทั้งส่วนหนึ่งเข้าเรียนในสถานศึกษาในระบบของเอกชนและการศึกษา
นอกระบบ 
        3) การเพ่ิมโอกาสให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ผลการ
ด าเนินงานพบว่าในปี 2547 มีโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จ านวน 390 โรงเรียนและขยายเพ่ิม
ในปี 2548 เป็นจ านวน 2,000 โรงเรียน มีนักเรียนพิการทุกประเภทความพิการจ านวน 8,627 คน 
และ 33,315 คน ตามล าดับ ซึ่งนับว่ายังมีอัตราที่น้อยมาก ทั้งนี้  นักเรียนส่วนใหญ่คือ นักเรียนที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ คิดเป็น ร้อยละ 49.72 และร้อยละ 50.81 รองลงมา คือ นักเรียน ที่บกพร่อง
ทางสติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 24.34 และร้อยละ 17.03 ตามล าดับ 

1.2 ผลการประเมินด้านการเข้าถึงการศึกษาและการใช้ประโยชน์ได้  ส าหรับเด็กและเยาวชนพิการ 
พบว่า  มีตัวแปรส าคัญดังนี้ 
        1) การมีกฎหมาย กฎกระทรวงและนโยบายที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการ นับ
แต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎกระทรวงและนโยบาย ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ใน
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ โดยก าหนดไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งการออก
กฎหมายรับรองสิทธิของเด็กและเยาวชนพิการอย่างสอดคล้องกัน ตามที่กฎหมายบัญญัติท าให้เอ้ือต่อ
การจัดให้เด็กและเยาวชนพิการได้รับสิทธิและความเสมอภาค เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไปและสามารถ
เข้าถึงการศึกษาและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งข้ึน ทั้งด้านการสื่อสาร อาคารสถานที่ สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
         2) การจัดงบประมาณเพ่ือการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนพิการ พบว่า รัฐจัดสรรให้
ในอัตราเท่ากับเด็กท่ัวไป และจัดเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนส าหรับให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ตามกฎกระทรวงก าหนด ซึ่งต้องสอดคล้องตามที่
ก าหนดใน IEP โดยก าหนดอัตราเฉลี่ยคนละ 2.000 บาท หรือจัดให้เพ่ิมขึ้นประมาณ 1.5 เท่าของ
งบประมาณปกติที่จัดให้กับเด็กทั่วไป  
        3) การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาพิเศษ พบว่าในปี 2549 ขาดอัตราก าลังครูของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนพิการ โดยขาดครูตามเกณฑ์จ านวน 5 .222 คน 
หรือร้อยละ 80 (ครูตามเกณฑ์ 6.527 คน แต่มีครูที่มีอยู่จริง 1.352 คน) โดยยังไม่รวมอัตราการขาด
ครใูนโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนร่วม ซึ่งปัจจุบันมีครูการศึกษาพิเศษหรือครูที่ได้รับการอบรม   ด้าน
การศึกษาพิเศษ  หรือครูที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับเด็กพิการโรงเรียนละอย่างน้อย 1 คนซึ่งไม่เพียงพอ
ทั้งปริมาณและคุณภาพ  ต่อการให้บริการเด็กและเยาวชนพิการที่มีในโรงเรียน  เพ่ือให้มี คุณลักษณะ
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ครบถ้วนตามที่ก าหนดใน IEP เป็นเฉพาะบุคคล ซึ่งไม่เพียงพอที่จะให้บริการเด็กและ เยาวชนพิการ
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
       4) การจัดระบบเพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการได้ร ับบริการตามกฎกระทรวง 
ก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา พบว่า มีการด าเนินการ ดังนี้  1) การจัดระบบการอุดหนุนสื่อและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกตามคูปองการศึกษาและให้มีการพัฒนาศักยภาพเด็ก  และเยาวชนพิการตาม 
IEP ก าหนด 2) การจัดระบบกระจายสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกตาม IEP ให้เด็กพิการรองรับ
กฎกระทรวงในลักษณะเครือข่ายระหว่างศูนย์กระจายสื่อและศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศกับ
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม 3) การกระจายสิ่งอ านวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา ตาม
บัญชี ก (รายละเอียดแนบท้ายกฎกระทรวงฯ) ที่จัดสรรให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือกระจายการ
ให้บริการแกเ่ด็กและเยาวชนพิการตามความจ าเป็น 4) การก าหนดแนวปฏิบัติ ในการขอรับบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (กฎกระทรวงข้อ 2) 5) การก าหนด
ขั้นตอนการยืมสิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา และการขอรับเงินอุดหนุน (คูปอง) และ 6) 
ก าหนดวิธี การเบิกจ่ายเงินตามคูปองเพ่ีอรับหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา 

1.3 ผลการประเมินด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานที่เหมาะสม พบว่า สถานศึกษา
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานตามกรอบแนวคิด 2 ประการ คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School-based Management: SBM) เพ่ีอสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน และการ
บริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework: โดยที่ S-Students คือนักเรียน 
E-Environment คือสภาพแวดล้อม A-Activities คือกิจกรรมการเรียนการสอน และ T-tools คือ
เครื่องมือ)  

ตอนที่ 2 องค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม พบว่าประกอบด้วย   
5 ด้าน เป็นตัวร่วมกันก าหนด คือ 1) โอกาสในการเข้ารับการศึกษา 2) การเข้าถึง บริการทาง
การศึกษา 3) การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของสถานศึกษา 4) ความร่วมมือของ ชุมชนและ
เครือข่าย และ 5) คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับ 
  ตอนที่ 3 รูปแบบในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม ส าหรับเด็กและเยาวชนพิการ 
แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบ ตัวแรก คือ เด็ก
และเยาวชนพิการซึ่งเป็นปัจจัยปูอนเข้าเมื่อได้รับโอกาสเข้าศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากนั้นจึงผ่านกลไก
กระบวนการจัดการเรียนร่วมใน 3 องค์ประกอบ คือการจัดให้เด็กและเยาวชนพิการ เข้าถึงการศึกษา
และการปรับเปลี่ยนกลไกกระบวนการท างานของสถานศึกษาเพ่ือให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
พิการเป็นเฉพาะบุคคล รวมทั้งความร่วมมือของชุมชนและเครือข่าย ซึ่งส่งผลร่วมกัน ท าให้เกิด
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ประสิทธิภาพตัวสุดท้าย คือ สิ่งที่เพ่ิมขึ้นจากปัจจัยที่ปรากฏอยู่ในผลผลิตในระยะเวลาหนึ่ง ๆ คือ
สัมฤทธิ์ผลของนักเรียนหรือคุณภาพที่เกิดขึ้นที่ตัวผู้เรียน ซึ่งจะมีปริมาณและคุณภาพสูงเพียงไรนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านเป็นตัวร่วมกันก าหนด  

ตอนที่ 4 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วม ส าหรับ เด็กและ
เยาวชนพิการ ดังนี้ 

ข้อเสนอที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมทั้งระบบ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนร่วมทั้งระบบทุกด้าน ตามรูปแบบซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน นอกจากนั้นตัว
แปรส าคัญท่ีมีบทบาทหรือมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์ประกอบ ซึ่งอาจเป็นไปในลักษณะ
ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการก าหนดประสิทธิภาพ การจัดการเรียนร่วมมากน้อยแตกต่างกัน  
ในการจะปรับปรุงและแก้ไขในแต่ละตัวแปรที่เป็นรายละเอียด ย่อมเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนร่วม  

  ข้อเสนอที่ 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมในด้านที่เป็นจุดอ่อน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมในด้านที่เป็นจุดอ่อน กล่าวคือ หากตรวจสอบ ประสิทธิภาพพบว่า
ยังต้องปรับปรุงในองค์ประกอบส่วนใด จะต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงในแต่ละด้าน ที่พบว่ายังเป็นจุดอ่อน
หรือยังต้องอยู่ หรืออาจจัดล าดับตามความส าคัญ  

ข้อเสนอที่ 3 เสริมปัจจัยเพ่ือไม่ให้มีความแตกต่างกันระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานระดับ
นโยบายควรพิจารณาเสริมปัจจัยเป็นพิเศษเพ่ือไม่ ให้มีความแตกต่างระหว่าง สถานศึกษา และ
สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนสามารถด าเนินงานได้โดยมีความยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบ ในบริบทของ
แต่ละสถานศึกษา  

ข้อเสนอที่ 4 ก าหนดเงื่อนไขความส าเร็จและเปูาหมายในการด าเนินงาน ดังนี้  
                ประการที่ 1 การจัดการศึกษา สู่สังคมบูรณาการ ปลอดจากอุปสรรคและ
ตั้งอยู่บนฐาน ของสิทธิส าหรับคนพิการ  
          ประการที่ 2 ประกันการเข้าถึงสิทธิในทุกด้าน  
          ประการที่ 3 ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของสถานศึกษา เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชน พิการสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่  
          ประการที่ 4 กระบวนการเรียนการสอนเน้นที่ตัวผู้เรียน  
          ประการที่ 5 พัฒนารูปแบบการท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียนแกนน าและ
โรงเรียน เครือข่าย  
          ประการที่ 6 สนับสนุนการท างานโดยมีความร่วมมือของชุมชนและเครือข่าย 
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
         ประการที่ 7 ปรับปรุงคุณภาพนักเรียนพิการ 
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          ประการที ่ 8 ก าหนดมาตรฐานไว้สูงอย่างเหมาะสม (appropriately 
high standard) และจัดระบบประกันคุณภาพในทุกมิติขององค์ประกอบประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนร่วม  

 สกุณา  นันทะชัย  (2551: 116-117) ได้วิจัยเรื่องการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา
พิเศษของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 2  พบว่า
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 2 ได้ด าเนินการจัด
การศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาพิเศษในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดังดังนี้  ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านปัจจัย  ส าหรับปัญหา อุปสรรคที่พบ และมีความสอดคล้อง
กันมากที่สุด  ด้านกระบวนการเรียนการสอน คือ ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่มี
เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ  ด้านการบริหารจัดการคือ 
ผู้บริหารขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่ ยังไม่
เข้าใจเรื่องการจัดการเรียนร่วม  ด้านปัจจัย คือ ขาดครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ รวมถึง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางมีความล่าช้าง รวมทั้งสื่อ  อุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตลอดจนงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ  ข้อเสนอแนะด้านการกระบวนการเรียนการสอนคือ 
ควรจัดอบรมครูทุกคนอย่างส่ าเสมอให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างส่ าเสมอ  และ
หลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการเรียนร่วม เช่น ประชุมชี้แจง  ศึกษาดูงาน  จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ท าแผ่นพับ ส าหรับด้านปัจจัยควรเสนอต่อต้นสังกัด เพ่ือขอพิจารณาจัดสรรครูที่มีวุฒิทาง
การศึกษาพิเศษ รวมถึงจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น  และด าเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน  ในส่วน
ของโรงเรียน ควรให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนร่วมระดมทรัพยากรมาสนับสนุน 
การจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

อัจฉราภรณ์ บัวนวล (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม จังหวัดล าพูน ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 
4 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านเครื่องมือ พบว่า 
ด้านนักเรียน การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ นักเรียนทั่วไปได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านการ
ยอมรับ และช่วยเหลือเพ่ือนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านสภาพแวดล้อม การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ 
จัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านเครื่องมือ การ
ด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดสื่อส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทและแต่ละระดับ
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน ปัญหาที่
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พบมากที่สุด คือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีจ านวนค่อนข้างมาก ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดสรร
ครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาที่พบ
มากที่สุดคือ สภาพแวดล้อมในการเรียนไม่เอ้ืออ านวย เนื่องจากมีเสียงดังรบกวนจากห้องข้างเคียง ส่วน
ข้อเสนอแนะคือ จัดระเบียบห้องเรียน และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการควบคุมระดับเสียงด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูที่รับผิดชอบงานเรียนร่วมโดยตรงมีไม่พียงพอ เนื่องจากครูใน
โรงเรียนมีไม่ครบชั้นเรียน ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ขอรับการจัดสรรบุคลากรจากรัฐบาล และครูปรับเปลี่ยน
วิธีการจัดการเรียน การสอนให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ    ด้านเครื่องมือปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ขาดสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ส่วนข้อเสนอแนะ คือประยุกต์ หรือดัดแปลงสื่อ/อุปกรณ์พ้ืนบ้านมาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  

    จากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม 
ประเด็นการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
      1. งานวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือเด็กท่ีมีความต้องการ 
พิเศษอยู่ 2 ลักษณะคือ แยกเรียนและเรียนร่วม กรณีแยกเรียนเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เฉพาะทางหรือพิการเฉพาะทาง ส่วนเด็กเรียนร่วมคือเด็กท่ีมีความบกพร่องไม่มาก 
      2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการของ สถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่พบประเด็นส าคัญคือ การก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติล่าช้า งบประมาณ
ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ครูขาดความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับเด็กพิการ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      3. งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษแบบโครงการเรียนร่วม  ผลการศึกษาของ
นักวิชาการหลายคนที่มีความสอดคล้องกันในประเด็นที่ว่า การจัดการศึกษา แบบเรียนร่วมมีผลดีใน
ด้านเจตคติของผู้ปกครองที่บุตรหลานของตนได้เรียนร่วมกับเด็กปกติ และการเรียนร่วมกับเด็กปกติไม่
ท าให้ผลการเรียนของเด็กปกติลดลง และเด็กพิเศษ หรือเด็กพิการประสบความส าเร็จในการเรียนร่วม
มากกว่าการเรียนในโรงเรียนการศึกษาเฉพาะความ พิการ การศึกษาสาระจากรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่ได้น าเสนอมานี้จะเห็นว่างานวิจัย ส่วนมากจะเน้นที่การพัฒนาเทคนิคการสอนมีการศึกษา
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาทางด้านจิตวิทยา แก่เด็กพิการหรือมีความบกพร่องด้านต่าง ๆ 
      4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาโรงเรียนเรียนร่วมสู่มาตรฐาน
การศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม พบว่า สภาพปัญหาการพัฒนาโรงเรียนเรียนร่วมสู่มาตรฐาน
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การศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ครูที่ไม่ผ่านการอบรมมีสภาพปัญหา
มากกว่าครูที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษและงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษาพิเศษรูปแบบเรียนร่วมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนเรียนร่วม พบว่า 
       4.1 สภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดี 
       4.2 ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการศึกษา
พิเศษเรียนร่วมในแต่ละกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับดี 
       4.3 ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ แยกตามกลุ่มมาตรฐาน
โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับดีเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านปัจจัย ด้านบริหารการจัดการ  ด้าน
คุณภาพนักเรียนและด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีการด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษ  หรือ
รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ เพ่ือท าความเข้าใจกับ กระบวนการจัดการศึกษาพิเศษในภาพรวมยังมี
ไม่มากนัก ท าให้การก าหนดนโยบายทางด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ยังขาดองค์ความรู้พ้ืนฐานที่เป็น
ส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาพิเศษให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
       5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการกระทรวงศึกษาธิการ 
(2543) เพ่ือประเมินการด าเนินงานจัดการศึกษา เพ่ือคนพิการในปีการศึกษา2542 การด าเนินการตาม
นโยบายมีปัญหาและอุปสรรค ที่ส าคัญคือ 
         5.1 การก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติล่าช้า ผู้ปฏิบัติสับสนขาด การท าความเข้าใจที่
ชัดเจน 
        5.2 งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับนโยบายขยายโอกาส เนื่องจากการประกาศ
นโยบายนี้เกิดข้ึนหลังจากท่ีโรงเรียนได้ตั้งงบประมาณไปแล้ว 
        5.3 ครูและบุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษและครูทางการศึกษา
พิเศษมีไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
        5.4 ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ส าหรับ 
คนพิการและไม่ให้ความส าคัญในการด าเนินการดังกล่าว 
       จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี การวิจัย และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนร่วมดังกล่าว จึงเป็นข้อสนับสนุนที่ได้ศึกษา การจัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาพิเศษของ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูนเขต 2 โดยผู้ศึกษาได้ใช้เกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม พ.ศ. 2543 ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ และด้านปัจจัย น ามา
ปรับเป็นเครื่องมือ เพ่ือส ารวจสภาพการด าเนินการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
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ด าเนินการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ผลการศึกษาที่
ได้จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน
การศึกษาพิเศษของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 2 อนึ่ง
จะมีผลสืบเนื่องไปสู่นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป 
   นิรัญ  เหลืองอร่าม (2552: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาและรายงานโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม
โรงเรียนบ้านห้วยหละอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน การด าเนินงานโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม 
โรงเรียนบ้านห้วยหละในภาพรวมประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตามเปูาหมาย สมควรที่จะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ด าเนินการต่อไป โดยควรปรับปรุงด้านสภาวะแวดล้อม ในเรื่องหลักการ วัตถุประสงค์ และปูาหมาย
ของโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของ
โรงเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ในเรื่อง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง
เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ ด้านกระบวนการในเรื่องก าหนดปฏิทินการท างานให้ชัดเจนและ
ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เอ้ือต่อการด าเนินงานโครงการ และด้านผลผลิต
ในเรื่อง การให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษมากขึ้น 

กิตติพงษ์ จุโลทก (2552: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการเรียนร่วมให้แก่
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนชุมชนบ้านปุาก่อด า ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า   
 ด้านปัจจัย 
  1. มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 37 คน จ าแนกเป็นผู้มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ 34 
คน บกพร่องทางการพูดและภาษา 2 คน และพิการซ้ าซ้อน 1 คน 

