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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาแบบ

เรียนรวมของสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และ 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 การวิจัยมี 2 ระยะ ประกอบด้วย

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษาสังกัด 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยใช้แบบสอบถามกับผู้อำานวยการสถานศึกษา รอง
ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการและครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนรวม รวมทั้งสิ้น 160 คน และ
สมัภาษณผ์ูบ้รหิารสถานศกึษาและครโูรงเรียนแกนนำาจัดการเรยีนรวมทีไ่ดร้บัการรับรองมาตรฐานคณุภาพ
จากการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ในระดับดีมาก จำานวน 5 โรงเรียน 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 แลว้นำารา่งรปูแบบดำาเนนิการจดัสนทนากลุม่ กบัผู้บรหิารการศกึษา 
ศกึษานิเทศก ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนแกนนำาจดัการเรียนรวม ครผููส้อนเดก็พเิศษเรยีนรวม รวมทัง้
สิ้น 7 คน และประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ของสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนรวม รวมทั้งสิ้น 30 คน เครื่องมือ
ท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ได้แก ่แบบสอบถาม แบบสมัภาษณก์ึง่มโีครงสรา้ง แบบบนัทกึ การสนทนา
กลุ่มและแบบประเมินรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
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1. การศึกษาสภาพปจัจบุนัการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวมของสถานศกึษา สงักดั สำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
คณุภาพผู้เรยีน สว่นปญัหาการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวมของสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

2. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ องค์
ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 3 ระบบกลไกของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 4 วิธี
ดำาเนินงานของรูปแบบ องค์ประกอบที ่5 การประเมนิรูปแบบ องคป์ระกอบที ่6 เงือ่นไขความสำาเร็จของ
รูปแบบ ผลการประเมินความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ของสถานศึกษามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม, การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

Abstract
The purposes of this research were to 1) study the current state and problems  

of the inclusive education management for the schools under the office of secondary  
educational service area region 25, 2) develop the inclusive education management  
models for the schools under the office of secondary educational service area 25. The  
research was divided into 2 phases as followed:

Phase 1: Studying of the current state and problems. The data were collected by  
a set of questionnaire applied to 32 school directors, 32 deputy directors for academic 
sections and 96 teachers teaching children with special needs in normal classrooms; and 
interviewing the administrators of 5 pilot schools for inclusive education and were certified 
by The Office of National Education Standard and Quality Assessment in the third-round 
evaluation.

Phase 2: Developing of the inclusive education management models and holding  
a focus-group discussion of which the attendants were 2 educational administrators,  
1 supervisor, 2 school directors and 2 teachers who taught in inclusive classrooms and 
Evaluation of suitability and possibility of the inclusive education models. The evaluators were 
10 school directors and 20 teachers who taught in inclusive classrooms.

The tools for collecting data were 1) a questionnaire. 2) a semi-structured interviewing 
form. 3) recording and 4) evaluating forms. The data was analyzed by a computer program 
and the statistics used in analyzing the data were percentage, mean and standard deviation. 
The study found that: 
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1. The current state of the inclusive education for the schools under the office  
of secondary educational service area region 25 was generally in a moderate level. The 
highest mean was on the student quality standard. The problems of the inclusive education  
management of the schools under the office of educational service area region 25 was 
generally in a moderate level. The highest mean was on the standard for creating of  
learning society. 

2. The inclusive education management models of the schools under the office  
of secondary educational service area region 25 consisted of 6 main elements with 8  
sub-elements and 63 indicators. For the first main element – the principle of inclusive  
education, there are 4 sub-elements compose of 1) plan, 2) do, 3) check, 4) action and 
the second one which is the framework of inclusive education by standards of learning, 
there are 4 sub-elements compose of: 1) quality learning, 2) a teaching, 3) management  
inclusive education, 4) creating a society of learning. Upon the evaluation of suitability and 
possibility of the inclusive education models in the schools under the office of educational 
service area region 25, the suitability was in the highest level and the possibility was in a 
high level. 

