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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในบทนี้กล่าวถึงผลสรุ ปของผลการการพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยน
ร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะของการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการ
เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร และมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย โดยมีรายละเอียดนาเสนอ
ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และความต้องการในการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วม
ของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุ งเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และความต้องการของรู ปแบบการบริ หาร
การจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการศึกษาสภาพปั จจุบนั จากแหล่งข้อมูลบุคคลซึ่ ง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาหลักในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษา
สภาพปั จจุบนั ความต้องการของรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุ งเทพมหานคร
ขั้ น ตอนที่ 3 สร้ า งเครื่ องมื อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย
แบบสอบถามมี 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับกับสภาพปั จจุบนั และความต้องการการบริ หาร
การจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
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จากนั้นนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ทาการพิจารณา
เกี่ยวกับความครอบคลุม และตรงประเด็นในเนื้ อหาสาระความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั และ
ความต้องการของรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
เพื่ อ ศึ ก ษาความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อง IOC ของ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จ านวน 7 ท่ า น มารวมกันค านวณหาความตรงเชิ ง เนื้ อ หา ซึ่ ง ค านวณจากความ
สอดคล้องระหว่างประเด็กที่ ตอ้ งการวัดกับคาถามที่ สร้ างขึ้น ดัชนี ที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถาม และ วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของเหล่าข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ยโ์ ดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. สื บ ค้น รายชื่ อ ที่ อ ยู่ และเบอร์ โ ทรศัพ ท์ ข องโรงเรี ยนที่ จ ัด การเรี ยนร่ ว ม สั ง กั ด
กรุ งเทพมหานครทั้งสิ้ น 115 โรงเรี ยน
2. ขอหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลการวิจยั จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม เสนอไปยังผูอ้ านวยการสถานศึกษา ในโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนร่ วม ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
3. ผู ว้ ิ จ ัย น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้วิ ธี ก ารจัด ส่ ง ทาง
ไปรษณี ย ์ ไปยังผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครที่มีการจัดการเรี ยนร่ วม เพื่อให้จดั เก็บ
ข้อมูลส่ งคืนทาง ไปรษณี ยท์ ี่ผวู ้ จิ ยั สอดซองจดหมายติดแสตมป์ ไปให้จานวน 337 ฉบับ
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบสอบถามมี 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับกับสภาพปั จจุบนั และความต้องการการบริ หาร
การจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามดังกล่าวแล้ว นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ( μ ) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้ แบบสอบถามการ
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั และความต้องการ การบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนใน
สังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยรู ปแบบจะเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ
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การดาเนินการวิจยั ในขั้นตอนนี้ มีรายละเอียดดังนี้
1) นาผลการวิจยั ในขั้นการกาหนดกรอบแนวคิ ดในการวิจยั และขั้นการวิเคราะห์ สภาพ
ปั จจุ บ นั และความต้องการของรู ปแบบการบริ ห ารการจัดการเรี ย นร่ ว มของโรงเรี ย นในสั ง กัด
กรุ งเทพมหานคร มาทาการศึกษาและสรุ ปเนื้อหา
2) ดาเนิ นการยกร่ างรู ปแบบองค์ประกอบที่ เหมาะสมของรู ปแบบการบริ หารการจัดการ
เรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยใช้เกณฑ์ตามค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ น
(Priority Needs Index: PNI) ของรู ปแบบ
3) ผู ว้ ิ จ ัย น าเสนอร่ า งรู ป แบบการบริ ห ารการจัด การเรี ย นร่ ว มของโรงเรี ย นในสั ง กัด
กรุ งเทพมหานคร ที่เรี ยบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณา และปรับปรุ งแก้ไข ผลการวิจยั
ในขั้นนี้ทาให้ได้ร่างรู ปแบบที่พร้อมสาหรับการนาไปตรวจสอบรู ปแบบ
ขั้นตอนที่ 6 สั มมนาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการทา
รู ป แบบการบริ หารการจัดการเรี ย นร่ วมของโรงเรี ย นในสั ง กัดกรุ ง เทพมหานครผูว้ ิจยั นา (ร่ า ง)
รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร ไปทาการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและ ความเป็ นไปได้โดยผูท้ รงคุณวุฒิ และนาผลที่ได้จากการตรวจสอบ มาพิจารณา
เพื่อให้ได้รูปแบบมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 การสรุ ปและรายงานผลการวิจัย
เป็ นการสรุ ปงานวิจยั ทั้งหมด รวมทั้งการอภิปรายผลและการให้ขอ้ เสนอแนะในการทาวิจยั
การบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร

สรุปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิจยั ครั้งนี้ จาก 1) สภาพการปฏิบตั ิและสภาพความต้องการพัฒนา
ที่มีผลต่อการสร้างรู ปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมสาหรับเด็กที่มีความบกพร่ องในการเรี ยนรู ้
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปรากฏว่าหากพิจารณาการตามตาแหน่ งส่ วนใหญ่เป็ นครู ผูส้ อน คิดเป็ นร้ อยละ 51.93
รองลงมาเป็ นผูบ้ ริ หาร คิดร้อยละ 34.12 และอีกร้อยละ 13.95 เป็ นศึกษานิเทศก์ หากจาแนกตาม
เพศ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 67.43 และอีกร้อยละ 38.57 เป็ นเพศชาย หากพิจารณา
ตามช่วงอายุ ส่ วนใหญ่อยู่ในช่ วงอายุ 31-40 คิดเป็ นร้อยละ 33.23 รองลงมาอยูใ่ นช่วงอายุ 21-30
คิดเป็ นร้อยละ 31.75 และอีกร้อยละ 19.28 อยู่ในช่ วงอายุ 41-50 หากพิจารณาตามประสบการณ์

241

ปรากฏว่า ส่ วนใหญ่ มี ป ระสบการณ์ 6-10 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.34 และอี กร้ อยละ 40.65 มี
ประสบการณ์ 1-5 ปี หากพิจารณาตามระดับการศึกษาสู งสุ ด ปรากฏว่าส่ วนใหญ่ มีวฒ
ุ ิปริ ญญาโท
คิดเป็ นร้อยละ 54.60 รองลงมามีวุฒิปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 35.01และอีกร้อยละ 10.39 มีวฒ
ุ ิสูง
กว่าปริ ญญาโท
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกับสภาพปั จจุบนั และความต้องการ ด้านการจัดการความ
พร้ อ มของนัก เรี ย นและบุ ค ลากร ปรากฏว่า ค่ า เฉลี่ ย เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ตั ิ จ ริ ง อยู่ใ นระดับ มากทุ ก
ประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หากพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมปรากฏว่าอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่ วนค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับระดับความต้องการ อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกประเด็น
โดยมีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.51 – 5.00 หากพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมปรากฏว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุดโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85
หากพิจารณาค่าดัชนีความต้องการ (PNI modified) ปรากฏว่า
1. ด้ านการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสั งกัดกรุ งเทพมหานครด้ านการการ