2. สภาพการบริหารจัดการเรียนร่วม มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการเรียนร่วมที่มี 
องค์ประกอบต่างๆ ของแผนสอดคล้องสัมพันธ์กัน ทั้งด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ทุกด้าน 

3. หลักสูตรการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มีความสอดคล้องกับ 
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง "ชีวิตและสังคม'  ทั้ง 4 หน่วย 

ด้านกระบวนการ 
1. กิจกรรมการบริหาร มีผลการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยเฉพาะ ใน

เรื่องการสร้างความเข้าใจเรื่อง การจัดการเรียนร่วมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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2. กิจกรรมการเรียนมีผลการด าเนินกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ชุด โดยมี การ
ชมเชยเมื่อนักเรียนท างานได้ดี และมีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน 

3. การวัดและประเมินผล มีผลการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ทั้งนี้ยังมี การ
ปฏิบัติมากที่สุดในเรื่องการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ มีการปรับเวลาในการวัด และ
ประเมินผล และมีการปรับวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
  ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีความต้องการพิเศษทั้ง 37 คน มีพัฒนาการและคุณลักษณะ 
เป็นไปตามจุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรายบุคคล  โดยเฉพาะในด้าน การอ่านและการคิด
ค านวณ 
   ด้านผลลัพธ์ พบว่า  ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รายการที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกโดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนร่วม รองลงมา คือ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ ในชีวิตจริงและสังคมได้ส่วนรายการที่มีการปฏิบัติยู่ในระดับน้อยคือการเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองมี ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
 รจเรข  พยอมแย้ม (2553 : 115-117) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนแกนน าจัดการ 
เรียนร่วมส าหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ  พบว่า 

1. การบริหารโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ โดย 
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการบริหารโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมส าหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเครื่องมือ และด้าน
นักเรียน 

2. แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ  
พบว่า ด้านนักเรียน มีกิจกรรมที่ยังปฏิบัติได้น้อย ได้แก่ โรงเรียนมีการเตรียมการความพร้อมให้
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม ครูประจ าชั้น ครูการศึกษาพิเศษก่อน
เปิดเทอม โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และโรงเรียนจัดกิจกรรมจ าลองสถานการณ์ให้กับนักเรียนทั่วไป
เพ่ือเข้าใจสภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา โดยการจัดกิจกรรม
เข้าค่ายระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ โดยทางโรงเรียนร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน 
เตรียมความพร้อมเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
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มีการจัดการเตรียมความพร้อมนักเรียนปกติเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจยอมรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และชุมชนต้องร่วมมือกันเป็นทีม และการจัดกิจกรรมสร้าง
เจตนคติให้กับโรงเรียน ครอบครัว ผู้น าชุมชน โดยการแสดงบทบาทสมมุติเป็นเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษประเภทต่าง ๆ ด้านสภาพแวดล้อม มีกิจกรรมที่ยังปฏิบัติได้น้อย ได้แก่โรงเรียนมีการปรับสภาพ
ในอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โรงเรียนมีการปรับสภาพแวดล้อมภายในอาคารตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด และผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าและสร้างบรรยากาศใน
การเรียนร่วม ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา  โดยควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียมสถานที่ให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ และจัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอน ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้
อย่างถูกต้อง ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีกิจกรรมที่ยังปฏิบัติได้น้อย ได้แก่ครูมีการประเมินและ
รายงานความก้าวหน้าของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทบทวนและปรับแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โรงเรียนมีการจัดตารางเวลาให้บริหารสอนเสริมโดยตรงกับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และโรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามผลอย่างเป็นระบบ และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง ควรจัดครูสอนเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษให้มีภาระงานอ่ืนน้อยลง และจัดให้มีครูที่มีความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
โดยเฉพาะส าหรับการดูแลเด็กทีมีความต้องการพิเศษ และปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ด้านเครื่องมือ มีกิจกรรมที่ยังปฏิบัติได้น้อย ได้แก้ โรงเรียนมี
การประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
ช่วยเหลือ โรงเรียนมีการจัดบริหารต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ ประเภทต่าง ๆ และโรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการ
ปฏิบัติงานการจัดกาเรียนร่วม ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา โดยติดต่อประสานงานและขอรับการสนับ
จากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาชีพในการบ าบัดพ้ืนฟูสมรรถภาพ จัดสรรงบประมาณ บุคลากร  
นักวิชาชีพ และสื่อให้เป็นการเฉพาะเพ่ือการจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
หลากหลายประเภท และการก าหนดทิศทาง นโยบาย จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติงานและระบบการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 
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  สมใจ พิมพ์ภา (2553: 110-112) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วม
ของเด็กพิเศษในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรี รัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 
2  ผลการวิจัย พบว่า  
  1. สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิ เศษในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
(บ่อศร ีรัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียน จึงต้องการที่จะเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา ตนเองให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะ เพ่ือจะน าความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนร่วมของ
เด็กพิเศษในโรงเรียนไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ เด็กพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็ก
ปกติในโรงเรียนให้มีคุณภาพและอยู่กับสังคมอย่างมีความสุขต่อไป 
   2. การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ  
(บ่อศร ีรัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2  มีวิธีการพัฒนา ศักยภาพครูในการ
จัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษ โดยการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับการ ด าเนินงาน การสัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงเรียน ครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพของครูในการ จัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษใน
โรงเรียน ศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่างในการจัดการเรียนร่วม ของเด็กพิเศษในโรงเรียน และการ
ประชุมคณะครูทั้งโรงเรียน เพ่ือวางแผนพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษใน
โรงเรียน 
  3. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วม ของเด็กพิเศษใน
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรี รัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 จากผู้บริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน พบว่า 
      3.1 ผลส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษ ในโรงเรียน
บ้านท่าบ่อ (บ่อศรี รัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ความส าเร็จใน
การพัฒนาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้แบบคัดกรองเด็กพิเศษ
และการวัดและประเมินผลส าหรับเด็กพิเศษมีความส าเร็จมากที่สุด ส่วนการใช้สื่อการเรียนการสอน 
การเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล พฤติกรรมของเด็กพิเศษ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
      3.2 ความพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษ ใน
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรี รัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ความ
พึงพอใจในการพัฒนาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้ แบบคัด
กรองเด็กพิเศษอยู่ในระดับมากที่สุด การใช้สื่อการเรียนการสอน พฤติกรรมของเด็กพิเศษ การจัดท า
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การวัดผลประเมินผลส าหรับเด็กพิเศษ การเขียน แผนการสอน
เฉพาะบุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 

ฉวีวรรณ  เหล่ารอด (2553: บทคัดย่อ)  ได้ประเมินโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น  ที่ใช้ในโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูหัวหน้าโครงการ  ครูผู้สอนเด็กพิเศษ  และผู้ปกครองเด็กพิเศษ ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม 
   2. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
หัวหน้าโครงการ  ครูผู้สอนเด็กพิเศษ  และผู้ปกครองเด็กพิเศษ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม 
  3. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูหัวหน้าโครงการ  ครูผู้สอนเด็กพิเศษ  และผู้ปกครองเด็กพิเศษ ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม    

 งานวิจัยในต่างประเทศ 

       Weaver (1997) อ้างใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550: 44) วิจัยเรื่อง 
การน าวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยตนเองไปใช้ในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 2 
แห่ง มีวิธีการกระจายอ านาจ การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร ทั้งอ านาจรวมและบุคคล เช่นเดียวกัน 
ในการน าเอาแนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยน าวิธีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร ทั้งอ านาจรวมและบุคคลไปใช้ในโรงเรียนนั้น เกิดจากการศรัทธาและการยอมรับ 
นับถือที่มีต่อกัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญท าให้ครูและผู้บริหารท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการ
พัฒนาความเป็นเพ่ือร่วมวิชาชีพจะกลายเป็นวัฒนธรรมส าคัญที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม และการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจของสมาชิกภายในกลุ่ม เพ่ือให้ทุกคนมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
       Mullinix (1994) อ้างใน รจเรข  พยอมแย้ม (2553: 89) ได้ศึกษาทัศนคติของครูใหญ่ ที่
มีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและต่อการเรียนร่วม พบว่า ครูใหญ่ที่มีลักษณะความเป็นผู้น าแบบมี
ส่วนร่วมมีทัศนคติในทางบวกต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและต่อการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษกับเด็กปกติ แต่ครูใหญ่ที่มีความเป็นผู้น าแบบผูกขาดระบบอ านาจ มีทัศนคติในทางบวก
ต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและต่อการเรียนร่วม ระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ 
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      Bender Willian (1996) อ้างใน รจเรข  พยอมแย้ม (2553: 90) ได้ศึกษาทัศนคติของ
ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีต่อการเรียนร่วมในชั้นเรียนในรัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา 
พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่พอใจในโครงการเรียนร่วมที่จัดให้ ซึ่งเป็นโครงการเรียนร่วมระหว่างเด็ก
พิการกับเด็กปกติ แต่ยังมีผู้ปกครองส่วนหนึ่งซึ่งจ านวนน้อยไม่พอใจกับการจัดการเรียนร่วมแบบเต็ม
เวลา (Full integration)  และต้องการให้บุตรธิดาของตนเองเรียนในชั้นเรียนพิเศษ ส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ ผู้วิจัย พบอีกว่าทัศนคติต่อการเรียนร่วมมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อ
วิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรของผู้ปกครอง 

      Mortimore (1993)  อ้างใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550: 45) 
วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จและโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ  งานวิจัย
เอกสารโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่น าข้อมูลมาจากหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการจัดการสอนที่ประสบผลส าเร็จ และการจัดการการเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จ และบทบาทของกระบวนการให้การสนับสนุนให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จนี้   ผู้วิจัยน ามา
อภิปรายและตั้งเป็นค าถาม ดังต่อไปนี้ 
       1. ผู้วิจัยทราบเรื่องราวของการเรียนการสอนที่ประลบผลส าเร็จจากอะไร 
       2. การอภิปรายให้การสนับสนุนงานวิจัยในโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จอย่างไร 
      3. วิธีการด าเนินการตามปกติสัมพันธ์กับอะไร 

      4. อะไรที่เป็นตัวอย่างส าหรับการท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ 
      วิธีการค าเนินการตามปกติของโรงเรียนประกอบด้วยความเข้มแข็ง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่อการประสบผลส าเร็จคือ ความเป็นผู้น าที่มั่นคง มีความคาดหวังสูง มีความก้าวหน้าของนักเรียนเป็น
เครื่องเตือน มีความกระตือรือร้นของนักเรียนเป็นบทบาทโดยมีรางวัลเป็น เครื่องกระตุ้น เพราะมีผล
เกี่ยวพันไปถึงครอบครัวของผู้เรียนด้วย การวางแผนที่สัมพันธ์กัน และมีการเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง 
บทเรียนจากการเรียนในโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ  เนื่องมาจากการวางแผนส าหรับการท างานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ผลส าเร็จที่สูงขึ้นไปกว่านั้น  เป็นวิธีการสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนที่
ประสบความส าเร็จ  ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จได้ในอนาคต     
      Echols (1992 ) อ้างใน รจเรข พยอมแย้ม (2553: 89) ได้ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ความ
คิดเห็นของครูประถมศึกษาที่มีต่อการเรียนร่วมของเด็กปัญญาอ่อนในการศึกษาปกติจากโรงเรียนรัฐ
เทกซัส พบว่า ครูที่มีวุฒิต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนไม่ต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน
น้อยกว่า มีความคิดเห็นในทางบวกต่อการเรียนร่วมมากว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่าครู
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ที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กปัญญาอ่อนมาก่อนมีความคิดเห็นต่อการเรียนร่วมไม่แตกต่างจากครูที่
ไม่มีประสบการณ ์



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

  การวิจัย เรื่อง ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research)  เพ่ือ
ศึกษาผลการด าเนินงานการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ กับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน และน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการติดตาม 
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีวิจัย  ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน และ
ครูผู้สอน ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จ านวน 19 โรง เป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  
19 คน ครูผู้สอน จ านวน 165 คน  รวมทัง้สิ้น 184 คน 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ที ่

 

โรงเรียนที่ให้ข้อมูล 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  

รวม ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ครูผู้สอน 

1 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1 9 10 

2 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย   1 9 10 

3 โรงเรียนบ้านหนองสูน   1 2 3 

4 โรงเรียนบ้านห้วยกาน   1 4 5 

5 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก   1 5 6 

6 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยวงศาพัฒนา   1 44 45 

7 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร   1 8 9 

8 โรงเรียนบ้านแม่ลาน   1 7 8 

9 โรงเรียนบ้านปาง   1 8 9 

10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน   1 5 6 

11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน    1 13 14 

12 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่   1 10 11 

13 โรงเรียนบ้านแม่เทย   1 9 10 

14 โรงเรียนบ้านบวก    1 5 6 

15 โรงเรียนบ้านปวง   1 6 7 

16 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง   1 3 4 
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ที ่

 

โรงเรียนที่ให้ข้อมูล 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  

 

รวม 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ครผูู้สอน 

17 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง   1 5 6 

18 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง   1 6 7 

19 โรงเรียนวัดบ้านดง   1 7 8 

รวม 19 165 184 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

          เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบสอบถาม 1 ฉบับ 
มี 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
เกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา วุฒิทางการศึกษาพิเศษ 
การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการจัดการเรียนร่วม ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนร่วมหรือสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม   
 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ใน 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 โดยสอบถามความคิดเห็นถึงระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
            ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
นอกเหนือจากความคิดเห็นตามประเด็นในตอนที่ 2 ได้แก่ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการเรียนร่วมทั้ง 4 ด้าน และความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วม ในบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา   
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 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ได้ศึกษาคู่มือมาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี 
พ.ศ. 2555 และแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วมซึ่งมี 4 ด้าน 4 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2. ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนร่วม
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นนิยามศัพท์ในการวิจัย และน านิยามเชิงปฏิบัติการมาเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  3. น าแบบสอบถามฉบับร่าง ที่จัดท าขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบการใช้
ภาษาที่เหมาะสม และพิจารณาความเหมาะสมทั่วไปของเครื่องมือ เพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
  4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  
5  ท่าน เพ่ือตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของตัวแปรที่ศึกษาหรือไม่แล้วน า
แบบสอบถามไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:63) โดยพิจารณาข้อที่มีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.98 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.8 - 1.0  
  5. น าแบบสอบถามที่ได้รับมาปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เมื่อปรับปรุง
แก้ไขแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  6. น าแบบสอบถามที่ไดจ้ัดท าเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-Out)  กับตัวอย่าง ที่มิใช่
กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอนในโรงเรียน
เครือข่ายที่จัดการศึกษาเรียนร่วม   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเหล่ายาว  โรงเรียนบ้านม่วงโตน  โรงเรียนบ้านปวงค า(ประชาอุทิศ) และ
โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย  
  7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับและรายข้อด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธี Cronbach’s Alpha 
Coeffcient (บุญชม  ศรีสะอาด. 2535:96)  โดยพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามตั้งแต่ 0.2 
ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.970 โดยมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อค าถามอยู่ระหว่าง
0.211-0.925  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 4 ด้าน พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกด้านที่ 1 มาตรฐาน
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ด้านคุณภาพผู้เรียน เท่ากับ 0.716  ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน เท่ากับ 0.715
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม เท่ากับ 0.771  และด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เท่ากับ 0.665 
  8. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือเตรียมส่งเครื่องมือไปยังประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ านวน 19 โรง 
ตามจ านวนประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเองตามข้ันตอนดังนี้ 
                  1. ขอหนังสือจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเนชั่น  ถึง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  เพ่ือขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 
  2.  ผู้วิจัยขอหนังสือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  ถึง  
ผู้อ านวยการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมในสังกัด  จ านวน 19 โรง ที่ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
  3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ 
  5 จ าแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกแต่ละฉบับตามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามแล้วน าคะแนนที่ได้จัดพิมพ์ลงโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
            ในการศึกษาผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ผูว้ิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ  เสนอในรูปแบบตาราง 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม 4  ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากความคิดเห็น
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ของผู้ตอบแบบสอบถามถึงการปฏิบัติที่ เป็นจริง 5 ระดับ ได้แก่ การปฏิบัติในระดับมากที่สุด   
การปฏิบัติในระดับมาก การปฏิบัติในระดับปานกลาง การปฏิบัติในระดับน้อย และการปฏิบัติใน
ระดับน้อยที่สุด  และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กับ
ตัวบ่งชื้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Correlation) เสนอในรูปแบบตาราง 
              ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อ
การด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมทั้ง 4 ด้าน และความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วม ในบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยใช้ค่าความถี่ เสนอในรูปแบบตาราง 
              การแปลผลของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 103)  
 ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50    หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50    หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

            แล้วน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปและอภิปรายผล 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
 จากการวิจัยเรื่อง ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาผลการใช้
มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ใน
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  
2)เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียนกับ ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กับตัวบ่งชี้ตาม
มาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน  และ 3)เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการเรียนร่วม และความคิดเห็นอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วม ในบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้วิจัย
ได้ศึกษาข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ านวน 19 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 19 คน ครูผู้สอน 165  คน รวมทั้งสิ้น 184 คน ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 
3 ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียน 

แกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ านวน 4 ด้าน  
ได้แก่ ด้านที่  1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน   
ด้านที่  3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม ด้านที่  4  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กับ
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน 
  ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วม ทั้ง 4 ด้าน และความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
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แนวทางในการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วม ในบทบาทของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
 N  แทน  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 f  แทน  ค่าความถี่ 
 %  แทน  ค่าร้อยละ 