Keywords: Inclusive education models, inclusive education

บทนำา 
ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ทางการศึกษา มาตรา 10 วรรค 2 และวรรค 
3 ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาสำาหรับบุคคล ซึ่ง
มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือ
มีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่ง
ไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อย
โอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาส
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษและให้จัด
ตัง้แตแ่รกเกดิหรอืแรกพบความพิการโดยไมเ่สยีค่า
ใช้จ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 5)

ปีการศึกษา 2555 สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายสร้าง

ความเข้มแข็งให้โรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วม
ทั้ง 5,026 โรง ซึ่งเดิมจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม นับเป็นการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ 
เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับสิทธิ
และโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาค โดยยึด
หลักปรัชญาของการอยู่รวมกัน (Inclusion) ให้
เรียนรวมกันได้โดยไม่แบ่งแยกเหมือนรูปแบบเดิม 
(สำานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2556: 
3) ทั้งนี้ จะต้องทำาความเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างการเรียนร่วมแบบเดิมและการเรียนรวม
แบบใหมก่อ่น กลา่วคอื การเรยีนรว่มจะตอ้งเตรยีม 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้มีความพร้อม
ก่อนที่จะเข้ารับการศึกษา แล้วจึงจัดการศึกษา
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละ
คน โดยมองว่าปัญหาในการจัดการศึกษาอยู่
ที่ตัวผู้เรียนไม่ได้อยู่ที่ระบบการศึกษาและการ
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เรียนร่วมยังมุ่งส่งเสริมเฉพาะ ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ ส่วนการเรียนรวมน้ันเป็นการ
เน้นถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่สำาคัญของ
โรงเรียนท้ังระบบ เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษา
ได้สำาหรับ เด็กทุกคน โดยไม่แบ่งแยก (สุภาพร  
ชินชัย, 2550: 66) 

สำานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดการ
ศึกษาแบบเรียนรวม โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนแกนนำาที่จัดการศึกษาแบบเรียน
รวม จำานวน 32 โรงเรียน จากจำานวนโรงเรียน
ทั้งสิ้น 84 โรงเรียน ได้ดำาเนินการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมตามกรอบมาตรฐานการเรียนรวม 
พ.ศ.2555 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการบริหารจัดการเรียนรวมและด้าน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น
พบวา่ การจดัการศกึษาแบบเรียนรวมในอยู่ในช่วง
การปรบัเปลีย่นจากการเรยีนรว่มตามแบบเดิมทีใ่ช้
ตามโครงสร้างซีท (SEAT) ไปสู่การเรียนรวมแบบ
ใหม่ท่ียังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งการจัดการ
เรียนร่วมตามโครงสร้างซีทนั้นนับเป็นรูปแบบที่ใช้
กันมานานและยังมีปัญหาในด้านของการเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนที่พิการ ซึ่งจะต้องมีการ
บำาบัด ฟื้นฟู ด้านร่างกาย วิชาการ อารมณ์ สังคม
และ การช่วยเหลือตนเอง เมื่อเด็กพิเศษมีความ
พร้อมดังกล่าวจึงจะสามารถเข้าศึกษาในโรงเรียน
นั้นๆ ได้และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ยังเป็นการจัดให้เรียนแบบเฉพาะกลุ่มผู้พิการ
แต่ละประเภท โดยใช้หลักสูตรเฉพาะกลุ่มผู้พิการ
โดยแยกการจดัการเรยีนการสอนออกจากนักเรยีน
ปกติ แต่การจัดการเรียนรวมนั้น เป็นการจัดให้ผู้
เรียนไดเ้รยีนรวมกนัไดโ้ดยไมแ่บง่แยกเดก็ปกตกิบั
เดก็พกิาร ใชห้ลกัสตูรสถานศกึษาเดียวกัน ได้เรยีน

รู้ด้วยกันในห้องเรียนเดียวกันและในเรื่องเดียวกัน 
สถานศึกษาจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานภายในสถานศึกษาทั้งระบบเพื่อ
รองรับเด็กทุกประเภทที่จะเข้ามาเรียน จึงทำาให้
ทุกโรงเรียนประสบปัญหาด้านการดำาเนินงานไม่
สามารถจดัการศกึษาใหไ้ดค้ณุภาพตามมาตรฐาน
การเรยีนรวมเพราะขาดรปูแบบการปฏบิตังิานดา้น
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่ชัดเจน