บริ หารจัดการหลักสู ตรในภาพรวม 1.ด้ านการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสั งกัด
กรุ งเทพมหานคร ด้ านการจั ดการความพร้ อมของนั กเรี ยนและบุ คลากร ในภาพรวม (N = 337)
มีค่า PNI อยู่ในลาดับที่ 1
ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิจริ งอยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.51 – 4.50 หากพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมปรากฏว่าอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่ วน
ค่าเฉลี่ ยเกี่ ยวกับระดับความต้องการ อยู่ในระดับมากที่ สุดทุกประเด็น โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง
4.51 – 5.00 หากพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมปรากฏว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และ
เมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติท้ งั ประเด็นย่อย และในภาพรวมของด้าน
ปรากฏว่าแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกประเด็นย่อยและในภาพรวมของด้าน
หากพิจารณาค่าดัชนีความต้องการ (PNI modified) ปรากฏว่าด้านจัดกระบวนการคัดกรองเด็ก
ที่ มี ค วามต้องการพิเศษและนักเรี ย นเรี ย นร่ วมได้เรี ยนรู ้ และมี โอกาสในการท ากิ จกรรมร่ วมกับ
นักเรี ยนปกติ ด้านจัดระบบการรับสมัครการจัดเข้าชั้นเรี ยนของนักเรี ยนเรี ยนร่ วมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ด้านมี ก ารใช้สื่ อ เทคนิ ค วิธีก ารในการจัดกิ จกรรมที่ เป็ นรู ป แบบเฉพาะเด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่ องในการเรี ยนรู ้ มีค่าอันดับความสาคัญอยูใ่ นระดับ 1 ถึง 3 ตามลาดับ
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2. ด้ านการบริ หารการจัดการเรียนร่ วมของโรงเรียนในสั งกัดกรุ งเทพมหานคร ด้ านบริ หาร
การจัดสภาพแวดล้อมในภาพรวม (N = 337) ) มีค่า PNI อยู่ในลาดับที่ 2
ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิจริ งอยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.51 – 4.50 หากพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมปรากฏว่าอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ส่ วน
ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับระดับความต้องการ อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง
4.51 – 5.00 หากพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมปรากฏว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และ
เมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท้ งั ประเด็นย่อย และในภาพรวมของด้าน
ปรากฏว่าแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกประเด็นย่อยและในภาพรวมของด้าน
หากพิจารณาค่าดัชนีความต้องการ (PNI modified) ปรากฏว่าด้านเอื้ออานวยต่อ
บุคลากรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน ด้านจัดการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรี ยน ด้านมีการประสานและพัฒนาเครื อข่ายการศึกษาในการจัดการเรี ยนร่ วม มีค่า
อันดับความสาคัญอยูใ่ นระดับ1 ถึง 3 ตามลาดับ
3. ด้ านการบริหารการจัดการเรียนร่ วมของโรงเรียนในสั งกัดกรุ งเทพมหานคร ด้ านการ
ประสานความร่ วมมือกับชุ มชนในโรงเรี ยนในภาพรวม (N = 337) มีค่า PNI อยู่ในลาดับที่ 3
ความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ในส่ วนของความเห็นต่อสภาพการปฏิบตั ิและสภาพความต้องการที่จะพัฒนาใน
ด้านการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครด้านการการบริ หาร
จัดการหลักสู ตรในภาพรวม (N= 337)
ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิจริ งอยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.51 – 4.50 ยกเว้นในด้านมีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา และด้านเน้นการทางานและการมี
ส่ วนร่ วมมีผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาชุ มชนและปกครองอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ย ค่าเฉลี่ ย
2.51 – 3.50
หากพิจารณาค่าเฉลี่ ยรวมปรากฏว่าอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15