 X  แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  
 S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 r  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
 st1 แทน  ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

 st2 แทน  ด้านที่ 2 มาตรฐานการด้านการจัดการเรียนการสอน 

 st3 แทน  ด้านที่ 3 มาตรฐานการด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 

 st4 แทน  ด้านที่ 4 มาตรฐานการด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
การพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ใช้เกณฑ์ดังนี้ (พิสณุ  ฟองศรี,2550 : 159)   
  ค่า r  ระดับของความสัมพันธ์ 
 .80 – 1.00 มีความสัมพันธ์สูงทางบวก 
 .60 – .79  มีความสัมพันธ์ ค่อนข้างสูง 
 .40 – .59  มีความสัมพันธ์ ปานกลาง 
 .20 – .39  มีความสัมพันธ์ ค่อนขา้งต่ า 
            .00 – .19             มีความสัมพันธ์ต่ าหรือไม่มีเลย 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ  แสดงไว้ในตาราง 1 

ตารางที ่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 184 คน   จ าแนกตาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

รายละเอียด จ านวน N = 184   ร้อยละ  
1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน 
      ครูผู้สอน 

 
19 
165 

 
10.33 
89.67 

รวม 184 100.00 
2.  เพศ         
      ชาย    
      หญิง 

 
67 
117 

 
36.41 
63.59 

รวม 184 100.00 
3.  อายุ 
      ไม่เกิน 30  ปี    
      31 - 40 ปี           
      41 – 50 ปี            
      51 ปี ขึ้นไป           

 
13 
47 
29 
95 

 
7.07 
25.54 
15.76 
51.63 

รวม 184 100.00 
4.  วุฒิการศึกษา 
      ต่ ากว่าปริญญาตรี    
      ปริญญาตรี     
      ปริญญาโท     
      ปริญญาเอก 

 
3 

120 
61 
0 

 
1.63 
65.22 
33.15 
0.00 

รวม 184 100.00 
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ตารางที่ 2 ต่อ 
รายละเอียด จ านวน N = 184   ร้อยละ  

5. วุฒิทางการศึกษาพิเศษ  
      ไม่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ 
      มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ  ระดับประกาศนียบัตร 
      มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ  ระดับปริญญาตรี 
      มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ  ระดับปริญญาโท 
      มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ  ระดับปริญญาเอก   

 
169 
10 
3 
2 
0 

 
91.85 
5.43 
1.63 
1.09 
0.00 

รวม 184 100.00 
6.  การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการจัดการเรียนร่วม 
      ผ่านการอบรม      
      ไม่ได้ผ่านการอบรม  

 
81 
103 

 
44.02 
55.98 

รวม 184 100.00 
7. ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม 
หรือสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม 
      ไม่มีประสบการณ์ 
      มีประสบการณ์ น้อยกว่า  1 ปี               
      มีประสบการณ์ 1-5  ป ี                       
      มีประสบการณ์ 6 – 10 ปี                   
      มีประสบการณ์ 11 – 15 ปี                   
      มีประสบการณ์  16  ปี  ขึ้นไป            

 
 

42 
12 
67 
33 
14 
16 

 
 

22.83 
6.52 
36.41 
17.93 
7.61 
8.70 

รวม 184 100.00 
 

 จากตารางที ่2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 19 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 10.33  ครูผู้สอน  จ านวน  165  คน คิดเป็นร้อยละ 89.67  จ าแนกเป็นเพศชาย  67 คน คิดเป็น
ร้อยละ  36.41  เพศหญิง  จ านวน  117  คน  คิดเป็นร้อยละ 63.59  อายุไม่เกิน 30 ปี   จ านวน  13  คน  
คิดเป็นร้อยละ 7.07  31 - 40 ปี  จ านวน  47  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.54   อายุระหว่าง 41 – 50 ปี  
จ านวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.76  อายุ 51 ปี ขึ้นไป  จ านวน  95  คน  คิดเป็นร้อยละ 51.63  มี
วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 1.63 ปริญญาตรี  จ านวน 120 คน คิด
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เป็นร้อยละ 65.22 ปริญญาโท จ านวน  61  คน คิดเป็นร้อยละ 33.15  ไม่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ  
จ านวน  169  คน  คิดเป็นร้อยละ 91.85  มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับประกาศนียบัตร จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.43  วุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี จ านวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 1.63  วุฒิ
ทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาโท  จ านวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
การจัดการเรียนร่วม   จ านวน  81  คน คิดเป็นร้อยละ 44.02  ไม่ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการจัดการ
เรียนร่วม  จ านวน 103  คน คิดเป็นร้อยละ 55.98  และประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนร่วม หรือสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม ไม่มีประสบการณ์  จ านวน  42  คน คิดเป็นร้อยละ 22.83   มี
ประสบการณ์ น้อยกว่า  1  ปี  จ านวน  12  คน คิดเป็นร้อยละ 6.52  มีประสบการณ์ 1-5  ปี  จ านวน 67 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.41  มีประสบการณ์ 6 – 10 ปี  จ านวน  33  คน คิ ด เป็ นร้ อยละ17 .93 มี
ประสบการณ์ 11 – 15 ปี  จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.61  มีประสบการณ์ มากกว่า  16  ปี  จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70        
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  
 2.1 ความคิดเห็นระดับการปฏิบัติต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  จ านวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน   
ด้านที่  3  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม ด้านที่  4  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้  แสดงไว้ในตารางที ่3-7 
 
ตารางที่ 3    แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อการผลการใช้
มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2  โดยรวมและรายด้าน 
 

มาตรฐานการเรียนร่วม ระดับความคิดเห็น  (N = 184)  

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 4.21 .57 มาก 1 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 4.04 .50 มาก 2 
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 4.00 .41 มาก 4 
ด้านที ่4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4.03 .57 มาก 3 

โดยรวม 4.07 .78   
  
 จากตารางที่ 3  พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ทั้ง  
4  ด้าน ในรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.07)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.21)  รองลงมาด้านที่ 2 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน  อยู่ในระดับมาก ( X = 4.04)  ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03) และด้านด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการเรียนร่วม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.00) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4  แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการ
เรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2  ด้านที่  1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน เป็นรายข้อ 
   

มาตรฐานการเรียนร่วม 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

ระดับความคิดเห็น  (N = 184) 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ    1  ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
(IEP) 
1. นักเรียนมีความรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
ก าหนดไว้ใน ( IEP ) 

4.52 .62 มากที่สุด 1 

2. นักเรียนมีความสามารถตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่ก าหนดไว้ใน ( IEP ) 

4.13 .74 มาก 2 

3. นักเรียนมีทักษะตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
ก าหนดไว้ใน ( IEP ) 

3.99 .71 มาก 3 

โดยรวม 4.21 .57 มาก  
  
 จากตารางที่ 4  พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 1
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนมีความรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้
ใน ( IEP )  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52)  รองลงมา คือนักเรียนมีความสามารถตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน ( IEP ) อยู่ในระดับมาก ( X = 4.13) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ  
นักเรียนมีทักษะตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน ( IEP ) อยู่ในระดับมาก( X =3.99) 
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ตารางที่ 5 แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการ
เรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2  ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน  เป็นรายข้อ 

มาตรฐานการเรียนร่วม 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเห็น  (N = 184) 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  8 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม และปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 
1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วม 4.54 .63 มากที่สุด 1 
2. ครูมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนร่วม 4.31 .79 มาก 5 
3. ครูปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม 4.51 .65 มากที่สุด 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม และปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 
4. ครูมีการศึกษาเรียนต่อเพ่ิมเติม 4.07 .93 มาก 17 
5. ครูได้รับการประชุม อบรม สัมมนา 4.21 .83 มาก 9 
6. ครูมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เก่ียวกับการจัดการเรียน
ร่วม โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือที่เก่ียวข้อง 

4.09 .82 มาก 15 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
7. ครูมีส่วนร่วมในการจัดการท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

4.45 .71 มาก 3 

8. (IEP) มีองค์ประกอบ ตามที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4.27 .83 มาก 7 

9. กระบวนการจัดท าIEPด าเนินงานตาที่ก าหนดใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

4.13 .89 มาก 11 

10. ครูมีการประเมิน ทบทวน และปรับแผนพร้อมจัดท า
รายงานผลปีละ 2 ครั้ง 

3.77 .87 มาก 25 
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มาตรฐานการเรียนร่วม 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเห็น  (N = 184) 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)  
ทีส่อดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
11. ครูมีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP) 4.36 .77 มาก 4 
12. ครูมีองค์ประกอบของ(IEP) ตามท่ี 4.15 .89 มาก 10 
13. ครูมีการก าหนดจุดประสงค์ย่อยที่ต้องการพัฒนาให้
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเป้าหมายระยะ
ยาวทีร่ะบุไว้ใน (IEP) 

3.85 .91 มาก 23 

 14.ครูก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้ สิ่งเสริมแรง  และวิธีการ เครื่องมือในการวัด
และประเมินผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 

3.90 .83 มาก 20 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ครูจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนตาม ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 
15.ครูมีการจัดหาและหรือผลิต เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ และความช่วยเหลือ  อ่ืนใดทาง
การศึกษา 

4.12 .82 มาก 12 

16.ครูมีการจัดหาและหรือผลิต เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ และความช่วยเหลือ  อ่ืนใดทาง
การศึกษา 

3.86 .92 มาก 22 

17.ครูมีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
และเผยแพร่  ขยายผล เป็นต้นแบบให้ผู้อ่ืนน าไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน 

4.09 .79 มาก 16 
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ต่อ 
มาตรฐานการเรียนร่วม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น  (N = 184) 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม 
18. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย 
เลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

4.27 .83 มาก 8 

19. ครูการจัดการเรียนรู้ครบตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้
ใน IIP 

4.28 .81 มาก 6 

20. ครูมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้
พัฒนาผู้เรียน และหรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการ
สอน 

3.90 .93 มาก 21 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
21. ครูใช้เครื่องมือ วิธีการวัดผลประเมินผล ที่
หลากหลาย ทั้งก่อน และหลังเรียน 

4.12 .88 มาก 13 

22. ครูมีการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการ
วัดผลและประเมินผล และ    
( Assessment  Accommodation ) สอดคล้องกับ
ผู้เรียนเฉพาะบุคคลตามที่ก าหนด  ไว้ใน IIP 

4.11 .83 มาก 14 

23. ครูมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการเรียน 
ความก้าวหน้า  จุดเด่น  จุดที่ต้อง  ปรับปรุงและใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินผลการเรียน 

3.79 .90 มาก 24 

24. ครูใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล 

3.97 .90 มาก 19 
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ต่อ 
มาตรฐานการเรียนร่วม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น  (N = 184) 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ครูใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
25. ครูน าผลการประเมินผู้เรียนเฉพาะบุคคลมาวิเคราะห์
สภาพปัญหาและจุดที่ต้องการพัฒนา 

3.66 .87 มาก 26 

26. ครูมีการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน 4.01 .81 มาก 18 
27.ครูจัดท ารายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะ
บุคคล 

3.22 .94 ปานกลาง 27 

28. ครูใช้ผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและ
เผยแพร่ 

3.17 .94 ปานกลาง 28 

โดยรวม 4.04 .50 มาก  
 
 จากตารางที่ 5  พบว่า  ระดับความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ด้านที่ 2
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนร่วม  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54)  รองลงมา คือครูปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.51)  ครูมีส่วนร่วมในการจัดการท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45)  ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ  ครูใช้ผลการวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและเผยแพร่อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.17) 
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ตารางที่ 6  แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐาน
การเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม เป็นรายข้อ 
 

มาตรฐานการเรียนร่วม 
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 

ระดับความคิดเห็น  (N = 184) 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  6 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี และมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร จัดการเรียนร่วม 
1. ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการ
เรียนร่วม 

4.33 .75 มาก 1 

2. ผู้บริหารมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนร่วม 4.28 .77 มาก 2 
3. ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางของการพัฒนาการ
จัดการเรียนร่วม 

4.13 .73 มาก 10 

4. ผู้บริหารมีการวางแผนเพื่อบรรลุตามทิศทางที่ก าหนด
ไว้ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

4.02 .85 มาก 16 

5. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการริเริ่มน าเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.01 .88 มาก 19 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท(SEAT Framework) 
6. ผู้บริหารมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นทางการศึกษา และผู้เรียน  ทั่วไป (S) 

4.24 .87 มาก 4 

7. ผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
บุคคลที่เกีย่วข้อง (E) 

4.18 .79 มาก 7 

8. ผู้บริหารมีการบริหารหลักสูตรจัดท าแผน  (IEP)  การ
ตรวจสอบ เทคนิคการสอน การรายงานการจัดกิจกรรม 
ชุมนุม การประกันคุณภาพ การจัดตารางเรียน ประสานงาน 
การนิเทศ ติดตามประเมินผล ปรับปรุงงาน (A) 

3.72 .79 มาก 25 
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ต่อ 
มาตรฐานการเรียนร่วม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 
ระดับความคิดเห็น  (N = 184) 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
9. ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
งบประมาณ  ระบบการบริหารจัดการกฎกระทรวง
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (AT) 

3.54 .91 มาก 26 

10. ผู้บริหารมีผลการด าเนินงานตามโครงการสร้างซีท
เป็นที่ประจักษ์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป 

2.96 .93 ปาน
กลาง 

27 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based 
management : SBM) 
11. ผู้บริหารมีโครงการสร้างการบริหารจัดการเรียนร่วม 
โดยมอบหมายงาน ความรับผิดชอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง และ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมอย่างชัดเจน 

4.05 .87 มาก 12 

12. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประกอบด้วย  ครู  ผู้เรียน  
ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน และ
หน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ความเห็นเสนอแนะแก่
ผู้บริหารสถานศึกษาอ่ืนได้ 

4.17 .65 มาก 8 

13. ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการเรียนร่วม ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษทางการศึกษา 

4.21 .70 มาก 6 

14. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินการบริหาร
จัดการเรียนร่วม  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3.98 .92 มาก 20 

15. ผู้บริหารมีการน าเสนอผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 

3.83 .73 มาก 23 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ไว้ในแผนปฏิบัติ
การจัดการเรียนร่วม 
16. ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ก าหนดเป้าหมายในแผนงาน  และโครงการ 

4.26 .70 มาก 3 
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ต่อ 
มาตรฐานการเรียนร่วม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 
ระดับความคิดเห็น  (N = 184) 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
17. ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องร่วมรับผิดชอบด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม 

4.16 .79 มาก 9 

18. ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องมีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการจัดการ
เรียนร่วม 

4.05 .93 มาก 13 

19. ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องน าเสนอผลการด าเนินงาน
มาปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนร่วม 

4.06 .99 มาก 11 

20. ผู้บริหารสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 

3.89 .89 มาก 22 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition) 

21. สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาเพ่ือการส่งต่อ
และเปลี่ยนผ่านทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4.23 .67 มาก 5 

22. สถานศึกษามีการจัดท าแผนการส่งต่อและเปลี่ยน
ผ่านเฉพาะบุคล 

4.02 .77 มาก 17 

23. สถานศึกษามีการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ส่งและ
รับและจัดเตรียมผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษาก่อนการส่งต่อหรือเปลี่ยนผ่าน 

4.02 .63 มาก 18 

24. สถานศึกษามีการด าเนินการและส่งต่อเปลี่ยนผ่าน 4.04 .61 มาก 14 
25. สถานศึกษามีการก ากับติดตาม ประเมินผลและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

3.75 .78 มาก 24 
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ต่อ 
มาตรฐานการเรียนร่วม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 
ระดับความคิดเห็น  (N = 184) 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 มีการส่งเสริม สนบัสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วม ด้านการ
จัดการเรียนร่วม 
26. การให้ของขวัญและก าลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่มี
ส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนร่วมภายในสถานศึกษา 

3.97 .97 มาก 21 

27. การให้ของขวัญและก าลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่มี
ส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนร่วมภายนอกสถานศึกษา 

4.03 .82 มาก 15 

โดยรวม 4.00 .41 มาก  
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ด้านที่ 3
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ครูผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การบริหารจัดการเรียนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.33)  รองลงมา คือผู้บริหารมีเจตคติที่ดีต่อ
การจัดการเรียนร่วม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.28)  ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ก าหนดเป้าหมายในแผนงาน  และโครงการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26)  ตามล าดับ และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ  ผู้บริหารมีผลการด าเนินงานตามโครงการสร้างซีทเป็นที่ประจักษ์
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.96) 
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ตารางที่ 7  แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการ
เรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2  ด้านที่  4  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นรายข้อ 
 

มาตรฐานการเรียนร่วม 
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับความคิดเห็น  (N = 184) 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้าน
การจัดการเรียนร่วม  2 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน ให้ผู้เรียนและครอบครัว สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
1. การจัดท าแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการร่วมในโรงเรียนโดยวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

4.30 .66 มาก 2 

2. การด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรว่ม 4.35 .54 มาก 1 
3. การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรยีนและครอบครัว แสวงหา 
ความรู้และเรียนรู้โดยผ่านแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัย สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

4.16 .67 มาก 3 

4. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา
และการใช้แหล่งการเรียนรู้ 

3.87 .71 มาก 9 

5. การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 3.82 .74 มาก 11 
6. ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมี การนิเทศ ติดตาม ก ากับ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม 

3.84 .73 มาก 10 

7. การสรุป รายงานผล 4.15 .66 มาก 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
8. การก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมและมีการระบุ
ความรู้ทีจ าเป็น (Knowledge mapping) 

4.14 .82 มาก 5 
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มาตรฐานการเรียนร่วม 
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ระดับความคิดเห็น  (N = 184) 

X  S.D. แปลผล ล าดับ 
9. การด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด กลั่นกรอง
ความรู้ทีจ่ าเป็น (Knowledge mapping)   มาแบ่งปัน
ความรู้ให้กับบุคคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวดับชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

