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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม ตาม
โครงสร้างซีท (SEAT) และภาวะผู้นาทางวิชาการ 2) ศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการ
เรียนร่วม 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท
(SEAT) และภาวะผู้นาทางวิชาการ กับการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม และ 4)
สร้างสมการพยากรณ์ ก ารจั ดการศึก ษาพิ เศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรีย นเรีย นร่ว ม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษเรียนร่วม จานวน 267 คน ได้มาจากการสุ่มแบบง่ายจากประชากรโดยใช้ตาราง
เลขสุ่ ม เครื่องมือ ที่ ใช้เป็ น แบบสอบถามประมาณค่ า 5 ระดับ ความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อ หามีค่ า IOC
ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นปัจจัยที่ส่งผลการจัดการศึ กษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียน
ร่วม 0.96 และการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานเรียนร่วม 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบEnter
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT) และ
ภาวะผู้นาทางวิชาการ โดยภาพรวมและรายปัจจัย มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) การจัดการศึกษา
พิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม โดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3) การ
บริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT) และภาวะผู้นาทางวิชาการ กับการจัด
การศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ4) ปัจจัยที่สามารถทานายการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของ
โรงเรียนเรียนร่วม โดยสามารถร่วมกันทานายการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ได้
ร้อยละ 60.90 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้
สมการในรูปแบบคะแนนดิบ
= .974 + .446X1 + .325X2
Y
สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z  y = .489Zx1 + .348Zx2
คาสาคัญ : การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT) / ภาวะผู้นาทางวิชาการ /
การจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

ABSTRACT
This research aims to: 1) identify the factors school administration school. By
the Sea (SEAT) and Leadership 2) determine the standards for special education
classes 3) the relationship between the school administration school. By the Sea
(SEAT) and leadership. Compliance with the special education classes, and 4) create a
predictive equation for special education by the school. Office of Roi-et Primary
Education Service Area 3 sample of teachers of students with special needs to
participate and 267 were obtained by simple random sampling from the population
using a table of random numbers. The instrument is a questionnaire, with the 5-level
content validity is IOC between 0.80 and 1.00 with a confidence factor of special
education standards and to participate 0.96 and a special education according to
participate 0.95 Statistics. used in the analysis were percentage, mean, standard
deviation. And multiple regression analysis Enter.
The research findings were as follows : 1) the management of the school to
participate. By the Sea (SEAT) and leadership. Overall and the cases Is performed at a
high level, 2) the standards for special education classes. Overall and specifically Is
performed at a high level, 3) school administration school. By the Sea (SEAT) and
leadership. Compliance with the special education classes. A relationship in a positive
way. The level of statistical significance. 01 and 4) factors that can predict the
standards for special education classes. School classes Predicted by the special
education classes attended by 60.90 per cent, which is expressed by the following
equation.
The prediction equation in the form of raw scores.
= .974 + .446X1 + .325X2
Y
The prediction equation in the form of standard scores.
Z  y = .489Zx1 + .348Zx2
Keywords : school management school. By the Sea (SEAT) / leadership /
management standards for special education classes / Office of Roi-et
Primary Education Service Area 3
บทนา
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สาคัญยิ่งในการพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรหลักของประเทศ
หากคนมีคุณภาพดี แล้วย่อมส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า สังคมโลกในปัจจุบันต่างให้
ความสนใจในการพั ฒ นาคนมากขึ้ น ทั้ งคนปกติ แ ละคนที่ มี ค วามบกพร่ อ งด้ า นต่ า ง ๆ โดยให้
ความสาคัญในการจัดการศึกษา เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตามศักยภาพ อันจะทาให้คน
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการศึกษาให้กับคน
ในประเทศ จึ งได้ ก าหนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ปรากฏ
สาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาแก่คนพิการในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