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย 
ในฐานะครูผู้ปฏิบัติการสอนเด็กพิเศษ เรียนรวม
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จดัการศกึษาแบบเรียนรวมของสถานศกึษา สงักดั 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ดำาเนินการ 
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยการสำารวจขอ้มลู
จากแบบสอบถามและดำาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่ม เนื่องจากการวิจัยแบบผสานวิธีเป็น
ระเบียบวิธีวิจัยที่ผสมวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชงิปริมาณและเชงิคณุภาพเขา้ดว้ยกนั เปน็วธิกีาร
ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจในผลการวิจัยที่ละเอียด
และชดัเจนมากยิง่ขึน้กวา่การใชว้ธิวีจิยัเชงิปรมิาณ
หรือเชิงคุณภาพเพียงวิธีเดียว (วิโรจน์ สารรัตนะ,
2545:13) ผลการวจิยัครัง้นี ้เพือ่ใหไ้ดรู้ปแบบการ
จดัการศกึษาแบบเรยีนรวมทีม่คีวามเหมาะสมและ
มีความเป็นไปได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ การนำา
ไปใชเ้พือ่การวางแผนและพฒันาการจดัการศกึษา
แบบเรียนรวมให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้นได้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา 
สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 
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2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัด สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปจัจบัุนและปญัหา

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา 
สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ของโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนรวม 
โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหารสถานศึกษา รอง 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการและ
ครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนรวมในช้ันเรียนปกติ รวม
ท้ังสิ้น 160 คน และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูในโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนรวม
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ในระดับดีมาก 
จำานวน 5 แห่ง 

ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการ
ศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัด 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 แล้วนำาร่างรูปแบบดำาเนินการจัดสนทนา
กลุ่ม กับผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์  
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียน
รวม ครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนรวม รวมทั้งสิ้น 7 
คน และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ
สถานศกึษา โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อน
เด็กพิเศษเรียนรวม รวมทั้งสิ้น 30 คน 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

1. ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ที่
รบัผดิชอบงานวชิาการและครผููส้อนเด็กพิเศษเรยีน
รวมของโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนรวม สังกัด 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

25 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 32 โรงเรียน รวม 
ทั้งสิ้น 320 คน

 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่  
ผูบ้รหิารสถานศกึษา จำานวน 16 คน รองผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการ จำานวน 16 
คน และครผููส้อนเดก็พเิศษ เรยีนรวม จำานวน 128 
คน ของโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนรวม สังกัด 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 
ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 160 คน โดยใช้วิธี
เลือกแบบเจาะจง 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเด็ก
พิเศษเรียนรวมของโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบ
เรียนรวมได้ประสบความสำาเร็จ และได้รับการ
รบัรองมาตรฐานคณุภาพจากการประเมนิคณุภาพ
ภายนอก รอบ 3 ในระดบัดมีาก จำานวน 5 โรงเรยีน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ใ ช้ ในการสนทนา
กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา จำานวน 2 คน 
ศึกษานิเทศก์ จำานวน 1 คน ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรยีนแกนนำาจดัการเรยีนรวม จำานวน 2 คน ครู
ผูส้อนเดก็พเิศษเรียนรวม จำานวน 2 คน รวมทัง้สิน้ 
7 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

5. ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินรูปแบบ 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 10 คน และ
ครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนรวม จำานวน 20 คน ของ
โรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนรวม รวมทั้งสิ้น 30 
คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน
และปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ
สถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 25 แบบสมัภาษณก์ึง่มโีครงสรา้ง 
เพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน 
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ท่ีเป็น แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาแบบ
เรียนรวม 

3. แบบบันทึกที่ใช้สำาหรับการสนทนา
กลุ่ม เพื่อบันทึกการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ  
เก่ียวกับรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ของสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

4. แบบประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมของสถานศกึษา สังกดั สำานักงานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. แบบสอบถาม ผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการคำานวณหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. แบบสมัภาษณ ์ผูว้จิยันำาขอ้มลูทีไ่ด้จาก
การสมัภาษณม์าตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของเนื้อหาและการวิเคราะห์เนื้อหา แล้ว
สรุปเนื้อหาเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ
สถานศกึษา โดยสรปุแยกประเด็นออก เปน็ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 2) ด้านการจัดการ
เรยีนการสอน 3) ดา้นการบรหิารจดัการเรยีนรวม 
และ 4) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. แบบบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้
จากการสนทนากลุ่ม มาตรวจสอบข้อมูลความ

ถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา แล้วทำาการ
วิเคราะห์เนื้อหา และสรุปเนื้อหาเพื่อให้ได้เป็น
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถาน
ศกึษาแบ่งเปน็ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นคุณภาพผู้เรยีน  
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการ
บริหารจัดการเรียนรวม และ 4) ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. แบบประเมิน ผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการคำานวณหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการ

ศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัด 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน
คณุภาพผู้เรยีน ดา้นทีมี่ค่าเฉลีย่ต่ำาสุด คอื ด้านการ
จดัการเรยีนการสอน สว่นสภาพปญัหาการจดัการ
ศกึษาแบบเรยีนรวมของสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่น
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ ด้านที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน ดังตาราง 1
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2. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมของสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ
ของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ องค์ประกอบที่ 3 ระบบกลไกของรูปแบบ 
องค์ประกอบที่ 4 วิธีดำาเนินงานของรูปแบบ องค์
ประกอบที่ 5 การประเมินรูปแบบ องค์ประกอบที่ 
6 เง่ือนไขความสำาเร็จของรปูแบบ ผลการประเมนิ
ความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษามี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดและมีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ

จดัการศกึษาแบบเรียนรวมของสถานศกึษา สงักดั 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 25 
สามารถนำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการ
ศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัด 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

25 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ 
เด็กพิเศษได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้ารับการ
ศึกษาในโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสดศรี สุทธการ (2550: 139) ได้
ศึกษาเรื่อง การดำาเนินงานการจัดการเรียนร่วม
ของโรงเรียนแกนนำาการศึกษาพิเศษ จังหวัดน่าน 
พบว่า มีผลการดำาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ได้รับการ
ยอมรับจากเพือ่นและมคีวามสขุในการเรยีน มกีาร
เยีย่มบา้นและการคดักรองคัดแยกเดก็เพือ่การดแูล
ช่วยเหลือ มีการติดตามประเมินผลและรายงาน 
ผลการศึกษา ส่วนปัญหาการจัดการศึกษาแบบ
เรียนรวมของสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีที่มีปัญหามาก
ทีส่ดุ คอื โรงเรยีนขาดการประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่  
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมต่อผู้ปกครองและชุมชน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของวีระพจน์ ตันติปัญจพร (2550: 111) 

ตาราง 1 สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัด สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 

ข้อ ม�ตรฐ�นก�รเรียนรวม
สภ�พปัจจุบัน ปัญห�

S.D. แปลผล S.D. แปลผล

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 3.41 0.62 ปานกลาง 2.67 0.85 ปานกลาง

2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 2.66 0.49 ปานกลาง 3.23 0.78 ปานกลาง

3 ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม 2.88 0.52 ปานกลาง 2.98 0.67 ปานกลาง

4 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.08 0.50 ปานกลาง 3.24 0.82 ปานกลาง