4.05 .88 มาก 6 

10. สถานศึกษามีระบบการจัดการความรู้ ถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.02 .90 มาก 7 

11. สถานศึกษามีการด าเนินการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนร่วม ระหว่างบุคคลภายในและนอกสถานศึกษา 

3.88 .90 มาก 8 

12. สถานศึกษามีการน าผลการด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนร่วม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

3.72 1.03 มาก 12 

โดยรวม 4.03 .57 มาก  
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ด้านที่ 4
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
การจัดการเรียนร่วม ( X = 4.35)  รองลงมา คือการจัดท าแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนการร่วมในโรงเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30)  การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนและครอบครัว 
แสวงหา ความรู้และเรียนรู้โดยผ่านแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16)  ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับ
สุดท้ายคือ  สถานศึกษามีการน าผลการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมไป
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก( X = 3.72) 
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 2.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ กับตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน  แสดงไว้ในตาราง 8- 11 

ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 1 มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน กับตัวบ่งชื้ตามมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านที่ 1 
 

ตัวแปร และความสัมพันธ์ St1 St1do1 St1do2 St1do3 
r r r r 

St1 1    
St1do1   .800** 1   
St1do2    .873** .579** 1  
St1do3   .825** .470** .575** 1 

X  4.21 4.52 4.13 4.00 
S.D. .54 .62 .74 .71 

** p < .01 
หมายเหตุ 
St1        หมายถึง  มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
St2do1   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที ่1 ประเด็นที่ 1 นักเรียนมีความรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                         ที่ก าหนดไว้ใน (IEP) 
St2do2   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที ่1 ประเด็นที่ 2 นักเรียนมีความสามารถตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                         ที่ก าหนดไว้ใน (IEP) 
St2do3   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที ่1 ประเด็นที่ 3 นักเรียนมีทักษะตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                         ที่ก าหนดไว้ใน (IEP) 
IEP หมายถึง  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 จากตารางที่ 8  ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 1 มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน กับตัวบ่งชี้ด้านที่ 1  เมื่อพิจารณาโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย คือมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง กับตัวบ่งชี้ที่1
ประเด็นที่ 2 นักเรียนมีความสามารถตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน (IEP) (r =.873) 
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รองลงมา คือประเด็นที่ 3 นักเรียนมีทักษะตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน ( IEP)  
(r =.873) และประเด็นที่ 1 นักเรียนมีความรู้ตามจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน ( IEP)  
(r=.800) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 2 มาตรฐานด้าน
การจัดการเรียนการสอน กับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 2    
             

ตัวแปร และ
ความสัมพันธ์ 

St2 St2do
1 

St2do
2 

St2do
3 

St2do
4 

St2do
5 

St2do
6 

St2do
7 

St2do
8 

r r r r r r r r r 
St2 1         
St2do1 .603** 1        
St2do2 .556** .343** 1       
St2do3 .813** .443** .365** 1      
St2do4 .737** .408** .407** .604** 1     
St2do5 .688** .278** .202** .547** .433** 1    
St2do6 .683** .288** .181* .548** .426** .855** 1   
St2do7 .785** .399** .434** .542** .482** .396** .411** 1  
St2do8 .548** .296** .190** .358** .206** .137 .113 .450** 1 

X  4.04 4.45 4.12 4.15 4.07 4.03 4.15 4.00 3.51 
S.D. .50 .61 .71 .65 .74 .78 .76 .81 .79 

** p < .01 
 * p < .05 
 
หมายเหตุ 
St2        หมายถึง  มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
St2do1   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม และ 
                         ปฏิบัติตอ่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
St2do2   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วม 
St2do3   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 
St2do4   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation  
                         Plan: IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
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St2do5   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครูจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลย ีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ  
                         และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนตาม ความต้องการ    
                         จ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 
St2do6   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครูจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม 
St2do7   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน 
                         เฉพาะบุคคล 
St2do8   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครูใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
 จากตารางที่ 9 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 2 มาตรฐานด้าน
การจัดการเรียนการสอน กับตัวบ่งชี้ด้านที่ 2  เมื่อพิจารณาโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย คือ มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 2 มีความสัมพันธ์สูงทางบวก กับตัวบ่งชี้ที่ 3  
ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (r =.813)  มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ค่อนข้างสูง กับตัวบ่งชี้ที่ 7 ครูมีการวัดแลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคล  
(r = .785)  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: 
IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  (r =.737)  ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครูจัดหา ผลิต
และใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาในการ
พัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา (r=.688) ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม (r =.683)  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตนคติที่
ดีต่อการจัดการเรียนร่วม และปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม (r =.603)  มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลาง กับตัวบ่งชี้ที่ 2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วม  
(r =.556) และตัวบ่งชี้ที่ 8 ครูใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล (r =.548) ตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นอกจากนั้นยังพบกว่าตัวบ่งชี้ที่ 2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการ
จัดการเรียนร่วม กับตัวบ่งชี้ที่ 6 ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ าหรือไม่มีเลย (r =.181) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยัง
พบว่ายังมีค่าความสัมพันธ์ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครูจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนตาม
ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 6 ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะ
บุคคลอย่างเหมาะสม กับตัวบ่งชี้ที่ 8 ครูใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล  
(r =.137) และ (r =.113) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10  แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 3 มาตรฐาน  
ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม กับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 3 
 

ตัวแปร และ
ความสัมพันธ์ 

St3 St3do1 St3do2 St3do3 St3do4 St3do5 St3do6 

r r r r r r r 
St3 1       
St3do1 .549** 1      
St3do2 .667** .474**. 1     
St3do3 .721** 207** .329** 1    
St3do4 .663** .078 .213** .560** 1   
St3do5 .414** -.063 .051 .198** .100 1  
St3do6 .393** .049 .087 .087 .203** .363** 1 

X  4.00 4.15 3.72 4.05 4.08 4.01 4.00 
S.D. .41 .71 .70 .63 .77 .59 .85 

** p < .01 
 
หมายเหตุ 
St3        หมายถึง  มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 
St3do1   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
จัดการเรียนร่วม 
St3do2   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท 
                         (SEAT Framework) 
St3do3   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
                         (School-based management : SBM) 
St3do4   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี 
                         ก าหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม 
St3do5   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition) 
St3do6   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มี 
                         สว่นร่วม ด้านการจัดการเรียนร่วม 
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 จากตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการเรียนร่วม กับตัวบ่งชี้ด้านที่ 3  เมื่อพิจารณาโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 3 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง กับตัว
บ่งชี้ที่ 3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based management : 
SBM) (r=.721)  รองลงมา คือตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) (r=.667) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม (r= .663) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับตัว
บ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรียนร่วม (r=.549) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับตัวบ่งชี้ที่ 5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน 
(Transition) (r=.414)  และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ า กับตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริม
สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนร่วม (r=.393) ตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 นอกจากนั้นยังพบกว่าตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม กับตัวบ่งชี้ที่ 5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน 
(Transition) มีความสัมพันธ์กันอย่างสนิทสัมพันธ์ ที่ระดับ (r=.100) และ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารมีความรู้ความ
เข้าใจเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรียนร่วม กับตัวบ่งชี้ที่ 5 สถานศึกษามีกระบวนการ
เปลี่ยนผ่าน(Transition) มีความสัมพันธ์ในทางเชิงผกผัน (r= -.063) กล่าวคือ มีความสัมพันธ์กันในเชิงลบ  ซึ่ง
หมายความว่าสถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)จะมีผลต่อผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ เจต
คติที่ด ีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรียนร่วม และยังพบว่ายังมีค่าความสัมพันธ์ที่ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดี และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรียนร่วม 
กับตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
จัดการเรียนร่วม และตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้าน
การจัดการเรียนร่วม (r=.078) และ (r=.078) ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดีและมี
วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรียนร่วมกับตัวบ่งชี้ที่ 5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน(Transition) 
และตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียน
ร่วม (r=.051) และ (r=.087)  และตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-based management : SBM) กับตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและ
องค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนร่วม (r=.087)  
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ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 4 มาตรฐาน
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กับตัวบ่งชื้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 4 
 

ตัวแปร และความสัมพันธ์ St4 St4do1 St4do2 
r r r 

St4        1   
St4do1 .840**         1  
St4do2 .878** .477**        1 

X  4.02 4.07 3.97 
S.D. .57 .53 .84 

** p < .01 
 
หมายเหตุ 
St3        หมายถึง  มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
St4do1   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 1 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
                         แห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 
St4do2   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากร 
                         ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่ 
                         เกี่ยวข้อง 
 จากตารางที่ 11 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 4 มาตรฐาน
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กับตัวบ่งชี้ด้านที่ 4  เมื่อพิจารณาโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 4 มีความสัมพันธ์สูงทางบวก กับ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง (r=.878)  และตัวบ่งชี้ที่ 1
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการ 
เรียนร่วม (r =.840) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 



95 
 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อ
การด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วม  
 เป็นผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
ทั้ง 4 ด้าน  และความคิดเห็นอ่ืน ๆ  เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาเรียนร่วม ในบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  แสดงไว้ในตาราง 
12-13 
ตารางที่ 12 แสดงค่าความถ่ีการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
เรียนร่วม ทั้ง 4 ด้าน 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ขาดสื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการ
พัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วม   (f = 35)   
2. นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ที่ก าหนดไว้ในแผน IEP  (f  = 28)   
3. การเอาใจใส่ดูแลจากครูไม่ทั่วถึงเนื่องจากครู 
มีน้อย  (f  = 22)   
4. นักเรียนยังขาดความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะ ตามที่ก าหนดไว้ในแผน IEP (f = 10)   
5. ผู้ปกครองไม่เข้าใจต่อการจัดการเรียนร่วมส่งผล
ให้นักเรียนมีผลการพัฒนาได้ไม่เต็ม (f = 5)  
ศักยภาพที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนร่วม 
6. นักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษมักถูกล้อ จ าเป็นต้อง
แยกเรียนกับเด็กปกติ (f = 5)   
 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. . ควรมีสื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การพัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วม    (f  = 38)   
2. ครูควรมีวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อเด็กได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่ก าหนดไว้ในแผน 
IEP  (f  = 30)   
3. นักเรียนควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากครู 
อย่างใกล้ชิด  (f  = 20)   
4ครคูวรสอนเสริมให้กับนักเรียนเพื่อเพ่ิมความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
IEP (f = 15)   
5. ผู้ปกครองควรเข้าใจนักเรียน และกิจกรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียน  (f  = 8)   
6. ควรให้นักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษได้เรียนกับเด็ก
ปกติ เพ่ือการอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข  (f = 4)  
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ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. มาตรฐานการเรียนร่วมไม่มีผลต่อเด็กเท่าท่ีควร 
มีผลต่อครูที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น  
(f = 40)   
2. ครูมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอใน 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับ
นักเรียนท าให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เท่าท่ีควร    (f = 30)   
3. ขาดครูที่มีวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ ขาดสื่อ 
เทคโนโลยี ส าหรับการจัดการเรียนการสอน  
ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน  (f = 28)   
4. เพ่ิมภาระหน้าที่ในการดูและการจัดกิจกรรมแก่
ครูผู้สอนในการจัดท าแผน IEP  (f = 12)   
5. ครูส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรม ท าให้ขาดความรู้
เรื่องประเภทของความพิการ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ไม่เข้าใจเด็กท าให้เด็กท้อและมี
ปัญหาทางด้านพฤติกรรม  (f = 10)   
6. ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ค าปรึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษแก่ครูผู้สอน 
(f = 5)   
 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. ครูควรได้รับการอบรม ท าความเข้าใจกับ
มาตรฐานการเรียนร่วมแต่ละด้าน  (f = 45)   
2. การสนับสนุนให้ครูผลิต สื่อ นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับ 
นักเรียน    (f = 32)   
3. การให้ขวัญก าลังใจแก่ครูและผู้บริหาร  
ที่มีผลงานดีเด่นและสอนนักเรียนพิการ 
เรียนร่วม   (f = 28)   
4. ควรจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการให้โรงเรียนแกนน า
ทุกโรง เพื่อดูและเด็กพิเศษโดยเฉพาะที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐาน  (f = 12)   
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนองานในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม(f = 8 )   
6. ควรก าหนดหรือใช้มาตรฐานการเรียนร่วมให้เข้า
กับบริบทของแต่ละโรงเรียน  (f  = 5) 
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ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
เรียนร่วม 
1. สถานศึกษายังไม่พร้อมด้านปัจจัยทั้ง
งบประมาณและบุคลากร ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ 
เพียงพอในการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการเรียนร่วม  (f = 35)   
2. การบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน า 
ยังไม่เป็นไปตามาตรฐานการเรียนร่วม  (f =25)   
3. ผู้บริหารยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการเรียนร่วม  (f = 20)   
4. ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญทางด้านการจัดการ
เรียนร่วมเท่าที่ควร  (f  = 18  )   
5. ผู้บริหารไม่มีการติดตาม ประเมินผลการจัดการ
เรียนร่วมในโรงเรียน  (f = 15)    
6. สถานศึกษาไม่มีข้อมูลพื้นฐานนักเรียนที่ชัดเจน
ของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม (f = 7)    
 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
เรียนร่วม 
1. การด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การเรียนร่วม ควรมีความพร้อมด้านปัจจัยทั้ง
งบประมาณ บุคลากรโดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถจัดการศึกษาเรียนร่วมได้ (f = 30)   
2. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้รับการ
อบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานการเรียนร่วม 
(f = 28)   
3. ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจ และเจตนคติท่ี
ดีต่อการจัดการศึกษาเรียนร่วมในการบริหาร
จัดการเรียนร่วม  (f = 25)   
4. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญทางด้านการจัดการ
เรียนร่วม และร่วมส่งเสริมเสริมสนับสนุนครูในการ
จัดการเรียนการสอน  (f =15)   
5. ควรมีการติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน
ร่วมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (f = 8)   
6. สถานศึกษาควรมีข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนที่ชัดเจน
ของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม (f = 3)   
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ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู ้
1. ขาดแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กเรียนร่วมใน
โรงเรียน   (f = 30)   
2. โรงเรียนยังขาดการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้านการจัดการศึกษา
เรียนร่วม   (f = 25)   
3. ผู้ปกครองไม่ให้ความส าคัญ และไม่เข้าใจ
นักเรียนเรียนร่วม ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียน  (f = 16) 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ยัง
ไมไ่ด้ให้การช่วยเหลือดูแลโรงเรียน และนักเรียน
เรียนร่วม  (f = 10)   
5. ไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน
เรียนร่วมและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง (f = 8)   
6. ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ (f  = 5)   
 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู ้
1. ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กเรียนร่วม
ภายใน และภายนอกโรงเรียน  (f = 32)   
2. ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแล
โรงเรียนและนักเรียนเรียนร่วม  (f = 28)   
3. ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารจัดการจากหน่วยงานต้นสังกัดมากข้ึน 
 (f = 20)   
4.  ควรมีการการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โรงเรียนด้านการจัดการศึกษาเรียนร่วมต่อ
สาธารณชน  (f = 10)   
5. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน
เรียนร่วมและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง (f  = 7)   
6. สถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง
ให้เห็นความส าคัญ และ ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ส าหรับนักเรียน  (f = 3)   

 
 จากตารางที่ 12  พบว่าปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วม   
 ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ปัญหาที่มีค่าความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก คือขาด 
สื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการพัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วม (f =35) รองลงมา นักเรียน
ไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่ก าหนดไว้ในแผน IEP (f =28) และการเอาใจใส่ดูแลจากครูไม่
ทั่วถึงเนื่องจากครูมีน้อย (f =22)  ตามล าดับ ข้อเสนอแนะที่มีความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ควรมีสื่อ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการพัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วม (f =38) รองลงมา ครูควรมี
วิธีการสอนที่หลากหลายเพ่ือเด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่ก าหนดไว้ในแผน IEP (f = 30)  
และนักเรียนควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากครูอย่างใกล้ชิด (f = 20)  ตามล าดับ 
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 ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน  ปัญหาที่มีค่าความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ  มาตรฐานการเรียนร่วมไม่มีผลต่อเด็กเท่าที่ควร มีผลต่อครูที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
(f =40 ) รองลงมา ครูมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับ
นักเรียนท าให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานเท่าที่ควร (f =30)  และขาดครูที่มีวุฒิด้านการศึกษา
พิเศษ ขาดสื่อ เทคโนโลยี ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน  (f=28)  
ตามล าดับ ข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ครูควรได้รับการอบรม ท าความเข้าใจกับ
มาตรฐานการเรียนร่วมแต่ละด้าน (f = 45 ) รองลงมา การสนับสนุนให้ครูผลิต สื่อ นวัตกรรม ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับนักเรียน (f =32) และการให้ขวัญก าลังใจแก่ครูและผู้บริหาร 
ที่มีผลงานดีเด่นและสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม (f =28)  ตามล าดับ 
  ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม  ปัญหาที่มีค่าความถี่สูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ  สถานศึกษายังไม่พร้อมด้านปัจจัยทั้งงบประมาณและบุคลากร ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
เพียงพอในการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนร่วม (f =35) รองลงมา การบริหาร
จัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน า ยังไม่เป็นไปตามาตรฐานการเรียนร่วม (f =25)  และผู้บริหารยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเรียนร่วม (f=20) ตามล าดับ ข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด 
3 อันดับแรก คือ การด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนร่วม ควรมีความพร้อมด้าน
ปัจจัยทั้งงบประมาณ บุคลากรโดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาเรียนร่วมได้  (f = 
30)  รองลงมา ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานการเรียน
ร่วม(f = 28) และผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจ และเจตนคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาเรียนร่วมใน
การบริหารจัดการเรียนร่วม  (f = 25)  ตามล าดับ 
 ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ปัญหาที่มีค่าความถี่สูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ ขาดแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กเรียนร่วมในโรงเรียน (f =30)  รองลงมา โรงเรียนยังขาดการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้านการจัดการศึกษาเรียนร่วม (f =25) และผู้ปกครองไม่ให้
ความส าคัญ และไม่เข้าใจนักเรียนเรียนร่วม ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน(f=16)  ตามล าดับ 
ข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กเรียนร่วมภายใน 
และภายนอกโรงเรียน (f =32) รองลงมา ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เข้ามามี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลโรงเรียนและนักเรียนเรียนร่วม  (f =28) และควรได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการจากหน่วยงานต้นสังกัดมากขึ้น (f =20)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าความถ่ีการวิเคราะห์ความคิดเห็นอ่ืนๆ  
 

