บทที 4
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื อง การศึกษาปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม ตามทัศนะของครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค สังกัดสํานักงานเขตพื+นทีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี กล่าวถึงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนําเสนอตามลําดับดังนี+
ตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพทัว ไปของครู ผสู้ อน สังกัดสํานักงานเขตพื+นที
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ทั+ง 3 เขตพื+นทีการศึกษา ได้แก่ ประสบการณ์ผสู้ อน และประเภท
ช่วงชั+นทีสอน โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจยั มีดงั นี+
2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือศึกษาระดับปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ตามทัศนะของครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค สังกัดสํานักงานเขตพื+นที
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ในภาพรวมและรายด้าน โดยหาค่าเฉลียΧ( ) และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (SD)
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือเปรี ยบเทียบปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ตามทัศนะของครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค สังกัดสํานักงานเขตพื+นที
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ตามตัวแปรประสบการณ์การสอน โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
และประเภทช่วงชั+นทีสอน โดยการทดสอบค่า (t-test)
ตอนที 3 ศึกษาข้อเสนอแนะโดยการหาค่าร้อยละในการแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ตามทัศนะของครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค สังกัด
สํานักงานเขตพื+นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 166 คน มีครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
สังกัดสํานักงานเขตพื+นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ส่ งแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 150
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 90.36 ของแบบสอบถามทั+งหมด ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี+
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพทัว ไปของครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม ตามประสบการณ์การสอนและช่วงชั+นทีสอน ปรากฏรายละเอียดดังในตาราง 3 และ 4
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ตาราง 3 จํานวนและร้อยละของครู ผสู้ อนตามประสบการณ์สอน
ที
ประสบการณ์สอน
1 ตํากว่า 5 ปี
2 ตั+งแต่ 5-10 ปี
3 มากกว่า 10 ปี ขึ+นไป
รวม

จํานวน
27
56
67
150

ร้ อยละ
18.0
37.3
44.7
100.0

จากตาราง 3 พบว่า ครู ผสู้ อนส่ วนใหญ่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี ขึ+นไป
จํานวนมากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 44.7 รองลงมามีประสบการณ์สอน 5-10 ปี และมีประสบการณ์
สอนน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.3 และร้อยละ 18 ตามลําดับ
ตาราง 4 จํานวนและร้อยละของครู ผสู้ อน ตามช่วงชั+นทีสอน
ที
ช่ วงชันทีส อน
1 ช่วงชั+นที 1 ประถมศึกษาปี ที 1-3
2 ช่วงชั+นที 2 ประถมศึกษาปี ที 4-6
รวม

จํานวน
75
75
150

ร้ อยละ
50.0
50.0
100.0

จากตาราง 4 พบว่าครู ผสู้ อนมีจาํ นวนเท่ากันทั+ง 2 ช่วงชั+น คือ ช่วงชั+นที 1 คิดเป็ น
ร้อยละ 50 และครู ผสู้ อนช่วงชั+นที 2 คิดเป็ นร้อยละ 50
ตอนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจยั ดังนี+
2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือศึกษาระดับปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
รายด้านและรายข้อ จําแนกตามขอบข่ายการวิจยั 6 ด้าน คือ การจัดหลักสู ตร การเตรี ยมบุคลากร การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การเตรี ยมและใช้สือการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลและ
การจัดสภาพแวดล้อม ปรากฏดังตาราง 4
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ตาราง 5 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
ด้ านที

1
2
3
4
5
6

ปัญหาการจัดการเรียนร่ วม
การจัดหลักสู ตร
การเตรี ยมบุคลากร
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
การจัดเตรี ย มและใช้สื อประกอบการเรี ย นการ
สอน
การวัดและประเมินผล
การจัดสภาพแวดล้อม
รวม

Χ

SD

3.33
3.26
3.32
3.34

.812
.947
.988
.871

ระดับปัญหาการ
จัดการเรียนร่ วม
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.29
3.26
3.30

.905
.981
.804

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 5 พบว่า ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ การจัดเตรี ยมและใช้สือประกอบการเรี ยนการสอน รองลงมา คือ ด้าน
การจัดหลักสู ตรและด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตามลําดับ
2.1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือศึกษาระดับปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วม
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการ
จัดหลักสู ตร ปรากฏผลดังตาราง 6
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ตาราง 6 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบียนมาตรฐานและระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการจัดหลักสู ตร
ด้ านที