โดยรวม 2.95 0.41 ป�นกล�ง 3.03 0.64 ป�นกล�ง
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ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วมในจังหวัด
ชัยภูมิ พบว่า ในด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอนเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำาความรู้ไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีปัญหาในระดับปานกลาง 
เนือ่งจากผูบ้รหิาร ครแูละผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งไมไ่ด้รบั
การสง่เสรมิให้ไดร้บัการอบรม ศกึษาดูงาน ประชุม
สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรวม 
น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง ส่งผลให้ครูไม่สามารถ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติได้สำาเร็จ  
ไมบ่รรลุเปา้หมายทีว่างไวใ้นแผนการศกึษาเฉพาะ
บุคคลและยงัขาดการสนบัสนนุการประชาสมัพันธ์
ใหไ้ดรั้บความร่วมมือในการจดัการศกึษาแบบเรียน
รวมจากจากชมุชน องคก์รเอกชน หนว่ยงานตา่งๆ 
ที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิกา  
บรุตัน ์(2550: 82-83) ได้ศกึษาเรือ่ง สภาพปัญหา
และความต้องการการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
โรงเรยีนแกนนำาจดัการเรยีนรว่ม สงักดั สำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสกลนคร เขต 1-3 พบวา่ สภาพ
ปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในด้าน 
ครูผู้สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากสถานศึกษา
ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในการใหบ้คุลากร
เข้ารับการอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน การ
ขอความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการ
สนับสนุนการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวมยงัมนีอ้ย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเกิด วิเศษรินทอง  
(2552: 146-147) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการ
ดำาเนินงานการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในโรงเรียนแกนนำาการจัดการ
เรียนร่วม สังกัด สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากครูผู้สอนยังมีปัญหาเกี่ยวกับ

การพัฒนาตามศักยภาพระหว่างเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษกับเด็กปกติในชั้นเรียน เพราะครู
ตอ้งรบัภาระงานสอนทัง้เดก็ปกตแิละเดก็ทีม่คีวาม
ต้องการพิเศษ ซึ่งอาจมีหลายประเภทของความ
พิการและการสอนเด็กพิเศษในห้องรวมกับเด็ก
ปกตจิำาเปน็ตอ้งใชเ้วลาจำานวนมากและจำาเปน็ตอ้ง
ดูแลเด็กปกติอ่ืนๆ ด้วย ทำาให้การเรียนการสอน
ทำาไดไ้มเ่ตม็ที ่จดัการเรยีนการสอนลำาบาก มีเวลา
ไมพ่อในการวางแผนการจดักจิกรรมตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล

2. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมของสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ
ของรูปแบบ องค์ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ องค์ประกอบที่ 3 ระบบกลไกของรูปแบบ 
องค์ประกอบที่ 4 วิธีดำาเนินงานของรูปแบบ องค์
ประกอบที่ 5 การประเมินรูปแบบ องค์ประกอบที่ 
6 เงื่อนไขความสำาเร็จของรูปแบบ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
พฒันารูปแบบการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวมของ
สถานศึกษาขึน้ โดยอาศยัหลักการ แนวคดิ ทฤษฎี 
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภารกิจการจัดการ
เรียนรวม โดยยึดตามกรอบตามมาตรฐานการ
เรียนรวมของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2555: 5-6) แล้วนำามาสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียน
รวมในโรงเรยีนแกนนำาจดัการเรยีนรวมทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานคณุภาพจากการประเมนิคณุภาพ
ภายนอก รอบ 3 ในระดับดีมาก และนำาข้อมูลที่
ได้มาสังเคราะห์ สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนของ
สถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 แล้วนำามาเข้าสู่กระบวนการ
พัฒนารูปแบบเพื่ออภิปราย วิพากษ์ หาข้อสรุป 
ความสอดคล้อง (Multi-Attribute Consensus  
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Reaching: MACR) โดยการสนทนากลุ่ม  
(Focus group) จากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนรวมท่ีมี
ประสบการณ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญและ
เข้าใจในหลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็น
อย่างดี หลังจากนั้นจึงได้ทำาการประเมินรูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครผูู้สอนเดก็พเิศษ ผลการประเมนิ พบวา่ รปูแบบ 
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบวา่ ดา้นความเหมาะสมของรปูแบบอยู่ในระดับ
มากที่สุดและด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาดา 
บุบผา (2555: 119) ไดศ้กึษาเรือ่ง การพฒันารปู
แบบการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวมในประเทศไทย 
พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ในประเทศไทยมีความเหมาะสมของรูปแบบอยู่
ในระดับมาก มีความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ใน
ระดบัมาก มคีวามถูกต้องครอบคลมุตามมาตรฐาน
การเรียนรวมอยู่ในระดับมากและมีความเป็น
ประโยชน์ต่อครู ผู้บริหารและนักเรียนอยู่ในระดับ
มากเช่นเดยีวกนั สอดคลอ้งกบังานวิจัยของสริุนทร ์ 
ยอดคำาแปง (2556: 160–161) ได้ศึกษาเรื่อง 
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสำาหรับนักศึกษา
พกิารเรยีนรวมในระดับอดุมศกึษาของประเทศไทย 
พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสำาหรับ
นักศึกษาพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา
สามารถนำาไปใช้ได้เพราะมีวิธีการตรวจสอบรูป
แบบโดยวธิอีา้งอิงผู้ทรงคณุวุฒิ (Connoisseurship  
Model) เป็นแนวคิดในการวิจัย โดยใช้วิธีประเมิน
เพื่อตรวจสอบรูปแบบ 4 ด้าน คือ ด้านความเป็น
ไปได ้ดา้นความเปน็ประโยชน์ ด้านความเหมาะสม 
และด้านความถูกต้องครอบคลุมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวจิยัไป

ใช้ประโยชน์

1.1 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ควรส่งเสริมการนำารูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา 
สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ไปใช้ในสถานศึกษา โรงเรียนแกนนำา
จัดการเรียนรวมหรือโรงเรียนอื่นๆ ที่มีเด็กพิการ
เรยีนรวมในสถานศกึษาโดยเนน้การขบัเคลือ่นการ
ดำาเนินการตามกรอบวงจรคุณภาพ PDCA และ
จัดการอบรม สัมมนา เพื่อให้การดำาเนินงานเกิด
ประสิทธิผลจริง 

1.2 ผูบ้รหิารโรงเรยีนแกนนำาจดัการเรยีน
รวมควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเป็น
ผู้นำาในการนำารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมของสถานศึกษาไปใช้ สามารถชักจูงจิตใจครู 
ผูป้กครอง ชมุชนและนกัเรยีน เพือ่ใหค้วามรว่มมอื
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมมุ่งสู่ความสำาเร็จได้ตามมาตรฐานที่กำาหนด
และมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

1.3 ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควร
ศึกษารายละเอียดของรูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใน
แต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่าง 
ถูกต้อง ครบข้ันตอนอันจะนำาไปสู่การบริหาร
จัดการเรียนรวมที่มีคุณภาพ 

1.4 ครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนรวม ควร
ปฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรฐานตำาแหนง่และมาตรฐาน
วิทยฐานะดว้ยความมุง่มัน่ทุม่เท การสอนอยา่งเตม็
เวลาและเตม็ความสามารถเพือ่พฒันาเดก็พเิศษให้
มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร มีความรู้ 
ความเข้าใจในการสอนและใช้เทคนิคการสอน 
ยอมรับ สงสารและเห็นใจ เด็กพิเศษ จัดหาสื่อ  
สิ่งอำานวยความสะดวกให้เหมาะสมกับประเภท
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เดก็พกิาร จัดทำาแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) 
และดำาเนินการตามแผนจนเกิดประสิทธิผล ใช้
เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการความ
ก้าวหน้าของเด็กพิเศษอย่างหลากหลาย มีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พร้อมกับจัดสิ่ง
แวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ฝึกให้เด็กพิเศษมี
ปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือนอย่างสม่ำาเสมอ ครู
ตอ้งมคุีณวฒุแิละความรูค้วามสามารถในด้านการ
จัดการเรียนรวม เข้ารับการอบรม สัมมนา พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การสอน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการ
เรียนรวมให้ได้ตามมาตรฐานที่กำาหนด 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศกึษากลยทุธใ์นการจดัการเรยีน
รวมอนัจะสง่ผลใหก้ารจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 ควรศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลให้
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนได้นำาแนวคิดไปปฏิบัติ
ใหเ้กดิการพฒันาตามมาตรฐาน การจดัการศกึษา
แบบเรียนรวม

2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาอื่น เพื่อ
เป็นการขยายขอบเขตการวิจัยและติดตามผลที่
เกิดจากการนำาระบบการบริหารจัดการเรียนรวม 
ไปใช้
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