ความคิดเห็นอื่นๆ f 
1. ควรมีการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรสนับสนุน ด้านสื่อ นวตักรรม งบประมาณ และบุคลากรให้มากข้ึน 
3. อบรมครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม 
4. ควรติดตามการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา และตรวจเยี่ยมชั้นเรียนอย่างใกล้ชิด มีการสังเกตนักเรียน  และสัมภาษณ์ครู 
เพ่ิมเติม 
5. มีข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนทีเ่ป็นปัจจุบันง่ายต่อการน าไปใช้ เพ่ือการสืบค้น 
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ค าปรึกษาในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาควรสนับสนุนการด าเนินงาน และสร้างขวัญ 
   ก าลังใจ เช่น การคัดเลือกครูที่มีผลงานดีเด่น สถานศึกษาดีเด่น ด้านการจัดการเรียนร่วม 

58 
48 

 45 
44 
 
 

40 
 36 
34 

 
8. ควรให้การสนับสนุนและค าปรึกษาแก่ครูและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทางโรงเรียน 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาควรเป็นผู้ประสานการสร้างความสัมพันธ์ 
   ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเรียนร่วม  
10. หน่วยงานต้นสังกัด ควรจัดสรรอัตราครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้ทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ 

 30 
28 
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 จากตารางที่ 13 พบว่า ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่มีค่าความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ควรมีการ
นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง (f = 58) รองลงมา
ควรสนับสนุน ด้านสื่อ นวัตกรรม งบประมาณ และบุคลากรให้มากขึ้น (f = 48) และอบรมครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนร่วม (f = 45)  
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
       การวิจัย เรื่อง ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาผลการใช้มาตรฐาน
การเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ในโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 2)เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
มาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 
และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน และ 3) เพ่ือ
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วม และความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วม ในบทบาทของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 19 คน 
ครูผู้สอน 165 คน รวมทั้งสิ้น 184  คน ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (f)  ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย 
( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ผู้วิจัยได้สรุป 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

   1. ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
   หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.21)     
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนมีความรู้ตามจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน (IEP) อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52) รองลงมา คือนักเรียนมี
ความสามารถตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน ( IEP ) อยู่ในระดับมาก ( X = 4.13) และ
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ  นักเรียนมีทักษะตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน (IEP) 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.99) 

       ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวม อยู่ในระดับมาก( X = 4.04) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนร่วม  อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.54) รองลงมา คือครูปฏิบัติต่อผู้เรียน
อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51) ครูมีส่วนร่วมในการจัดการท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ  ครู
ใช้ผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเผยแพร่อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.17) 

         ด้านที่ 3 มาตรฐานการบริหารจัดการเรียนร่วม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก( X = 4.00) 
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ครูผู้บริหารมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการเรียนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.33) รองลงมา คือผู้บริหารมี
เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.28) ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ก าหนดเป้าหมายในแผนงาน  และโครงการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26)  ตามล าดับ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารมีผลการด าเนินงานตามโครงการสร้างซีทเป็นที่ประจักษ์
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.96) 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.03)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การ
ด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม ( X = 4.35) รองลงมา คือการจัดท าแผนงาน/
โครงการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการร่วมในโรงเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.30) การ
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนและครอบครัว แสวงหา ความรู้และเรียนรู้โดยผ่านแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามอัธยาศัย สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16)  
ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ  สถานศึกษามีการน าผลการด าเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนร่วม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) 
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียน
การสอน  ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม  และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กับตัวบ่งชี้ตาม
มาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน สรุปผลการวิจัยดังนี้  

หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพ 

ผู้เรียน กับตัวบ่งชี้ด้านที่ 1  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  
คือ มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง กับตัวบ่งชี้ที่ 1 
ประเด็นที่ 2 นักเรียนมีความสามารถตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน ( IEP) (r =.873) 
รองลงมา คือ ประเด็นที่ 3 นักเรียนมีความทักษะตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน ( IEP)  
(r =.873) และประเด็นที่ 1 นักเรียนมีความรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน ( IEP)  
(r=.800) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการ
เรียนการสอน กับตัวบ่งชี้ด้านที่ 2  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย คือ มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 2 มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทางบวก กับตัวบ่งชี้ที่ 3 ครูมีการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (r =.813)  มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง 
กับตัวบ่งชี้ที่ 7 ครูมีการวัดแลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้ เรียนเฉพาะบุคคล  
(r =.785) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) 
ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  (r =.737) ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครูจัดหา ผลิตและใช้
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา (r =.688) ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม (r =.683)  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตนคติที่
ดีต่อการจัดการเรียนร่วม และปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม (r =.603)  มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลาง กับตัวบ่งชี้ที่ 2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วม  
(r =.556) และตัวบ่งชี้ที่ 8 ครูใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล (r =.548) ตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการเรียนร่วม กับตัวบ่งชี้ด้านที่ 3  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย คือ มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 3 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง กับตัวบ่งชี้ที่ 3 
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based management : 
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SBM)  (r=.721)  รองลงมา คือตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท 
(SEAT Framework)  (r=.667) ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม (r=.663) มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลาง กับตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
จัดการเรียนร่วม (r=.549) มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับตัวบ่งชี้ที่ 5 สถานศึกษามี
กระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition) (r=.414)  และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ า กับ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการ
เรียนร่วม (r=.393) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ กับตัวบ่งชี้ด้านที่ 4  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย คือมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 4 มีความสัมพันธ์ในระดับสูงทางบวก กับตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (r=.878)  และตัวบ่งชี้ที่ 1 สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่ ง เสริ ม  สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็นสั งคมแห่ งการ เ รี ยนรู้ ด้ านการจั ดการ เรี ยนร่ วม  
(r =.840) ตามล าดับ อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
       3. ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วม และความ
คิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียนร่วม 
ในบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แยกเป็นรายด้าน กล่าวคือ 
        ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ปัญหาที่มีค่าความถี่สูงสุด คือ  ขาดสื่อ และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการพัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วม (f =35)   ข้อเสนอแนะที่มีความถี่
สูงสุด คือ ควรมีสื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการพัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วม (f =38)  

       ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน  ปัญหาที่มีค่าความถี่สูงสุด คือ  
มาตรฐานการเรียนร่วมไม่มีผลต่อเด็กเท่าที่ควร มีผลต่อครูที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น  (f =40)  
ข้อเสนอแนะที่มีความถ่ีสูงสุด คือ ครูควรได้รับการอบรม ท าความเข้าใจกับมาตรฐานการเรียนร่วมแต่
ละด้าน (f =45 )  
       ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม  ปัญหาที่มีค่าความถี่สูงสุด คือ 
สถานศึกษายังไม่พร้อมด้านปัจจัยทั้งงบประมาณและบุคลากร โดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนร่วม  (f =35)  ข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ การ
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ด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนร่วม ควรมีความพร้อมด้านปัจจัยทั้งงบประมาณ 
บุคลากรโดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาเรียนร่วมได้ (f = 30)  
       ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ปัญหาที่มีค่าความถี่สูงสุด คือ 
ขาดแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กเรียนร่วมในโรงเรียน (f = 30) ข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ ควร
จัดหาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กเรียนร่วมภายใน และภายนอกโรงเรียน (f =32)  

      สว่นความคิดเห็นอ่ืน ๆ  ที่มีค่าความถีสู่งสุด คือ ควรมีการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน
ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง (f = 58) 

อภิปรายผลการวิจัย 
      จากการสรุปผลการวิจัย ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่าง
มาตรฐานการเรียนร่วมกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วม รวมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และ 
ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญที่มีความ
สอดคล้องกันมาอภิปราย ดังต่อไปนี้ 
       การวิจัยผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้านที่ 1 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านที่ 4 มาตรฐานด้าน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  และด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ  สอดคล้องกับผลการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550: 177-180) 
เรื่อง รูปแบบในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กและเยาวชน  พบว่า 1)ผลการ
ประเมินจากการวิจัยด้านโอกาสในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เด็กและเยาวชนพิการ มีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น  และมีความเสมอภาคของโอกาสการเข้ารับการศึกษา มีการเพ่ิมโอกาสให้
โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม เพ่ิมขึ้น  
2) ผลการประเมินด้านการเข้าถึงการศึกษาและใช้ประโยชน์ ส าหรับเด็กและเยาวชน  คือการมีกฎหมาย 
กฎกระทรวงและนโยบายที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการ  การจัดงบประมาณเพ่ือการศึกษา
ส าหรับเด็กและเยาวชนพิการ โดยรัฐจัดสรรให้ในอัตราเท่ากับเด็กท่ัวไป และจัดเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ตาม
กฎกระทรวงก าหนด มีการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาพิเศษ เพ่ือให้มี คุณลักษณะครบถ้วนตามที่
ก าหนดใน IEP เป็นเฉพาะบุคคล ซึ่งไม่เพียงพอที่จะให้บริการเด็กและ เยาวชนพิการอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และการจัดระบบเพ่ือให้เด็กและเยาวชนพิการได้รับบริการตามกฎกระทรวง ก าหนด  



106 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา 3)ผลการประเมินด้านการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานที่เหมาะสม พบว่า สถานศึกษามี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานตามกรอบแนวคิด 2 ประการ คือ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-based Management: SBM) เพ่ีอสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน และการบริหารจัดการ
เรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework: โดยที่ S-Students คือนักเรียน E-Environment คือ
สภาพแวดล้อม A-Activities คือกิจกรรมการเรียนการสอน และ T-tools คือเครื่องมือ)  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สกุณา นันทะชัย (2551:115-117) เรื่องการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาพิเศษของ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 2 พบว่า โรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 2 ได้ด าเนินการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน
การศึกษาพิเศษในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดังดังนี้  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านกระบวนการเรียนการ
สอน และด้านปัจจัย  ส าหรับปัญหาอุปสรรคที่พบ และมีความสอดคล้องกันมากที่สุด ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน คือ ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่มีเทคนิควิธีการที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนการสอนเด็กพิเศษ  ด้านการบริหารจัดการคือ ผู้บริหารขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดการเรียนร่วม  ด้านปัจจัย คือ ขาด
ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลางมีความล่าช้าง รวมทั้งสื่อ  
อุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดจนงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ   

      หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
             ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมาก  ซึ่งมีผลการใช้มาตรฐานการ
เรียนร่วม เรียงล าดับ คือ นักเรียนมีความรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน (IEP) อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือนักเรียนมีความสามารถตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน (EP) 
อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้ายคือ นักเรียนมีทักษะตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน 
(IEP) อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉราภรณ์ บัวนวล (2551:บทคัดย่อ) เรื่อง ศึกษา
สภาพการด าเนินงานโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม จังหวัดล าพูน  ตามรูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) พบว่า การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 4 ด้านคือ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอนและด้านเครื่องมือ พบว่า ด้านนักเรียน การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ นักเรียนทั่วไป
ได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านการยอมรับ และช่วยเหลือเพ่ือนที่มีความต้องการพิเศษ ด้าน
สภาพแวดล้อม การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในชั้น
เรียนทั่วไปมากที่สุด ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดการเรียนการ
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สอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านเครื่องมือ การด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด คือ จัดสื่อส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทและแต่ละระดับเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  และการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษอยู่ 2 ลักษณะคือ แยกเรียน
และเรียนร่วม กรณีแยกเรียนเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะทางหรือพิการเฉพาะทาง  ส่วน
เด็กเรียนร่วมคือเด็กที่มีความบกพร่องไม่มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจเรข พยอมแย้ม 
(2553: 115-117) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิการใน
โรงเรียนปกติ  พบว่าการบริหารโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการบริหารโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเครื่องมือ 
และด้านนักเรียน 

       ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งมีผลการ
ใช้มาตรฐานการเรียนร่วม เรียงล าดับ คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วม  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  รองลงมาคือครูปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม  และครูมีส่วนร่วมในการจัดการท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และอันดับสุดท้ายคือ ครูใช้
ผลการวิจัยเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเผยแพร่อยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมใจ พิมพ์ภา (2553: 110-112) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนร่วมของเด็ก
พิเศษในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรี รัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2  
พบว่า สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรี รัตน
อ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียน จึงต้องการที่จะเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา ตนเองให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ เพ่ือจะน าความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนร่วมของเด็ก
พิเศษในโรงเรียนไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ เด็กพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติ
ในโรงเรียนให้มีคุณภาพและอยู่กับสังคมอย่างมีความสุข  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์  
อัมพรภาค (2550:115-116) เรื่อง การศึกษาคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 2  ผลการวิจัยพบว่า 
1)คุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมตามทัศนะของ ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผู้สอนเด็กเรียนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้  2) การ
เปรียบเทียบคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ตามทัศนะของ
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ผู้บริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผู้สอนเด็กเรียนร่วม โดยภาพรวม พบว่า มีทัศนะระหว่างกลุ่ม
แตกต่างกัน โดยพบว่าครูผู้สอนเด็กเรียนร่วม กับครูการศึกษาพิเศษ มีทัศนะด้านคุณภาพนักเรียน
แตกต่างกัน  
               ด้านที่ 3 มาตรฐานการบริหารจัดการเรียนร่วม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีผลการใช้
มาตรฐานการเรียนร่วม เรียงล าดับ คือ ครูผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการเรียน
ร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือผู้บริหารมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม อยู่ในระดับมาก 
ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดเป้าหมายในแผนงาน  และโครงการ อยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ และอันดับสุดท้ายคือ ผู้บริหารมีผลการด าเนินงานตามโครงการสร้างซีทเป็นที่
ประจักษ์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป อยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภณ  
ค าปาเชื้อ (2550: บทคัดย่อ) เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ส าหรับนักเรียนที่มีความด้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  พบว่า สภาพการจัดการศึกษา ด้านนักเรียน  
(S-Student) มีการเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม มีการคัดกรองอย่างเป็น
ระบบ  มีการเตรียมเด็กทุกคนรับรู้ถึงวิธีปฏิบัติต่อคนพิการหรือที่มีความบกพร่องอย่างเหมาะสม ด้าน
สภาพแวดล้อม ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนร่วมประจ าโรงเรียน  เพ่ือก าหนดนโยบายการจัด การ
เรียนร่วม ประชุม ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ มีการปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของเด็กอย่างเหมาะสม  ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้
ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) และแผนการสอนรายบุคคล (IIP) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ตลอดจนการด าเนินการให้ผู้เรียน
ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามที่ก าหนดใน IEP 
แต่ละคน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Weaver. (1997) อ้างใน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 44) เรื่อง การน าวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยตนเองไปใช้ใน
โรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการกระจายอ านาจ การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร ทั้ง
อ านาจรวมและบุคคล เช่นเดียวกัน ในการน าเอาแนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการด้วยตนเอง โดยน า
วิธีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร ทั้งอ านาจรวมและบุคคลไปใช้ในโรงเรียนนั้น 
เกิดจากการศรัทธาและการยอมรับ นับถือที่มีต่อกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท าให้ครูและผู้บริหารท างาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการพัฒนาความเป็นเพ่ือร่วมวิชาชีพจะกลายเป็นวัฒนธรรมส าคัญที่
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ส่งเสริมการท างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิกภายในกลุ่ม เพ่ือให้ทุกคนมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน  

                ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีผล
การใช้มาตรฐานการเรียนร่วม เรียงล าดับ คือ การด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียน
ร่วม รองลงมาคือการจัดท าแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการร่วมใน
โรงเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก  การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนและครอบครัว แสวงหา ความรู้และเรียนรู้โดยผ่านแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเองตามอัธยาศัย สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ และอันดับสุดท้ายคือ  สถานศึกษามีการน าผลการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนร่วม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ อัมพรภาค 
(2550: 116) เรื่อง การศึกษาคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 2 พบว่าการศึกษาความพึงพอใจและการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนร่วมของ โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 2  พบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจในวิธีการรับเด็กพิเศษเข้า
เรียนของโรงเรียนมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือความพึงพอใจที่เด็กพิเศษได้รับการเตรียมความ
พร้อม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ จุโลทก (2552: บทคัดย่อ) เรื่อง การบริหารการจัดการ
เรียนร่วมให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่เรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่าผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
คิดเห็นต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกโดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัด
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนร่วม รองลงมา คือ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
และมีคุณธรรม และสามารถน าความรู้ไปใช้ ในชีวิตจริงและสังคมได้ส่วนรายการที่มีการปฏิบัติยู่ใน
ระดับน้อยคือการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมี ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นิรัญ  เหลืองอร่าม (2552: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาและรายงานโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียน
บ้านห้วยหละอ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน พบว่าการด าเนินงานโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม โรงเรียน
บ้านห้วยหละในภาพรวมประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานด าเนินการต่อไป โดยควรปรับปรุงด้าน
สภาวะแวดล้อม ในเรื่องหลักการ วัตถุประสงค์ และป้าหมายของโครงการให้มีความเหมาะสมและ
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สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของโรงเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ในเรื่อง 
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ  

      ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียน
การสอน  ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  กับตัวบ่งชี้ตาม
มาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 1  
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน กับตัวบ่งชี้ด้านที่ 1  เมื่อพิจารณาโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า
มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 1 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง กับตัวบ่งชี้ที่1ประเด็นที่ 
2 นักเรียนมีความสามารถตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน (IEP) (r =.873)  ความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน กับตัวบ่งชี้ด้านที่ 2  
เมื่อพิจารณาโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 2 มีความสัมพันธ์สูง
ทางบวก กับตัวบ่งชี้ที่ 3 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  (r =.813)  
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม กับ
ตัวบ่งชี้ด้านที่ 3  เมื่อพิจารณาโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 3 
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง กับตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based management : SBM) (r=.721)  ความสัมพันธ์ระหว่าง
มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กับตัวบ่งชี้ด้านที่ 4  
เมื่อพิจารณาโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มาตรฐานการเรียนร่วมด้านที่ 4 มีความสัมพันธ์สูง
ทางบวก กับตัวบ่งชี้ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (r=.878)  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  Mortimore (1993) อ้างใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550: 45) 
วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จและโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ  งานวิจัย
เอกสารโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่น าข้อมูลมาจากหนังสือเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการจัดการสอนที่ประสบผลส าเร็จ และการจัดการการเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จ และบทบาทของกระบวนการให้การสนับสนุนให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จนี้  ผู้วิจัยน ามา
อภิปรายและตั้งเป็นค าถาม ดังต่อไปนี้ 
       1. ผู้วิจัยทราบเรื่องราวของการเรียนการสอนที่ประลบผลส าเร็จจากอะไร 
       2. การอภิปรายให้การสนับสนุนงานวิจัยในโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จอย่างไร 
      3. วิธีการด าเนินการตามปกติสัมพันธ์กับอะไร 
      4. อะไรที่เป็นตัวอย่างส าหรับการท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ 



111 

 

      วิธีการค าเนินการตามปกติของโรงเรียนประกอบด้วยความเข้มแข็ง รวมถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่อการประสบผลส าเร็จคือ ความเป็นผู้น าที่มั่นคง มีความคาดหวังสูง มีความก้าวหน้าของ
นักเรียนเป็นเครื่องเตือน มีความกระตือรือร้นของนักเรียนเป็นบทบาทโดยมีรางวัลเป็น เครื่องกระตุ้น 
เพราะมีผลเกี่ยวพันไปถึงครอบครัวของผู้เรียนด้วย การวางแผนที่สัมพันธ์กัน และมีการเรียนเป็นจุด
ศูนย์กลาง บทเรียนจากการเรียนในโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ  เนื่องมาจากการวางแผนส าหรับการ
ท างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ผลส าเร็จที่สูงขึ้นไปกว่านั้น  เป็นวิธีการสุดท้ายของการ
จัดการเรียนการสอนที่ประสบความส าเร็จ  ซึ่ งสามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จได้ในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Echols 
(1992) อ้างใน รจเรข พยอมแย้ม (2553: 89) ได้ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ความคิดเห็นของครู
ประถมศึกษาที่มีต่อการเรียนร่วมของเด็กปัญญาอ่อนในการศึกษาปกติจากโรงเรียนรัฐเทกซัส พบว่า 
ครูที่มีวุฒิต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเรียนไม่ต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า มี
ความคิดเห็นในทางบวกต่อการเรียนร่วมมากว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการสอนเด็กปัญญาอ่อนมาก่อนมีความคิดเห็นต่อการเรียนร่วมไม่แตกต่างจากครูที่ไม่
มีประสบการณ์  
           ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมทั้ง 4 ด้าน และ
ความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเรียน
ร่วม ในบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
              พบว่า ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ปัญหาที่มีค่าความถี่สูงสุด  คือขาดสื่อ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการพัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วม  ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการ
เรียนการสอน  ปัญหาที่มีค่าความถี่สูงสุด  คือ  มาตรฐานการเรียนร่วมไม่มีผลต่อเด็กเท่าที่ควร มีผล
ต่อครูที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น  ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม  ปัญหาที่มี
ค่าความถี่สูงสุด  คือ  สถานศึกษายังไม่พร้อมด้านปัจจัยทั้งงบประมาณและบุคลากร ไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจเพียงพอในการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนร่วม  ด้านที่ 4 มาตรฐาน
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ปัญหาที่มีค่าความถี่สูงสุด  คือ ขาดแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กเรียน
ร่วมในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรัญ  เหลืองอร่าม (2552:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและรายงาน
โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนบ้านห้วยหละ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน พบว่าการด าเนินงาน
โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนบ้านห้วยหละในภาพรวมประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน โดย
การด าเนินการต่อไปควรปรับปรุงด้านสภาวะแวดล้อม ในเรื่องหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของ
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โรงเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ในเรื่อง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง
เพียงพอ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ  เหล่ารอด (2553:บทคัดย่อ)  ได้ประเมินโครงการ
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  
พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น ผลผลิตของโครงการ และความเหมาะสม
ของกระบวนการด าเนินโครงการ ที่ใช้ในโครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
หัวหน้าโครงการ  ครูผู้สอนเด็กพิเศษ  และผู้ปกครองเด็กพิเศษ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผลการประเมินตามเกณฑ์แสดงว่าเหมาะสม 

      ส่วนความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่มีค่าความถี่สูงสุด พบว่า ควรมีการนิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การน ามาตรฐานการเรียนร่วม
ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทีมนิเทศติดตามอาจ
ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเข้า
รับการพัฒนาในเรื่องการน ามาตรฐานการเรียนร่วมไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การอบรมและพัฒนาให้
ความรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้แก่ครูและผู้บริหาร   และมีการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนด้านสื่อ การเรียนการสอน และงบประมาณ  
และท่ีส าคัญควรสร้างขวัญและก าลังใจในการพัฒนาด้านผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครู จึงจะส่งผล
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนร่วม  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมใจ พิมพ์ภา (2553: 110-112.) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการ
จัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรี รัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครพนม   เขต 2  พบว่า สภาพและปัญหาในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียน
บ้านท่าบ่อ (บ่อศรี รัตนอ านวย) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ครูขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียน จึงต้องการที่จะเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนา ตนเองให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ เพ่ือจะน าความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
จัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในโรงเรียนไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ เด็กพิเศษ
ที่เรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนให้มีคุณภาพและอยู่กับสังคมอย่างมีความสุข  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณรงค์  อัมพรภาค (2550: 115) เรื่อง การศึกษาคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วม
ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 2 
ผลการวิจัยพบว่า 1)คุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมตาม
ทัศนะของ ผู้บริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผู้สอนเด็กเรียนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับ
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พอใช้  2)การเปรียบเทียบคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผู้สอนเด็กเรียนร่วม โดยภาพรวม พบว่า มีทัศนะ
ระหว่างกลุ่มแตกต่างกัน โดยพบว่าครูผู้สอนเด็กเรียนร่วม กับครูการศึกษาพิเศษ มีทัศนะด้านคุณภาพ
นักเรียนแตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 จากการค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียน 
แกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีระดับความ
คิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ทั้ง 4  ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก( X = 4.07) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุด คือ ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.21 ) ส าหรับผลความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนร่วม ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้าน
การจัดการเรียนการสอน  ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กับ
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างมาตรฐานการเรียน
ร่วมกับตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการเรียนร่วมในแต่ละด้าน  และเมื่อพิจารณาโดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ส่วนปัญหา ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอ่ืนๆ พบว่า โรงเรียนขาดสื่อ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับการพัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วม  มาตรฐานการเรียนร่วมไม่มีผลต่อเด็ก
เท่าท่ีควร มผีลต่อครูที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น สถานศึกษายังไม่พร้อมด้านปัจจัยทั้งงบประมาณ
และบุคลากร ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอในการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียน
ร่วม  ขาดแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กเรียนร่วมในโรงเรียน  และควรให้มีการนิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การน ามาตรฐานการเรียนร่วม
ไปสู่การปฏิบัติและเป็นไปตามมาตรฐาน    
          ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอแนะให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้    

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรชี้แจงหรือสร้างความรู้ ความเข้าใจการ 
ด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วมให้กับโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม โดยการจัดประชุม
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่เป็นผู้ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานการเรียนร่วม 
และให้การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ควรนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานตาม 



114 

 

มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม อย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริม สนับสนุน
งบประมาณการจัดท าสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และแหล่งเรียนรู้ส าหรับการพัฒนานักเรียนพิการ
เรียนร่วม และให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนร่วม 

3. ผู้บริหารโรงเรียน ควรให้ความส าคัญกับมาตรฐานการเรียนร่วม และนิเทศติดตาม 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วมในชั้นเรียน 

4. ครู ควรมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค และเอาใจใส่
มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและมีทักษะตามศักยภาพของตนเอง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรวิจัย เรื่อง 
1. ผลการพัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วมตามมาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน า

จัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของเด็กพิการเรียนร่วม  ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
 3. การจัดการศึกษาเรียนร่วม สู่การเรียนรวม ส าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม ในโรงเรียน 
ต้นแบบเรียนรวม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาเรียนร่วมกับความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียน ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
1.  นายสมบูรณ์  สันชุมภู  

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

 
2. นายอัมรินทร์  พันธ์วิไล  

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าพูน 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าพูน 
 

3. นางอมรา  อนุวงค์     
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

 
4. นายประสิทธิ์  ภูมาศ   

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

 
5. นางจีรพันธ์  เหลืองอร่าม    

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
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หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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หนังสือเชิญตอบรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
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หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  ผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษาในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2    

2. โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพจริง การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด 

3. ค าตอบของท่านไม่น าไปเปิดเผยที่ใด  โดยมุ่งน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา 

คุณภาพการจัดการเรียนร่วม ในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

4. ผู้ให้ข้อมูลรายโรงเรียน 
4.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน           
4.2 ครู ผู้สอน                  

 5. แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                         จ านวน   7   ข้อ 
  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม         จ านวน  70  ข้อ 
  ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ                          จ านวน  5   ข้อ 

 
ชลลดา  สะอาดวงค์ 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 
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ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (  )  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง       

 1.  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  (    )  ผู้อ านวยการโรงเรียน   
  (    )  ครูผู้สอน  
 2. เพศ         
  (    )  ชาย  
  (    )  หญิง 
 3.  อายุ 
  (    )  ไม่เกิน 30  ปี    
  (    )  31 - 40 ปี           
  (    )  41 – 50 ปี            
  (    )  51 ปี ขึ้นไป           
 4.  วุฒิการศึกษา 
  (    )  ต่ ากว่าปริญญาตรี    
  (    )  ปริญญาตรี            
  (    )  ปริญญาโท            
  (    )  ปริญญาเอก           
 5.  วุฒิทางการศึกษาพิเศษ  
  (  )  ไม่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ                              
  (  )  มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ  ระดับประกาศนียบัตร 
  (  )  มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ  ระดับปริญญาตรี             
  (  )  มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ  ระดับปริญญาโท             
  (  )  มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ  ระดับปริญญาเอก 

          6.  การเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการจัดการเรียนร่วม 
  (    )  ผ่านการอบรม      
  (    )  ไม่ได้ผ่านการอบรม  
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   7. ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม หรือสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม 
  (   )  ไม่มีประสบการณ์  
  (   )  มีประสบการณ์ น้อยกว่า  1 ปี               
  (   )  มีประสบการณ์ 1-5  ป ี                        
  (   )  มีประสบการณ์ 6 – 10 ปี                    
  (   )  มีประสบการณ์ 11 – 15 ปี                   
  (   )  มีประสบการณ์  16  ปี  ขึ้นไป            
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (  )  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
            โดยตัวเลขแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี้ 
                    ระดับ 5  หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
                    ระดับ 4  หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
                    ระดับ 3  หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
                    ระดับ 2  หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
                    ระดับ 1  หมายถึง  มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ที ่ มาตรฐานการเรียนร่วม ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

     

1 นักเรียนมีความรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน ( IEP )      

2 นักเรียนมีความสามารถตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน ( IEP )      

3 นักเรียนมีทักษะตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน ( IEP )      

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน   
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม และปฏิบัติต่อ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

     

4 
ครมูีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วม 

     

5 ครมูีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม      

6 ครปูฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม      



142 

 

ต่อ 

ที ่ รายการ ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วม      

7 ครมูีการศึกษาเรียนต่อเพ่ิมเติม      

8 ครูได้รับการประชุม อบรม สัมมนา      

9 ครูมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือที่เก่ียวข้อง 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)      

10 ครูมีส่วนร่วมในการจัดการท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)      

11 (IEP) มีองค์ประกอบ ตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ      

12 กระบวนการจัดท าIEPด าเนินงานตาที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

     

13 ครูมีการประเมิน ทบทวน และปรับแผนพร้อมจัดท ารายงานผลปีละ 2 ครั้ง      

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation 
Plan: IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

     

14 ครมูีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP)      

15 ครมูีองค์ประกอบของ(IEP) ตามท่ีก าหนด      

16 ครมูีการก าหนดจุดประสงค์ย่อยที่ต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาวที่ระบุไว้ใน (IEP) 
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ที ่ รายการ ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

17 ครกู าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ สิ่ง
เสริมแรง  และวิธีการ เครื่องมือในการวัดและประเมินผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ครูจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนตาม ความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 

     

18 ครมูีการจัดหาและหรือผลิต เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และ
ความช่วยเหลือ  อ่ืนใดทางการศึกษา 

     

19 ครมูีการจัดหาและหรือผลิต เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และ
ความช่วยเหลือ  อ่ืนใดทางการศึกษา 

     

20 ครมูีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และเผยแพร่  
ขยายผล เป็นต้นแบบให้ผู้อ่ืนน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม      

21 ครมูีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย เลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ที่
เหมาะสม 

     

22 ครกูารจัดการเรียนรู้ครบตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน IIP      

23 ครมูีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน และหรือ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน 
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ที ่ รายการ ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะ
บุคคล 

     

24 ครใูช้เครื่องมือ วิธีการวัดผลประเมินผล ที่หลากหลาย ทั้งก่อน และหลัง
เรียน 

     

25 ครมูีการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการวัดผลและประเมินผล 
และ  ( Assessment  Accommodation ) สอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะ
บุคคลตามที่ก าหนด  ไว้ใน IIP 

     

26 ครมูีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการเรียน ความก้าวหน้า  จุดเด่น  จุด
ที่ต้อง  ปรับปรุงและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียน 

     

27 ครใูช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนเฉพาะบุคคล 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ครูใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล      

28 ครูน าผลการประเมินผู้เรียนเฉพาะบุคคลมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและจุดที่
ต้องการพัฒนา 

     

29 ครูมีการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน      

30 ครูจัดท ารายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล      

31 ครใูช้ผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเผยแพร่      
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ที ่ รายการ ระดับ 
การปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม   
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี และมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหาร จัดการเรียนร่วม 

     

32 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการเรียนร่วม      

33 ผู้บริหารมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนร่วม      

34 ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม      

35 ผู้บริหารมีการวางแผนเพื่อบรรลุตามทิศทางที่ก าหนดไว้ โดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     

36 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการริเริ่มน าเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท(SEAT 
Framework) 

     

37 ผู้บริหารมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นทางการ
ศึกษา และผู้เรียน  ทั่วไป (S) 

     

38 ผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (E)      

39 ผู้บริหารมีการบริหารหลักสูตรจัดท าแผน  (IEP)  การตรวจสอบ  เทคนิคการ
สอน การรายงานการจัดกิจกรรม ชุมนุม การประกันคุณภาพ  การจัดตาราง
เรียน  ประสานงาน การนิเทศ ติดตามประเมินผล ปรับปรุงงาน (A) 
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ที ่ รายการ ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

39 ผู้บริหารมีการบริหารหลักสูตรจัดท าแผน  (IEP)  การตรวจสอบ  เทคนิคการ
สอน การรายงานการจัดกิจกรรม ชุมนุม การประกันคุณภาพ  การจัดตาราง
เรียน  ประสานงาน การนิเทศ ติดตามประเมินผล ปรับปรุงงาน (A) 

     

40 ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  งบประมาณ  ระบบการ
บริหารจัดการกฎกระทรวงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (AT) 

     

41 ผู้บริหารมีผลการด าเนินงานตามโครงการสร้างซีทเป็นที่ประจักษ์ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School-based management : SBM) 

     

42 ผู้บริหารมีโครงการสร้างการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยมอบหมายงาน 
ความรับผิดชอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง และก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วม
อย่างชัดเจน 

     

43 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายประกอบด้วย  คร ู ผู้เรียน  ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน 
และหน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ความเห็นเสนอแนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
อ่ืนได้ 

     

44 ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการเรียนร่วม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 

     

45 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินการบริหารจัดการเรียนร่วม  ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     

46 ผู้บริหารมีการน าเสนอผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
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ที ่ รายการ ระดับ 
การปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม 

     

47 ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดเป้าหมายใน
แผนงาน  และโครงการ 

     

48 ผู้บริหารและผูท้ี่เก่ียวข้องร่วมรับผิดชอบด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการจัดการ
เรียนร่วม 

     

49 ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องมีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม 

     

50 ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องน าเสนอผลการด าเนินงานมาปรับปรุง พัฒนา 
การจัดการเรียนร่วม 

     

51 ผู้บริหารสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อ
สาธารณชน 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)      

52 สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษทางการศึกษาเพ่ือการส่งต่อและเปลี่ยนผ่านทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

     

53 สถานศึกษามีการจัดท าแผนการส่งต่อและเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคล      

54 สถานศึกษามีการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ส่งและรับและจัดเตรียมผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาก่อนการส่งต่อหรือเปลี่ยนผ่าน 

     

55 สถานศึกษามีการด าเนินการและส่งต่อเปลี่ยนผ่าน      
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ที ่ รายการ ระดับ 
การปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

56 สถานศึกษามีการก ากับติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินงาน      

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 มีการส่งเสริม สนบัสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มี
ส่วนร่วม ด้านการจัดการเรียนร่วม 

     

57 การให้ของขวัญและก าลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการ
จัดการเรียนร่วมภายในสถานศึกษา 

     

58 การให้ของขวัญและก าลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการ
จัดการเรียนร่วมภายนอกสถานศึกษา 

     

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน ให้ผู้เรียน
และครอบครัว สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

     

59 การจัดท าแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียน
การร่วมในโรงเรียนโดยวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

     

60 การด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม      

61 การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนและครอบครัว   แสวงหาความรู้และเรียนรู้
โดยผ่านแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย   สามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 
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ที ่ รายการ ระดับ 
การปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

62 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาและการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ 

     

63 การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์      

64 ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องมีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม 

     

65 การสรุป รายงานผล       

63 การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์      

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

     

66 การก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การจัดการเรียนร่วมและมีการระบุความรู้ทีจ าเป็น (Knowledge 
mapping) 

     

67 การด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด กลั่นกรองความรู้ที่จ าเป็น                         
(Knowledge mapping)   มาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคคลากรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวดับชุมชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 

     

 

 

 



150 

 

 

 

ที ่ รายการ ระดับ 
การปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

68 สถานศึกษามีระบบการจัดการความรู้ ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

     

69 สถานศึกษามีการด าเนินการก ากับ   ติดตาม   และประเมินผลการ
ด าเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม   ระหว่างบุคคล
ภายในและนอกสถานศึกษา 

     

70 สถานศึกษามีการน าผลการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
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ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามาตรฐานการเรียน
ร่วม ทั้ง 4 ด้าน และความคิดเห็นอื่นๆ  เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาเรียนร่วม  ในบทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามประเด็น
ต่อไปนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
         
         ปัญหา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ............................... 
 
        ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................ 
 2. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
         
         ปัญหา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
        ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... ....... 
     
3. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม    
         
         ปัญหา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ....... 
        ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
    
 4. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         
        ปัญหา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
       ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................ 
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5. ความคิดเห็นอื่นๆ (โปรดระบุ) 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................... .................................

.................................................................................................. ..............................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................... . 

 

 

  ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 

 



154 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item – Objective Congruence : IOC) 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อผลการใช้มาตรฐานการเรียนร่วม 
 

ข้อ
ที ่

มาตรฐานการเรียนร่วม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC 

1 2 3 4 5 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

       

ตัวบ่งชี้ท่ี1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่
ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

       

1 นักเรียนมีความรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่ก าหนดไว้ใน ( IEP ) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2 นักเรียนมีความสามารถตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่ก าหนดไว้ใน ( IEP ) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3 นักเรียนมีทักษะตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
ก าหนดไว้ใน ( IEP ) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

       

ตัวบ่งชี้ท่ี1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตนคติที่ดีต่อ
การจัดการเรียนร่วม และปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 

       

4 ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

5 ครูมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

6 ครูปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ข้อ
ที ่

มาตรฐานการเรียนร่วม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะใน
การจัดการเรยีนร่วม 

       

7 ครูมีการศึกษาเรยีนต่อเพิ่มเติม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

8 ครูไดร้ับการประชุม อบรม สมัมนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

9 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการเรยีน
ร่วม โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือท่ีเกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตัวบ่งชี้ที่3 ครูมีการจดัท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล 
(IEP) 

       

10 ครูมีส่วนร่วมในการจัดการท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

11 (IEP) มีองค์ประกอบ ตามที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

12 กระบวนการจดัท าIEPด าเนินงานตาที่ก าหนดใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

13 ครูมีการประเมิน ทบทวน และปรบัแผนพร้อมจดัท า
รายงานผลปีละ 2 ครั้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตัวบ่งชี้ที่4 ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual 
Implementation Plan: IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) 

       

14 ครูมีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP) +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

15 ครูมีองค์ประกอบของ (IEP) ตามที่ก าหนด +1 +1 0 +1 +1 5 0.8 
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ข้อ
ที ่

มาตรฐานการเรียนร่วม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC 

1 2 3 4 5 

16 ครูมีการก าหนดจดุประสงค์ย่อยทีต่้องการพัฒนาให้
ผู้เรยีนบรรลุจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเปา้หมาย
ระยะยาวท่ีระบไุว้ใน (IEP) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

17 ครูก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้ สิ่งเสรมิแรง  และวิธีการ เครื่องมือในการ
วัดและประเมินผูเ้รียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตัวบ่งชี้ที ่5 ครูจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลย ี 
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนตาม ความต้องการจ าเป็น
พิเศษทางการศึกษา 

       

18 ครูมีการจัดหาและหรือผลิต เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ และความช่วยเหลือ  อื่นใดทาง
การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

19 ครูมีการใช้ ประยุกต์ใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง  กับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเฉพาะบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

20 ครูมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน  
และเผยแพร ่ ขยายผล เป็นต้นแบบให้ผู้อื่นน าไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตัวบ่งชี้ที ่6 ครูจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
อย่างเหมาะสม 

       

21 ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยวิธีท่ีหลากหลาย 
เลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ข้อ
ที ่

มาตรฐานการเรียนร่วม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คนที่ 
5 

22 ครูมีจัดการเรียนรูค้รบตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน 
IIP 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

23 ครูมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้พัฒนา
ผู้เรยีน และหรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตัวบ่งชี้ที ่7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
สอดคล้องกับผู้เรยีนเฉพาะบุคคล 

       

24 ครูใช้เครื่องมือ วิธีการวัดผลประเมินผล ท่ีหลากหลาย 
ทั้งก่อน และหลังเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

25 ครูมีการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการ
วัดผลและประเมินผล และ    
( Assessment  Accommodation ) สอดคล้องกับ
ผู้เรยีนเฉพาะบุคคลตามที่ก าหนด  ไว้ใน IIP 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

26 ครูมีการให้ข้อมลูย้อนกลับเกี่ยวกบัผลการเรยีน 
ความก้าวหน้า  จุดเด่น  จุดที่ต้อง  ปรับปรุงและใช้เป็น
ข้อมูลในการตดัสินผลการเรียน 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.8 

27 ครูใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนการพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนให้แก่ผูเ้รียนเฉพาะบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตัวบ่งชี้ที ่8ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะ
บุคคล 

       

28 ครูน าผลการประเมินผูเ้รียนเฉพาะบุคคลมาวเิคราะห์
สภาพปัญหาและจุดที่ต้องการพัฒนา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

29 ครูมีการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมการพัฒนาผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ข้อ
ที ่

มาตรฐานการเรียนร่วม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คนที่ 
5 

30 ครูจัดท ารายงานผลการวิจยัเพื่อพฒันาผู้เรยีนเฉพาะ
บุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

31 ครูใช้ผลการวิจัยเพื่อปรบัปรุงการเรียนการสอนและ
เผยแพร ่

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ด้านที ่3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม   
มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหารบริหารจัดการเรยีนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

       

ตัวตัวบ่งชี้ที ่1 ผู้บริหารมีความรู ้ความเข้าใจ เจตคติที่ด ีและ
มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร จัดการเรยีนร่วม 

       

32 ผู้บริหารมีความรู ้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการ
เรียนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

33 ผู้บริหารมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

34 ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางของการพัฒนาการจดัการ
เรียนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

35 ผู้บริหารมีการวางแผนเพื่อบรรลตุามทิศทางที่ก าหนด
ไว ้โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

36 ผู้บริหารมภีาวะผู้น าในการรเิริ่มน าเทคนิควิธีการใหม ่ๆ 
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตัวบ่งชี้ที ่2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตาม
โครงสร้างซีท(SEAT Framework) 

       

37 ผู้บริหารมีการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นทาการศึกษาและผูเ้รียน ทั่วไป(S) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ข้อ
ที ่

มาตรฐานการเรียนร่วม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คนที่ 
5 

38 ผู้บริหารมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง (E) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

39 ผู้บริหารมีการบริหารหลักสตูรจดัท าแผน  (IEP)  การ
ตรวจสอบ  เทคนิคการสอน การรายงานการจัด
กิจกรรม   ชุมนุม   การประกันคณุภาพ   การจดั
ตารางเรียน   ประสานงาน  การนเิทศ ติดตาม
ประเมินผล ปรับปรุงงาน (A) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

40 ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย วิสยัทัศน ์  
พันธกิจ  งบประมาณ  ระบบการบริหารจดัการ
กฎกระทรวงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (AT) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

41 ผู้บริหารมผีลการด าเนินงานตามโครงการสร้างซีทเป็น
ที่ประจักษ์ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ขึ้นไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตัวบ่งชี้ที ่3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-based management : SBM) 

       

42 ผู้บริหารมีโครงการสร้างการบริหารจัดการเรยีนร่วม 
โดยมอบหมายงาน ความรับผดิชอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง และ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มสี่วนร่วมอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

43 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารจัดการเรียนร่วม โดยเปิด
โอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายประกอบด้วย  คร ู ผู้เรียน  
ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน และ
หน่วยงานอ่ืนได้รับรู้และให้ความเห็นเสนอแนะแก่
ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นได ้

+1 0 +1 +1 +1 5 0.8 
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ข้อ
ที ่

มาตรฐานการเรียนร่วม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

44 ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการเรียนร่วม ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

45 ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินการ
บริหารจัดการเรียนร่วม  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

46 ผู้บริหารมีการน าเสนอผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
ยั่งยืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วม
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการ
จัดการเรียนร่วม 

       

47 ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ก าหนดเป้าหมายในแผนงาน  และ
โครงการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

48 ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

49 ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องมีการนิเทศ ติดตาม 
ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

50 ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องน าเสนอผลการ
ด าเนินงานมาปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียน
ร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ข้อ
ที ่

มาตรฐานการเรียนร่วม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คนที่ 
5 

51 ผู้บริหารสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่
และประชาสัมพันธต์่อสาธารณชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตัวบ่งชี้ที ่5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลีย่นผ่าน 
(Transition) 

       

52 สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาเพื่อการส่งต่อ
และเปลี่ยนผ่านท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.8 

53 สถานศึกษามีการจัดท าแผนการสง่ต่อและเปลี่ยนผ่าน
เฉพาะบุคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

54 สถานศึกษามีการสร้างความเข้าใจระหว่างผูส้่งและรับ
และจัดเตรียมผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษาก่อนการส่งต่อหรือเปลี่ยนผ่าน 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.8 

55 สถานศึกษามีการด าเนินการและสง่ต่อเปลี่ยนผ่าน 0 +1 +1 +1 +1 5 0.8 

56 สถานศึกษามีการก ากับติดตาม ประเมินผลและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

ตัวบ่งชี้ที ่6 มีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลและองค์กรที่มสี่วนร่วม ด้านการจัดการเรยีนร่วม 

       

57 การให้ของขวัญและก าลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่มี
ส่วนร่วมด้านการจดัการเรียนร่วมภายในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

58 
 

การให้ของขวัญและก าลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่มี
ส่วนร่วมด้านการจดัการเรียนร่วมภายนอกสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ข้อ
ที ่

มาตรฐานการเรียนร่วม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คนที่ 
5 

ด้านที ่4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรยีนร่วม 

       

ตัวบ่งชี้ที ่1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดา้นการจัดการเรยีนร่วมใน
โรงเรียน ให้ผู้เรียนและครอบครัว สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชนไ์ด ้

       

59 การจัดท าแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านการจดัการเรียนการร่วมในโรงเรียนโดยวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

60 การด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรูด้้านการจดัการเรียน
ร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

61 การสนับสนุนส่งเสรมิให้ผู้เรียนและครอบครัว   
แสวงหาความรู้และเรียนรู้โดยผ่านแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามอัธยาศยั   สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

62 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา
และการใช้แหล่งการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

63 การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

64 ผู้บริหารและผู้ที่เกีย่วข้องมีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการจดัการ
เรียนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

65 การสรุป รายงานผล เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ข้อ
ที ่

มาตรฐานการเรียนร่วม ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ R  IOC 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

       

66 การก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม
และมีการระบุความรู้ทีจ าเป็น (Knowledge 
mapping) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

67 การด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด กลั่นกรอง
ความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge mapping)    
มาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคคลากรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัวดับชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

68 สถานศึกษามีระบบการจัดการความรู้ ถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

69 สถานศึกษามีการด าเนินการก ากับ   ติดตาม   
และประเมินผลการด าเนินงานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม   ระหว่างบุคคล
ภายในและนอกสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

70 สถานศึกษามีการน าผลการด าเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมไป
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปผลการ

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ค่า IOC ของกรรมการ 5 คน  เท่ากับ  0.98     ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ในช่วง 0.80 - 1.00 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
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ภาคผนวก ช 

 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับและรายข้อ 

ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธี  Cronbach’s Alpha Coeffcient 
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RELIABILITY   /VARIABLES=b1 b2 b3 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 

c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20 c21 c22 c23 c24 c25 c26 c27 c28 

d1 d2 d    3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 

d19 d20 d21 d22 d23 d24 d25 d26 d27 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 

e11 e12   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA   

/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE   /SUMMARY=TOTAL. 

 

 
Reliability 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.970 70 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ความคิดเห็น 3.87 .681 30 

ความคิดเห็น 3.87 .681 30 

ความคิดเห็น 3.77 .679 30 

ความคิดเห็น 3.83 .950 30 

ความคิดเห็น 3.80 .805 30 

ความคิดเห็น 4.07 .828 30 

ความคิดเห็น 3.83 .874 30 
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ความคิดเห็น 3.97 .718 30 

ความคิดเห็น 3.97 .556 30 

ความคิดเห็น 3.87 .629 30 

ความคิดเห็น 3.63 .718 30 

ความคิดเห็น 3.87 .776 30 

ความคิดเห็น 3.73 .785 30 

ความคิดเห็น 4.03 .809 30 

ความคิดเห็น 3.90 .885 30 

ความคิดเห็น 3.73 .640 30 

ความคิดเห็น 3.90 .712 30 

ความคิดเห็น 3.83 .648 30 

ความคิดเห็น 3.67 .711 30 

ความคิดเห็น 3.80 .925 30 

ความคิดเห็น 3.77 .817 30 

ความคิดเห็น 4.07 .785 30 

ความคิดเห็น 3.83 .874 30 

ความคิดเห็น 4.00 .743 30 

ความคิดเห็น 3.63 .809 30 

ความคิดเห็น 3.60 .814 30 

ความคิดเห็น 3.67 .711 30 

ความคิดเห็น 3.20 .761 30 

ความคิดเห็น 3.47 .681 30 

ความคิดเห็น 2.80 .714 30 

ความคิดเห็น 2.93 .640 30 

ความคิดเห็น 3.97 .850 30 

ความคิดเห็น 3.83 .699 30 

ความคิดเห็น 4.00 .643 30 

ความคิดเห็น 3.97 .669 30 

ความคิดเห็น 3.53 .776 30 

ความคิดเห็น 3.93 .691 30 

ความคิดเห็น 3.43 .504 30 

ความคิดเห็น 3.00 .587 30 
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ความคิดเห็น 3.33 .606 30 

ความคิดเห็น 3.20 .714 30 

ความคิดเห็น 3.20 .761 30 

ความคิดเห็น 3.47 .629 30 

ความคิดเห็น 3.37 .556 30 

ความคิดเห็น 3.37 .765 30 

ความคิดเห็น 4.00 .587 30 

ความคิดเห็น 3.93 .640 30 

ความคิดเห็น 3.57 .504 30 

ความคิดเห็น 3.87 .776 30 

ความคิดเห็น 3.67 .479 30 

ความคิดเห็น 3.87 .681 30 

ความคิดเห็น 3.93 .450 30 

ความคิดเห็น 3.10 .712 30 

ความคิดเห็น 3.40 .675 30 

ความคิดเห็น 3.50 .509 30 

ความคิดเห็น 3.17 .699 30 

ความคิดเห็น 3.57 .858 30 

ความคิดเห็น 3.63 .809 30 

ความคิดเห็น 3.97 .809 30 

ความคิดเห็น 3.90 .803 30 

ความคิดเห็น 3.53 .681 30 

ความคิดเห็น 3.37 .669 30 

ความคิดเห็น 3.63 .669 30 

ความคิดเห็น 3.33 .661 30 

ความคิดเห็น 3.87 .730 30 

ความคิดเห็น 3.47 .681 30 

ความคิดเห็น 3.47 .681 30 

ความคิดเห็น 3.47 .681 30 

ความคิดเห็น 3.10 .845 30 

ความคิดเห็น 3.37 .765 30 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ความคิดเห็น 251.30 798.217 .728 .969 