ส่ วนค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับระดับความต้องการ อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง
4.51 – 5.00 หากพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมปรากฏว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และ
เมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติท้ งั ประเด็นย่อย และในภาพรวมของด้าน
ปรากฏว่าแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกประเด็นย่อยและในภาพรวมของด้าน
หากพิ จารณาค่ า ดัช นี ค วามต้องการ (PNI modified) ปรากฏว่า ด้า นมี ก ารแต่ ง ตั้ง กรรมการ
สถานศึกษา ด้านเน้นการทางาน ด้านใช้ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กเรี ยนร่ วมในการส่ งเสริ มเรี ยนรู ้
และพัฒนา มีค่าอันดับความสาคัญอยูใ่ นระดับ 1 ถึง 3 ตามลาดับ
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4. สภาพการปฏิบัติจริงและสภาพความต้ องการทีจ่ ะพัฒนาในด้ านการบริหารการจัดการ
เรียนร่ วมของโรงเรียนในสั งกัดกรุ งเทพมหานครด้ านการการบริ หารจัดการหลักสู ตรในภาพรวม
(N= 337) มีค่า PNI อยู่ในลาดับที่ 4
ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิจริ งอยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.51 – 4.50 หากพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมปรากฏว่าอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่ วน
ค่าเฉลี่ ยเกี่ ยวกับระดับความต้องการ อยู่ในระดับมากที่ สุดทุกประเด็น โดยมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง
4.51 – 5.00 หากพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมปรากฏว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และ
เมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติท้ งั ประเด็นย่อย และในภาพรวมของด้าน
ปรากฏว่าแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกประเด็นย่อยและในภาพรวมของด้าน
หากพิจารณาค่าดัชนีความต้องการ (PNI modified) ปรากฏว่าด้านจัดกระบวนการคัดกรองเด็ก
ที่ มี ค วามต้องการพิเศษและนักเรี ย นเรี ย นร่ วมได้เรี ยนรู ้ และมี โอกาสในการท ากิ จกรรมร่ วมกับ
นักเรี ยนปกติ ด้านจัดระบบการรับสมัครการจัดเข้าชั้นเรี ยนของนักเรี ยนเรี ยนร่ วมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ด้านมี ก ารใช้สื่ อ เทคนิ ค วิธีก ารในการจัดกิ จกรรมที่ เป็ นรู ป แบบเฉพาะเด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่ องในการเรี ยนรู ้ มีค่าอันดับความสาคัญอยูใ่ นระดับ 1 ถึง 3 ตามลาดับ

ผลการตรวจสอบรู ปแบบการบริหารการจัดการเรียนร่ วมของโงเรียนในสั งกัด
กรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 2 กลุ่ม ได้แก่
ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการบริ หารจัด การเรี ยนร่ ว ม และด้ า นวิ ช าการและผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประกอบด้ว ย ซึ่ งเป็ นคณาจารย์ใ นมหาวิ ท ยาลัย จ านวน 1 ท่ า น และผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเภท
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 3 ท่าน ครู ผูส้ อน จานวน 5 และศึกษานิ เทศก์ จานวน 1 ท่าน รวม
ทั้งสิ้ น 10 ท่าน (2) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ต่อรู ปแบบในประเด็นต่าง ๆ เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นระหว่างกลุ่มของผูท้ รงคุ ณวุฒิ ต่อรู ปแบบ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อนารู ปแบบไปใช้ในอนาคต พร้อมสรุ ปความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิที่
มีต่อรู ปแบบ (Model) ดังนี้
1.ด้านงบประมาณที่มีความแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรี ยน เนื่องจากโรงเรี ยนแต่ละ
แห่ งได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจากรัฐบาลโดยคิดเป็ นเป็ นรายหัว
นักเรี ยน ซึ่ งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวส่ งผลให้โรงเรี ยน