คือ มาตรา 30 ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
สภาพร่างกายหรือสุขภาพ หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนพิการนั้น ต้องจัดให้
เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติ ร่วมกับเด็กทั่วไป ยกเว้นในกรณีที่มีความพิการมากจนโรงเรียนไม่สามารถ
สนองตอบความต้องการอันจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลได้ จึงจัดเรียนร่วมในรูปแบบอื่น และที่บัญญัติไว้
ชัดเจนคือมาตรา 43 กาหนดไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2548 : 11)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
เรื่อง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในมาตรา 10 วรรคสอง กล่าวว่า การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่ง
มีค วามบกพร่ องทางร่ างกาย จิ ตใจ สติปั ญ ญา อารมณ์ สั งคม การสื่อ สารและ การเรีย นรู้ หรือ มี
ร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้อง
จั ด ให้ บุ ค คลดั งกล่ า วมี สิ ท ธิ แ ละโอกาสได้ รั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น พิ เ ศษ วรรคสาม กล่ า วว่ า
การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือ พบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึ ก ษาตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดในกฎกระทรวง และจากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด
การศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 5 กล่าวว่า คน
พิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความ
พิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่ อ บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการ ทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบทางการศึกษาโดย
คานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจาเป็นพิเศษ และ (3) ได้รับการศึกษา
ที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบ
ทางการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและ
บุคคล มาตรา 8 วรรค 5 กล่าวว่าสถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย และในมาตรา 19 กล่าวว่ากาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีหน้าที่ดาเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วม การนิเทศ กากับ ติดตาม เพื่อให้คน
พิ ก ารได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ งและมี คุ ณ ภาพตามที่ ก ฎหมายก าหนด (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,
2555 : 1)
การจัดการเรียนร่วมสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ จึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่
มีความสาคัญเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ที่สนับสนุนให้
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ โดยมีแผนการจัดการศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ ผ่าน
การวิจัยมาแล้วทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการบริหารจัดการศึ กษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น และผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (รัตนาภรณ์ รัตนสมบูรณ์ ,
2546 : 21) สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้กาหนดนโยบายให้นาโครงสร้างซีท
(SEAT) ซึ่งเป็นแนวคิดในการนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เรียนร่วมกับนักเรียนปกติ โดยมุ่งเน้น
ให้ โรงเรียนต้ องปรับและเตรียมการเพื่ อช่วยให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเรียนร่วมกันได้ เริ่ม
นามาใช้ในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมต่าง ๆ ทั่วประเทศ โครงสร้างซีท (SEAT) มีองค์ประกอบ
4 ด้าน คือ นักเรียน สภาพแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน และเครื่องมือ ซึ่งเป็นผลจากการ
พัฒนางานวิจัยเรื่องการศึกษาสาหรับคนพิการ : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียน

ร่วม โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนพิการหรือนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป
ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของนักเรียนเป็นเฉพาะบุคคล และ
เพื่ อ ช่ ว ยให้ โรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นร่ ว มได้ พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (เบญจา
ชลธาร์นนท์, 2546 : 1 - 2)
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมจะประสบความสาเร็จ ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ง คือการ
บริหารจัดการซึ่งถือเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงทุกส่วนภายใน
สถานศึกษาให้ประสานกันไปอย่างเป็นระบบ และบรรลุตามเป้าหมาย หากสถานศึกษาใดมีการบริหาร
จั ด การที่ ดี แ ล้ ว ก็ จ ะส่ งผลให้ ส ถานศึ ก ษานั้ น มี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ละได้ รั บ ความนิ ย มชมชอบจาก
ผู้รั บ บริ การและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ยไปด้ ว ย อี กทั้ งยังมี โอกาสส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการดาเนินงานของสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2549 : 6) สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลสาคัญใน
การขับเคลื่อนกระบวนการดาเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะต้องอาศัย
ความรู้ ค วามสามารถของผู้ บ ริ ห ารที่ มี อ ยู่ ม าบู ร ณาการในการท างานให้ พ ร้ อ มรั บ มื อ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลง และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้ บริหารอาจต้องใช้ยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการ
ดาเนินงานที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ โดยยุทธศาสตร์ที่สาคัญประการหนึ่งคือความเป็น ภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหาร
(พัฒนา อาท้าว, 2548 : 2)
ในการจัดการศึก ษาสาหรับ เด็กที่ มีค วามต้องการพิเศษในรูป แบบการเรียนร่วมโรงเรีย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นี้ ได้ดาเนินการตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2546 จนถึ งปั จจุ บั น มี โรงเรียนเรียนร่วมในโครงการโรงเรีย นแกนน าจัด การเรียนร่วมสังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จานวน 12 โรงเรียน โดยมีการจัดการเรียน
การสอนให้กับเด็กที่มีความต้องการพิ เศษ 9 ประเภท จากการดาเนินการที่ผ่านมาพบว่า โรงเรียนยัง
ประสบปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดงบประมาณ ด้าน
ภูมิ ห ลังของครอบครั วของเด็ก ที่ มี ค วามต้ องการพิ เศษ และด้ านการประสานความร่วมมื อการจั ด
การศึกษาในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 3 เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ มี
จานวนทั้งสิ้น 115 โรงเรียน โดยประกอบด้วยโรงเรียนทุกโรงเรียนใน 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอโพนทอง
อาเภอหนอกพอก อาเภอเสลภูมิ อาเภอโพธิ์ชัย และอาเภอเมยวดี (สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3, 2555 : 86)
การจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ จะประสบความสาเร็จ
หรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สาคัญหลายประการ การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม
และภาวะผู้นาทางวิชาการ ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุ ด เพื่อให้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT) และ
ภาวะผู้นาทางวิชาการ ของโรงเรียนเรียนร่วม สานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 3
2. เพื่อศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นเรี ย นร่ ว ม ตาม
โครงสร้างซีท (SEAT) และภาวะผู้นาทางวิชาการ กับการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียน
ร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การจัดการศึกษา
พิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3
สมมุติฐานการวิจัย
การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT) และภาวะผู้นาทางวิชาการ
สามารถพยากรณ์การจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม สานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึ กษาพิเศษตาม
มาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต
3 ผู้วิจัยจึ งได้ใช้แนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT) ของเบญจา
ชลธาร์นนท์. (2546 : 7 - 47) 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านนักเรียน 2) ด้านสภาพแวดล้อม 3) ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน และ4) ด้านเครื่องมือ และการสังเคราะห์ภาวะผู้นาทางวิชาการ 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ 2) ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3)
ด้านสมรรถนะผู้นา และ 4) ด้านการจัดหลักสูตรและการนิเทศ ส่งผลต่อการจัด การศึกษาพิเศษตาม
มาตรฐานการเรีย นร่ว ม ประกอบด้ วย 4 มาตรฐาน ได้ แ ก่ 1) มาตรฐานด้ า นคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น 2)
มาตรฐานด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน 3) มาตรฐานด้ านการบริ ห ารจั ด การเรี ย นร่ ว ม และ 4)
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรพยากรณ์
1. การบริหารจัดการ
โรงเรียนเรียนร่วมตาม
โครงสร้างซีท (SEAT)
วิ2.ธีดภาวะผู
าเนินการวิ
จัย
้นาทาง
วิชาการ