ความคิดเห็น 251.30 798.217 .728 .969 

ความคิดเห็น 251.40 801.903 .633 .969 

ความคิดเห็น 251.33 786.437 .739 .969 

ความคิดเห็น 251.37 792.585 .738 .969 

ความคิดเห็น 251.10 793.266 .702 .969 

ความคิดเห็น 251.33 790.782 .715 .969 

ความคิดเห็น 251.20 797.821 .699 .969 

ความคิดเห็น 251.20 804.234 .702 .969 

ความคิดเห็น 251.30 802.286 .674 .969 

ความคิดเห็น 251.53 797.982 .695 .969 

ความคิดเห็น 251.30 796.907 .666 .969 

ความคิดเห็น 251.43 795.220 .697 .969 

ความคิดเห็น 251.13 795.292 .674 .969 

ความคิดเห็น 251.27 789.926 .724 .969 

ความคิดเห็น 251.43 802.047 .669 .969 

ความคิดเห็น 251.27 799.306 .668 .969 

ความคิดเห็น 251.33 801.609 .673 .969 

ความคิดเห็น 251.50 797.362 .718 .969 

ความคิดเห็น 251.37 788.447 .720 .969 

ความคิดเห็น 251.40 794.041 .695 .969 

ความคิดเห็น 251.10 795.955 .680 .969 

ความคิดเห็น 251.33 791.747 .695 .969 

ความคิดเห็น 251.17 796.282 .712 .969 

ความคิดเห็น 251.53 795.499 .670 .969 

ความคิดเห็น 251.57 795.151 .673 .969 

ความคิดเห็น 251.50 797.362 .718 .969 
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ความคิดเห็น 251.97 814.930 .257 .970 

ความคิดเห็น 251.70 806.562 .508 .970 

ความคิดเห็น 252.37 816.999 .225 .970 

ความคิดเห็น 252.23 817.909 .229 .970 

ความคิดเห็น 251.20 796.924 .605 .969 

ความคิดเห็น 251.33 798.230 .708 .969 

ความคิดเห็น 251.17 802.351 .657 .969 

ความคิดเห็น 251.20 795.269 .821 .969 

ความคิดเห็น 251.63 795.068 .709 .969 

ความคิดเห็น 251.23 797.495 .735 .969 

ความคิดเห็น 251.73 820.340 .211 .970 

ความคิดเห็น 252.17 818.213 .242 .970 

ความคิดเห็น 251.83 815.730 .306 .970 

ความคิดเห็น 251.97 813.137 .320 .970 

ความคิดเห็น 251.97 814.930 .257 .970 

ความคิดเห็น 251.70 815.734 .294 .970 

ความคิดเห็น 251.80 818.993 .232 .970 

ความคิดเห็น 251.80 814.303 .270 .970 

ความคิดเห็น 251.17 807.937 .552 .970 

ความคิดเห็น 251.23 805.909 .561 .970 

ความคิดเห็น 251.60 817.421 .313 .970 

ความคิดเห็น 251.30 803.390 .516 .970 

ความคิดเห็น 251.50 812.603 .507 .970 

ความคิดเห็น 251.30 805.252 .542 .970 

ความคิดเห็น 251.23 813.151 .520 .970 

ความคิดเห็น 252.07 812.202 .345 .970 

ความคิดเห็น 251.77 810.392 .413 .970 

ความคิดเห็น 251.67 815.747 .368 .970 

ความคิดเห็น 252.00 816.828 .235 .970 

ความคิดเห็น 251.60 813.007 .265 .970 

ความคิดเห็น 251.53 814.051 .260 .970 

ความคิดเห็น 251.20 792.097 .746 .969 
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ความคิดเห็น 251.27 795.306 .679 .969 

ความคิดเห็น 251.63 806.240 .517 .970 

ความคิดเห็น 251.80 807.890 .483 .970 

ความคิดเห็น 251.53 801.430 .656 .969 

ความคิดเห็น 251.83 809.178 .454 .970 

ความคิดเห็น 251.30 796.562 .718 .969 

ความคิดเห็น 251.70 804.769 .555 .970 

ความคิดเห็น 251.70 804.562 .561 .970 

ความคิดเห็น 251.70 804.562 .561 .970 

ความคิดเห็น 252.07 807.651 .382 .970 

ความคิดเห็น 251.80 804.441 .499 .970 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

255.17 826.695 28.752 70 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.846 4 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

stand1 3.8333 .65361 30 

stand2 3.7286 .54225 30 

stand3 3.5852 .33318 30 

stand4 3.5389 .56296 30 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

stand1 10.8526 1.552 .716 .802 

stand2 10.9574 1.808 .715 .790 

stand3 11.1008 2.261 .771 .811 

stand4 11.1471 1.818 .665 .813 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

14.6860 3.145 1.77336 4 
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ภาคผนวก ซ 
 

ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
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Frequencies 
 

  
 เพศ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 67 36.4 36.4 36.4 

หญงิ 117 63.6 63.6 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

 

 
 วฒุ ิ
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ต ่ากวา่ ป.
ตร ี

3 1.6 1.6 1.6 

ป.ตร ี 120 65.2 65.2 66.8 

ป.โท 61 33.2 33.2 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

 
  
 วฒุ พเิศษ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไมม่ ี 169 91.8 91.8 91.8 

ประกาศนยี
บัตร 

10 5.4 5.4 97.3 

ป.ตร ี 3 1.6 1.6 98.9 

ป.โท 2 1.1 1.1 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

 
 อบรม 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ผา่น 81 44.0 44.0 44.0 

ไมผ่า่น 102 55.4 55.4 99.5 

3 1 .5 .5 100.0 

Total 184 100.0 100.0   
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 ประสบการณ์ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ไมม่ ี 42 22.8 22.8 22.8 

นอ้ยกวา่ 1 
ปี 

12 6.5 6.5 29.3 

1-5 ปี 67 36.4 36.4 65.8 

6-10 ปี 33 17.9 17.9 83.7 

11-15 ปี 14 7.6 7.6 91.3 

16 ปี ขึน้
ไป 

16 8.7 8.7 100.0 

Total 184 100.0 100.0   

 
 

Descriptives 
 

 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ความคดิเห็น ดา้น 1.1 184 2 5 4.52 .618 
ความคดิเห็น ดา้น 1.2 184 2 5 4.13 .742 
ความคดิเห็น ดา้น 1.3 184 2 5 3.99 .705 
ST1 184 2.00 5.00 4.2138 .57489 
Valid N (listwise) 184         

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptive Statistics 
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  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ความคดิเห็น ดา้น 2.1 184 3 5 4.54 .626 
ความคดิเห็น ดา้น 2.2 184 2 5 4.31 .794 
ความคดิเห็น ดา้น 2.3 184 3 5 4.51 .653 
ความคดิเห็น ดา้น 2.4 184 1 5 4.07 .929 
ความคดิเห็น ดา้น 2.5 184 2 5 4.21 .826 
ความคดิเห็น ดา้น 2.6 184 2 5 4.09 .819 
ความคดิเห็น ดา้น 2.7 184 1 5 4.45 .707 
ความคดิเห็น ดา้น 2.8 184 1 5 4.27 .831 
ความคดิเห็น ดา้น 2.26 184 1 5 4.13 .894 
ความคดิเห็น ดา้น 2.10 184 1 5 3.77 .865 
ความคดิเห็น ดา้น 2.11 184 2 5 4.36 .769 
ความคดิเห็น ดา้น 2.12 184 1 5 4.15 .886 
ความคดิเห็น ดา้น 2.13 184 1 5 3.85 .914 
ความคดิเห็น ดา้น 2.14 184 1 5 3.90 .831 
ความคดิเห็น ดา้น 2.15 184 2 5 4.12 .821 
ความคดิเห็น ดา้น 2.16 184 2 5 3.86 .916 
ความคดิเห็น ดา้น 2.17 184 2 5 4.09 .794 
ความคดิเห็น ดา้น 2.18 184 1 5 4.27 .825 
ความคดิเห็น ดา้น 2.19 184 2 5 4.28 .813 
ความคดิเห็น ดา้น 2.20 184 2 5 3.90 .926 
ความคดิเห็น ดา้น 2.21 184 1 5 4.12 .881 
ความคดิเห็น ดา้น 2.22 184 1 5 4.11 .829 
ความคดิเห็น ดา้น 2.23 184 1 5 3.79 .900 
ความคดิเห็น ดา้น 2.24 184 2 5 3.97 .899 
ความคดิเห็น ดา้น 2.25 184 1 5 3.66 .867 
ความคดิเห็น ดา้น 2.26 184 1 5 4.01 .813 
ความคดิเห็น ดา้น 2.27 184 1 5 3.22 .940 
ความคดิเห็น ดา้น 2.28 184 1 5 3.17 .940 
ST2 184 2.21 5.00 4.0423 .50085 
Valid N (listwise) 184         
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 Descriptive Statistics 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ความคดิเห็น ดา้น 3.1 184 2 5 4.33 .748 
ความคดิเห็น ดา้น 3.2 184 3 5 4.28 .773 
ความคดิเห็น ดา้น 3.3 184 3 5 4.13 .732 
ความคดิเห็น ดา้น 3.4 184 2 5 4.02 .846 
ความคดิเห็น ดา้น 3.5 184 2 5 4.01 .878 
ความคดิเห็น ดา้น 3.6 184 2 5 4.24 .867 
ความคดิเห็น ดา้น 3.7 184 3 5 4.18 .786 
ความคดิเห็น ดา้น 3.8 184 3 5 3.72 .794 
ความคดิเห็น ดา้น 3.9 184 2 5 3.54 .910 
ความคดิเห็น ดา้น 3.10 184 1 5 2.96 .934 
ความคดิเห็น ดา้น 3.11 184 2 5 4.05 .873 
ความคดิเห็น ดา้น 3.12 184 3 5 4.17 .652 
ความคดิเห็น ดา้น 3.13 184 2 5 4.21 .704 
ความคดิเห็น ดา้น 3.14 184 2 5 3.98 .920 
ความคดิเห็น ดา้น 3.15 184 2 5 3.83 .733 
ความคดิเห็น ดา้น 3.16 184 2 5 4.26 .699 
ความคดิเห็น ดา้น 3.17 184 3 5 4.16 .791 
ความคดิเห็น ดา้น 3.18 184 2 5 4.05 .933 
ความคดิเห็น ดา้น 3.19 184 2 5 4.06 .987 
ความคดิเห็น ดา้น 3.20 184 2 5 3.89 .887 
ความคดิเห็น ดา้น 3.21 184 2 5 4.23 .671 
ความคดิเห็น ดา้น 3.22 184 2 5 4.02 .772 
ความคดิเห็น ดา้น 3.23 184 3 5 4.02 .627 
ความคดิเห็น ดา้น 3.24 184 3 5 4.04 .613 
ความคดิเห็น ดา้น 3.25 184 2 5 3.75 .777 
ความคดิเห็น ดา้น 3.26 184 1 5 3.97 .972 
ความคดิเห็น ดา้น 3.27 184 2 5 4.03 .819 
ST3 184 3.00 4.96 4.0042 .40726 
Valid N (listwise) 184         
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Descriptive Statistics 
 

  

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ความคดิเห็น ดา้น 4.1 184 3 5 4.30 .663 
ความคดิเห็น ดา้น 4.2 184 3 5 4.35 .543 
ความคดิเห็น ดา้น 4.3 184 3 5 4.16 .674 
ความคดิเห็น ดา้น 4.4 184 3 5 3.87 .705 
ความคดิเห็น ดา้น 4.5 184 3 5 3.82 .736 
ความคดิเห็น ดา้น 4.6 184 3 5 3.84 .728 
ความคดิเห็น ดา้น 4.7 184 2 5 4.15 .660 
ความคดิเห็น ดา้น 4.8 184 1 5 4.14 .822 
ความคดิเห็น ดา้น 4.9 184 1 5 4.05 .879 
ความคดิเห็น ดา้น 4.10 184 1 5 4.02 .896 
ความคดิเห็น ดา้น 4.11 184 1 5 3.88 .885 
ความคดิเห็น ดา้น 4.12 184 1 5 3.72 1.033 
ST4 184 2.75 5.00 4.0249 .56776 
Valid N (listwise) 184         
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Correlations 

 
  Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

ST1 4.2138 .57489 184 

ST1DO1 4.5163 .61826 184 

ST1DO2 4.1304 .74243 184 

ST1DO3 3.9946 .70515 184 

 
 Correlations 
 

    ST1 ST1DO1 ST1DO2 ST1DO3 

ST1 Pearson 
Correlation 

1 .800(**) .873(**) .825(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 

ST1DO1 Pearson 
Correlation 

.800(**) 1 .579(**) .470(**) 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 

N 184 184 184 184 

ST1DO2 Pearson 
Correlation 

.873(**) .579(**) 1 .575(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 184 184 184 184 

ST1DO3 Pearson 
Correlation 

.825(**) .470(**) .575(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 184 184 184 184 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 
  Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

ST2 4.0423 .50085 184 

ST2DO1 4.4547 .60988 184 

ST2DO2 4.1232 .70941 184 

ST2DO3 4.1535 .65433 184 

ST2DO4 4.0666 .73597 184 

ST2DO5 4.0254 .77723 184 

ST2DO6 4.1486 .76404 184 

ST2DO7 3.9986 .80788 184 

ST2DO8 3.5136 .79088 184 
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**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

   ST2 ST2DO1 ST2DO2 ST2DO3 ST2DO4 ST2DO5 ST2DO6 ST2DO7 ST2DO8 

ST2 Pearson 

Correlation 
1 .603(**) .556(**) .813(**) .737(**) .688(**) .683(**) .785(**) .548(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

ST2DO1 Pearson 
Correlation 

.603(**) 1 .343(**) .443(**) .408(**) .278(**) .288(**) .399(**) .296(**) 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

ST2DO2 Pearson 
Correlation 

.556(**) .343(**) 1 .365(**) .407(**) .202(**) .181(*) .434(**) .190(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .006 .014 .000 .010 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

ST2DO3 Pearson 
Correlation 

.813(**) .443(**) .365(**) 1 .604(**) .547(**) .548(**) .542(**) .358(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

ST2DO4 Pearson 
Correlation 

.737(**) .408(**) .407(**) .604(**) 1 .433(**) .426(**) .482(**) .206(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .005 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

ST2DO5 Pearson 
Correlation 

.688(**) .278(**) .202(**) .547(**) .433(**) 1 .855(**) .396(**) .137 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 .000 .000 . .000 .000 .063 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

ST2DO6 Pearson 
Correlation 

.683(**) .288(**) .181(*) .548(**) .426(**) .855(**) 1 .411(**) .113 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .014 .000 .000 .000 . .000 .128 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

ST2DO7 Pearson 
Correlation 

.785(**) .399(**) .434(**) .542(**) .482(**) .396(**) .411(**) 1 .450(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 

ST2DO8 Pearson 
Correlation 

.548(**) .296(**) .190(**) .358(**) .206(**) .137 .113 .450(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .010 .000 .005 .063 .128 .000 . 

N 184 184 184 184 184 184 184 184 184 
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Correlations 

 
 
 
  Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

ST3 4.0042 .40726 184 

ST3DO1 4.1511 .70533 184 

ST3DO2 3.7272 .69951 184 

ST3DO3 4.0489 .63107 184 

ST3DO4 4.0848 .77119 184 

ST3DO5 4.0109 .59349 184 

ST3DO6 4.0000 .85251 184 

 
 
 
 
 Correlations 
 

    ST3 ST3DO1 ST3DO2 ST3DO3 ST3DO4 ST3DO5 ST3DO6 

ST3 Pearson 
Correlation 

1 .549(**) .667(**) .721(**) .663(**) .414(**) .393(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

ST3DO1 Pearson 
Correlation 

.549(**) 1 .474(**) .207(**) .078 -.063 .049 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .005 .290 .392 .508 

N 184 184 184 184 184 184 184 

ST3DO2 Pearson 
Correlation 

.667(**) .474(**) 1 .329(**) .213(**) .051 .087 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .004 .488 .240 

N 184 184 184 184 184 184 184 

ST3DO3 Pearson 
Correlation 

.721(**) .207(**) .329(**) 1 .560(**) .198(**) .087 

Sig. (2-tailed) .000 .005 .000 . .000 .007 .238 

N 184 184 184 184 184 184 184 

ST3DO4 Pearson 
Correlation 

.663(**) .078 .213(**) .560(**) 1 .100 .203(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .290 .004 .000 . .178 .006 

N 184 184 184 184 184 184 184 

ST3DO5 Pearson 
Correlation 

.414(**) -.063 .051 .198(**) .100 1 .363(**) 

Sig. (2-tailed) .000 .392 .488 .007 .178 . .000 

N 184 184 184 184 184 184 184 

ST3DO6 Pearson 
Correlation 

.393(**) .049 .087 .087 .203(**) .363(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .508 .240 .238 .006 .000 . 

N 184 184 184 184 184 184 184 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 Correlations 
 
  Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

ST4 4.0249 .56776 184 

ST4DO1 4.0707 .53033 184 

ST4DO2 3.9609 .84219 184 

 
 Correlations 
 

    ST4 ST4DO1 ST4DO2 

ST4 Pearson 
Correlation 

1 .840(**) .878(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 

N 184 184 184 

ST4DO1 Pearson 
Correlation 

.840(**) 1 .477(**) 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 

N 184 184 184 

ST4DO2 Pearson 
Correlation 

.878(**) .477(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 184 184 184 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 



 
 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
 

ชื่อ – สกุล  นางชลลดา  สะอาดวงค์ 
วัน เดือน ปีเกิด  25   มกราคม  2513 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 52 หมู่ที่ 7  ต าบลแม่แรง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน   

51120 
สถานที่ท างาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

ประวัติการศึกษา  
      ปี 2529 ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
      ปี 2532 ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 วิทยาลัยเทคนิคล าพูน  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
      ปี 2543 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ค.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 สถาบันราชภัฎเชียงใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ประวัติการท างาน  
     ปี 2534 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 
 ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
     ปี 2536 เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 
 ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
     ปี 2536 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 
 ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
     ปี 2546 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  

อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
     ปี 2550 นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  

อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพู 
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