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ขนาดเล็กที่มีจานวนนักเรี ยนน้อยอยูใ่ นสถานะที่เสี ยเปรี ยบ คือ ได้รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรี ยน
ขนาดใหญ่ที่มีจานวนนักเรี ยนมากกว่า ส่ งผลให้โรงเรี ยนขนาดเล็กขาดทั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ทาให้ประสิ ทธิภาพในการเรี ยนการสอนลดลง
2. ด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปั ญหาการขาดแคลนครู ที่มีความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะทาง และจานวนครู ไ ม่ เพี ย งพอต่ อ การดู แลนัก เรี ย น เนื่ องจาก ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดสัดส่ วนครู 1 คน ต่อนักเรี ยน 20 คน ซึ่ งสัดส่ วนดังกล่าว ทาให้เกิ ด
ปั ญหาในการจัดสรรครู แก่นกั เรี ยนที่มีจานวนนักเรี ยนน้อย ซึ่ งเด็กที่มีความต้องการพิเศษต้องการ
การดูแลอย่างใกล้ชิดและทัว่ ถึง
3. ด้า นการสนับสนุ นและส่ ง เสริ มบุ คลากรเพื่อได้รับการอบรมและพัฒนาตนเอง ทาง
โรงเรี ยนไม่ได้ส่งครู เข้ารับการอบรม เนื่ องจากบางโรงเรี ยนมีครู ไม่เพียงพอถ้าส่ งครู อบรมหรื อไปศึ
กาดู งานก็จะมีผลกระทบต่อนักเรี ยน เนื่ องจากเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะติดครู ที่ดูแล เมื่อส่ วง
ครู ท่านอื่นเข้าไปช่ วยดูแลแทนก็จะเกิ ดการต่อต้านไม่ยอมรับ จึงทาให้เกิ ดผลกระทบ โดยเฉพาะ
โรงเรี ยนที่มีขนาดเล็ก
4. การสร้างเครื อข่ายของครู สื บเนื่องจากการที่ครู ไม่ได้รับการส่ งเสริ มให้เข้ารับการอบรม
จึงทาให้การสร้างเครื อข่ายนั้นเกิดผลกระทบ การรับข่าวสาร หรื อการแลกเปลี่ยนความรู ้ก็จะไม่ได
รับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนร่ วม

อภิปรายผล
สภาพการปฏิบตั ิจริ งและสภาพความต้องการที่จะพัฒนาในด้านการบริ หารการจัดการเรี ยน
ร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรี ยนและบุคลากร
ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิจริ งอยูใ่ นระดับมากทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 –
4.50 หากพิจารณาค่าเฉลี่ ยรวมปรากฏว่าอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่ วนค่าเฉลี่ ย
เกี่ ยวกับระดับความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น โดยมีค่าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 4.51 –
5.00 หากพิจารณาค่าเฉลี่ ยรวมปรากฏว่าอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.85 และเมื่อ
พิ จารณาค่ า ความแตกต่ า งอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติท้ งั ประเด็ นย่อย และในภาพรวมของด้า น
ปรากฏว่าแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกประเด็นย่อยและในภาพรวมของด้าน
หากพิจารณาค่าดัชนีความต้องการ (PNI modified) ปรากฏว่าโรงเรี ยนมุ่งมัน่ เป็ นผูน้ าด้านการ
จัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา โรงเรี ยน กาหนดนโยบาย แนวทางการ
ดาเนินงาน บทบาทของบุคลากรและรู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วม โรงเรี ยนมีการประชาสัมพันธ์ใน
การจัดการเรี ยนร่ วมให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบมีค่าอันดับความสาคัญอยูใ่ นระดับ 1 ถึง 3 ตามลาดับ
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สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ ภาวนา อยู่ส ถาพร (2548) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การ
ประเมินการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
ผลการวิจยั พบว่า ด้านบริ บท จากการประเมินความคิดเห็นของผูอ้ านวยการ ครู และผูป้ กครองใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนผ่านการอบรมหรื อ
จบหลักสู ตรการศึกษาพิเศษ การมีความรู ้ และทักษะในการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนให้เหมาะกับ
เด็ ก พิ เ ศษ มี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ น้อ ย ครู จึ ง มี ค วามพร้ อ มในการเตรี ย มนัก เรี ย น จัด