ตัวแปรเกณฑ์
มาตรฐานการเรียนร่วม
1. มาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน
2. มาตรฐานด้านการ
จัดการเรียนการสอน
3. มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการเรียนร่วม
4. มาตรฐานด้านการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม จานวน
857 คน ในโรงเรียนเรียนร่วม จานวน 115 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเจาะจงเลือกครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยการกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างใช้ตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ Krejcie R.V. and Morgan D.W. ได้กลุ่มตัวอย่างใน
โรงเรียนเรียนร่วม จานวน 89 โรงเรียน โดยเจาะจงเลือกโรงเรียนละ 3 คน ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษเรียนร่วม จานวน 267 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มแบบง่ายจากประชากร (Simple
Random Sampling) โดยใช้ตารางเลขสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ การบริห ารจัดการโรงเรียนเรีย นร่วม ตามโครงสร้างซี ท
(SEAT) และภาวะผู้นาทางวิชาการ ของโรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้ อ ยเอ็ ด เขต 3 เป็ น แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดั บ ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีค่า IOC ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นปัจจัยที่ส่งผลการจัดการศึกษา
พิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม 0.96
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาพิ เศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของ
โรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีค่า IOC ระหว่าง 0.80 ถึง
1.00 มีค่าความเชื่อมั่นการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานเรียนร่วม 0.95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย เริ่ ม ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า งวั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2557 ถึ งวั น ที่ 29
สิงหาคม 2557 โดยกาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถึงผู้อานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยใน
โรงเรียนเรียนร่วม
2. น าหนังสือจากสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อ มแนบ
แบบสอบถามไปยังผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนนักเรียนที่ความต้องการพิเศษเรียนร่วมที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้
3. ผู้วิจัยดาเนินการส่งแบบสอบถามและรับข้อมูลคืน โดยการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง

4. จานวนแบบสอบถามที่ส่งทั้งหมด 267 ฉบับ รับข้อมูลคืนได้จานวน 267 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามพบว่า
แบบสอบถามที่สามารถนามาวิเคราะห์ได้จานวน 267 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 สถานภาพส่ ว นตั วของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิ เคราะห์ โดยการหาความถี่ และ
ค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการจัดการศึ กษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของ
โรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT) และภาวะผู้นาทางวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การจั ด การศึ ก ษาพิ เศษตามมาตรฐานการเรี ย นร่ ว ม ของโรงเรี ย นเรี ย นร่ ว ม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยใช้มาตรฐานการเรียนร่วม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมและ
ภาวะผู้นาทางวิชาการ กับการจัดการศึ กษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึ กษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม
ของโรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยใช้สถิติการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
สรุปผลการวิจัย
1. การบริ ห ารจั ด การโรงเรีย นเรีย นร่ ว ม ตามโครงสร้ า งซี ท (SEAT) และภาวะผู้ น าทาง
วิชาการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ภาวะผู้นาทางวิชาการ ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การบริหารจัดการเรียนร่วม ตามโครงสร้าง
ซีท (SEAT) โดยจาแนกเป็นรายปัจจัยได้ดังนี้
ปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT) พบว่า โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านนักเรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ
ด้านเครื่องมือ
ปัจจัยภาวะผู้นาทางวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านการ
บริหารจัดการงานวิชาการ
2. การจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน โดยจาแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ดคื อ นั กเรีย นที่ มีค วามต้อ งการพิ เศษมี ค วามรู้ ความสามรถ และทั ก ษะ ตามจุด ประสงค์ เชิ ง
พฤติกรรมที่กาหนด ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดย
ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ครู พั ฒ นาตนเอง ศึ ก ษาต่ อ หรื อ ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ประชุ ม อบรม สั ม มนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ครูมีการใช้/ประยุกต์ใช้
สื่อและอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ สิ่งเสริมแรง และวิธีการ/เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของนักเรียนเฉพาะบุคคล
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าในการริเริ่มนาเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดทาแผนการส่ง
ต่อและเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan : ITP) และสร้างความเข้าใจระหว่างผู้
ส่งและผู้รับและจัดเตรียมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษก่อนการส่งต่อหรือเปลี่ยนผ่าน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนมีการจัดทาแผนงาน/โครงการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนร่วม ในโรงเรียน โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนมีการดาเนินการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนร่วม ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก
สถานศึกษา
3. ความสั ม พั น ธ์ระหว่างปั จ จัย การบริห ารจั ด การโรงเรีย นเรี ย นร่ว ม ตามโครงสร้างซี ท
(SEAT) และภาวะผู้ น าทางวิ ชาการ กั บ การจั ด การศึ ก ษาพิ เศษตามมาตรฐานการเรี ย นร่ว ม ของ
โรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นไปในทางบวก โดย
การบริหารจัดการเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 รองลงมาคื อ ภาวะผู้ น าทางวิ ชาการ มี ค วามสั ม พั น ธ์อ ยู่ในระดั บ ต่ า อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ปัจจัยที่สามารถทานายการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียน
เรียนร่วมประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT)
(X1) และภาวะผู้นาทางวิชาการ (X2) โดยสามารถร่วมกันทานายการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐาน
การเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม ได้ ร้อยละ 60.90 ดังแสดงในตาราง 1 และเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ได้ ดังนี้

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบลาดับขั้นตอน เพื่อสร้างสมการณ์พยากรณ์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ตัวพยากรณ์
X1
X2



.489
.348

b
.446
.325

SEb
.051
.052

t
8.701
6.202

p
.000**
.000**

R = . 780 , R2 = .609 , a = .974
** มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
สมการพยากรณ์การจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ
= .974 + .446X1 + .325X2
Y
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z  y = .489Zx1 + .348Zx2
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT) และภาวะผู้นาทาง
วิชาการ ของโรงเรี ย นเรีย นร่ว ม ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาร้ อ ยเอ็ ด เขต 3 โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาวะ
ผู้นาทางวิชาการทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มีการกาหนดพันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถเป็นผู้นาทางวิชาการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นผู้บริหารมืออาชีพมีความสามารถ
ในการใช้ความรู้ ทักษะ และความเป็นผู้นาในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
2. การจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้ าน เรียงตามลาดับจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
เรียนร่วม มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ณรงค์ อัมพรภาค (2550 : 115 - 117) ที่พบว่า คุณภาพการดาเนินงานจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน
แกนนาจัดการเรียนร่วม ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผู้สอนเด็กเรียน
ร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพนักเรียนอยู่ในระดับดี ด้าน
การเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ และด้านปัจจัยการดาเนินงานอยู่ในระดับพอใช้
3. ความสั ม พั น ธ์ระหว่ างปั จ จั ย การบริห ารจั ด การโรงเรีย นเรีย นร่ว ม ตามโครงสร้า งซี ท
(SEAT) และภาวะผู้นาทางวิชาการกับการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียน
เรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยการบริหารจัดการเรียนร่วม

ตามโครงสร้างซีท (SEAT) มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เจตคติที่ดี และปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างเหมาะสม ศึกษาต่อหรือศึกษาเพิ่มเติม ประชุม อบรม สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม ครูมีการจัดหาและหรือผลิต เทคโนโลยี สิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ อื่นใดทางการศึกษา และกาหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และวิ ธี ก าร/เครื่ อ งมื อ ในการวั ด และประเมิ น นั ก เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการเรียนร่วมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษทางการศึกษา ตามบริบทของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีการกากับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการเรียนร่วมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น คือ การบริหารจัดการเรียนร่วม ตามโครงสร้าง
ซีท (SEAT) และภาวะผู้นาทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการ
เรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกทุกปัจจัย
4. ตัวแปรต้นที่ร่วมกันพยากรณ์ การจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของ
โรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ มี 2 ตัว คือ การบริหารจัดการเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT) และภาวะผู้นาทางวิชาการ
โดยตั ว แปรทั้ ง 2 ตั วแปรร่ว มกั น ท านายการจั ดการศึ ก ษาพิ เศษตามมาตรฐานการเรี ยนร่ วม ของ
โรงเรียนเรียนร่วม ได้ร้อยละ 90.60 และตัวแปรต้นทุกตัวทาให้ค่าสัมประสิทธิ์การทานายเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่าเท่ากับ .780 ซึ่งมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถจั ดเรียงลาดับตัวแปรที่พยากรณ์การจัดการศึ กษาพิเศษตามมาตรฐาน
การเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วมได้ดีที่สุด ตามลาดับดังนี้
4.1 การบริห ารจัดการเรียนร่วม ตามโครงสร้างซีท (SEAT) เป็ นตัวแปรที่ส ามารถ
พยากรณ์การจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึ กษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ดี เป็น อั นดั บ 1 และมีค วามสั มพั น ธ์ท างบวกกับ การจั ด
การศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนจัดกิจกรรม นิทรรศการ กิจกรรมความรู้ สถานการณ์จาลองเพื่อให้นักเรียนปกติเข้าใจ ยอมรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกทักษะ อารมณ์ และทักษะทางสังคมให้นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษให้มีความพร้อมในด้านการช่วยเหลือ ตนเอง ในกิจวัตรประจาวัน การปรับปรุง พัฒนา แก้ไข
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การ
ปรับหลักสูตร หรือการจัดทาหลักสูตรคู่ขนานในการจัดการเรียนร่วม การจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนรายบุคคล (IIP) เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้เทคนิคการวิเคราะห์งาน
(Task Analysis) ในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) มีการบริการสอนเสริม เช่น การสอนโดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยสอน (Peer Tutoring) และใช้ระบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy System) ในการจัดการเรียนร่วม การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ และจัดสรรงบประมาณเฉพาะมาสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม จัดหาสื่อ สิ่งอานวยความ
สะดวก และบริการอื่นใดทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับความบกพร่องและสอดคล้องกับแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซึ่งสอดคล้องกับ นพมาศ สุทธิวิรัช (2551 : 66 - 68) ที่พบว่า การ
บริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท ในโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมโดยรวม มีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

4.2 ภาวะผู้นาทางวิชาการ เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การจัดการศึกษาพิเศษ
ตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของโรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 3 ได้ดีเป็นอันดับ 2 และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียน
ร่วม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้คาแนะนา ชี้แนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆ และผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการนิเทศ ติดตาม กากับ ประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
จุฑามาศ อินนามเพ็ง (2552 : 86 - 90) ทีพ่ บว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอนของ
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า สถานภาพส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบแบบสอบถามด้ า น
ประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ
33.00 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาร้ อ ยเอ็ ด เขต 3 ควรจั ด อบรม พั ฒ นาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วม
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทสาคัญในการอานวยความสะดวก เป็นผู้นา การบริหาร
จัดการงานวิชาการ ผู้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรและการนิเทศ
3. ควรมีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ช่วยเหลือ พัฒนาการจัดการเรียนร่วม เช่น การ
จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
การจัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
การทาวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ควรมีการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนร่วมอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดจากหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้กากับนโยบาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม ของ
โรงเรียนเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม โดยจาแนก
ประเภทของความบกพร่องเพื่อ ใช้ข้อ มูลในการกาหนดแนวทางการพัฒ นาการเรียนการสอนตาม
ประเภทของความพิการ
3. ควรศึกษาเจคติต่อการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม โดยเพิ่มผู้ปกครอง
ของนักเรียนที่มีความต้องการพิ เศษกับผู้ป กครองของเด็กปกติ เพื่อเป็น ข้อมูลในการวางแผนด้าน
การศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม
4. ควรมีการศึกษาความพร้อมของโรงเรียนที่จะจัดการเรียนร่วม และมีการชี้แจงทาความ
เข้าใจและอบรมครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษตามมาตรฐานการเรียนร่วม
ที่จะเริ่มขึ้นในโรงเรียน
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