สภาพแวดล้อมทั้งในชั้นเรี ยน และนอกชั้นเรี ยน อี กทั้งการจัดการศึกษาให้เด็กที่ มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้ทุกคนมีโอกาสในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่รัฐต้องจัดให้มีข้ ึนอย่าง
ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม โดยไม่มีขอ้ กาหนดหรื อข้อจากัดประการใดทั้งสิ้ น โดยกระจายโอกาสให้เด็ก
ได้เข้า เรี ยนในสถานศึ กษาที่ จดั การศึ ก ษาในรู ปแบบต่าง ๆ ในทุ กพื้ นที่ พร้ อมทั้งจัดบริ หารทาง
การศึกษา และความช่ วยเหลือต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ จาเป็ นเฉพาะบุคคล ทั้ง
ปั จจัย สนับ สนุ นการดาเนิ นงาน ได้แก่ กฎหมาย นโยบายที่ เอื้ อต่ อการพัฒนาเด็ ก งบประมาณ
บุคลากรรวมทั้งการจัดให้ได้รับสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อบริ การ และความช่ วยเหลื อ พร้ อมทั้ง
การพัฒนาครู ตามหลักสู ตรการฝึ กอบรมระยะสั้น (15 วัน) สาหรับครู ผสู ้ อนตามโครงการเรี ยนร่ วม
เพื่อให้สามารถบริ การด้านการศึกษา และให้คาปรึ กษาให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามที่กาหนดใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีการพัฒนาครู ผูส้ อน และผูป้ กครองพร้อมทั้งจัดระบบ
การให้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และตามช่วยเหลืออื่น ๆ ทางการศึกษา อาทิ สิ ทธิ
ที่คนพิการได้รับตามกฎกระทรวงกาหนด และการจัดหาพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาหรับบุคลากร ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หาร
จัดการเรี ยนร่ วม โดยผ่านการอบรมสัมมนา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคล การเตรี ยมความพร้อมการ
วางแผนพัฒนาครู นักเรี ยน และผูป้ กครองในรู ปของคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วย ครู ผูป้ กครอง
และบุ คคลอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อวางแผนการจัดทาแผนการศึกษาร่ วมกัน ทาให้โรงเรี ยนได้รับ
ความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ สื่ ออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญทัน วัฒนศักดิ์ สุรกุล (2545) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาสภาพ
การจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนประถมศึ กษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสาร
คาม ปี การศึกษา 2543 โดยศึกษาตามรู ปแบบซิ ปป์ (CIPP) ผลการวิเคราะห์ พบว่าการบริ หารงาน
บุคคล ซึ่ งมีสภาพการปฏิบตั ิที่เหมาะสม ความต้องการพัฒนาจึงมีความจาเป็ นที่ลดน้อยลง แสดง
ความเชื่ อมโยงเชิ งเหตุผล ซึ่ งกันและกัน เป็ นการเชื่อมโยงด้านปั จจัย กระบวนการและการผลิต และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กันยา จันทร์ ใจวงศ์ (2546) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนร่ วมของเด็ก
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ที่มีความต้องการพิเศษในระดับอนุบาลของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานสถาบันราชภัฎ พบว่า แต่ละ
โรงเรี ยนมีรูปแบบ และแนวทางการจัดการเรี ยนร่ วมที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการ
ให้เด็ ก ที่ มี ค วามต้องการพิ เศษได้รับ การพัฒนาทุ ก ๆ ด้า นให้ใ กล้เคี ย งกันกับ เด็ ก ปกติ ที่ มี ความ
ต้องการพิเศษที่เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนร่ วม จะต้องมีความพร้อม และได้รับการกระตุน้ พัฒนาการด้าน
ต่า ง ๆ มาก่ อนที่ จะเข้าโรงเรี ยน จะต้องมี ก ารเตรี ย มการในด้านบุ คลากรต่ าง ๆ เตรี ย มในเรื่ อง
สถานที่ งบประมาณ การจัดกิ จกรรม และการประเมินผลการเรี ยนร่ วม เพื่อที่จะทาให้การจัดการ
เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนด และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรัล ทอง
ปิ ยภูมิ (2531)ที่ได้ศึกษาสภาพและปั ญหา การบริ หารโรงเรี ยนในโครงการเรี ยนร่ วมสาหรับนักเรี ยน
ที่มีความบกพร่ องทางการเห็น พบว่ามีปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
จึงจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของโรงเรี ยน
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