1
2

3

4

5

6

ปัญหาการจัดการเรียนร่ วม
ด้ านการจัดหลักสู ตร
การพัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื องของ
หลักสู ตรสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
การปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับการจัดการเรี ยนการสอนเด็กทีมีความต้องการ
พิเศษ
การปรับปรุ งเนื+อหาในหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
เด็กทีมี ความต้องการพิเศษ
การปรับปรุ งกิจกรรมในหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
เด็กทีมีความต้องการพิเศษ
การจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในหลักสู ตรให้
ให้กบั เด็กทีมีความต้องการพิเศษ เช่นลูกเสื อ
เนตรนารี เป็ นต้น
การเปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครองได้มีส่วน
ร่ วมในการปรับปรุ งหลักสู ตร
รวม

3.34

ระดับปัญหา
การจัดการเรียนร่ วม
.937
ปานกลาง

3.33

.930

ปานกลาง

3.37

.945

ปานกลาง

3.27

.940

ปานกลาง

3.25 1.171

ปานกลาง

3.30 1.041

ปานกลาง

3.33

ปานกลาง

Χ

SD

.812

จากตาราง 6 พบว่าปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ด้านการจัดหลักสู ตรในภาพรวมและรายข้อ
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ยสู งสุ ด คือ การปรับปรุ งเนื+ อหาในหลักสู ตรให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรี ยนการสอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ รองลงมา คือ การพัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื องของหลักสู ตรสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษและการปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ ตามลําดับ
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2.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการศึกษาระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการ
เตรี ยมบุคลากร ปรากฏผลดังตาราง 7
ตาราง 7 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการเตรี ยมบุคลากร
ด้ านที
1

2

3
4

5

6

ปัญหาการจัดการเรียนร่ วม
ด้ านการเตรียมบุคลากร
การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ทุกคนใน
โรงเรี ยนให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ
การจัดการเรี ยนร่ วม
การจัดครู ทีสอนเด็กทีมีความต้องการ
พิเศษเข้ารับการอบรมหรื อสัมมนา
เกียวกับการจัดการเรี ยนร่ วม
การจัดประชุมผูป้ กครอง เพือสร้างความ
เข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนร่ วม
การส่ งเสริ มให้ผปู้ กครองได้ศึกษา
เอกสารเกียวกับเด็กทีมีความต้องการ
พิเศษ
การให้ความร่ วมมือของบุคลากร
เกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษ
การสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงาน
โรงเรี ยนแกนนําทีเป็ นแบบอย่างในการ
จัดการเรี ยนร่ วม
รวม

Χ

SD

3.41

1.124

ระดับปัญหา
การจัดการเรียนร่ วม
ปานกลาง
ปานกลาง

3.26

1.184

3.31

1.062

ปานกลาง

3.27

1.048

ปานกลาง

3.18

1.226

ปานกลาง

3.15

1.203

ปานกลาง

3.26

.947

ปานกลาง

จากตาราง 7 พบว่า ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการเตรี ยมบุคลากร ในภาพรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ยสู งสุ ด คือ การส่ งเสริ มและพัฒนาครู ทุกคนในโรงเรี ยนให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนร่ วม รองลงมา คือ การจัดประชุ มผูป้ กครอง เพือสร้าง
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ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนร่ วมและการส่ งเสริ มให้ผปู้ กครองได้ศึกษาเอกสารเกียวกับเด็กที
มีความต้องการพิเศษตามลําดับ
2.1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือศึกษาระดับปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ปรากฏผลดัง ตาราง 8
ตาราง 8 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน
ด้ านที
1
2
3

4

5

ปัญหาการจัดการเรียนร่ วม
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)สําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้กบั
เด็กตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพือส่ งเสริ ม
ความสามารถเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
เป็ นรายบุคคล
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดย
ใช้เทคนิควิธีการทีหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก
การจัดให้มีบริ การสอนเสริ มสําหรับ
เด็กทีมีความต้องการพิเศษ

Χ

SD

3.36

1.276

ระดับปัญหาการ
จัดการเรียนร่ วม
ปานกลาง

3.31

1.136

ปานกลาง

3.30

1.054

ปานกลาง

3.31

1.023

ปานกลาง

3.29

1.072

ปานกลาง
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ตาราง 8 (ต่อ)
ด้ านที
6

7
8

ปัญหาการจัดการเรียนร่ วม
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยให้
เด็กทีมีความต้องการพิเศษมีปฏิสัมพันธ์
กับเด็กปกติในชั+นเรี ยน
การจัดให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน
การนิเทศติดตามผลการจัดการเรี ยนการ
สอนของครู ผสู้ อนเป็ นอย่างกัลยาณมิตร

รวม

Χ

SD

3.39

1.134

ระดับปัญหา
การจัดการเรียนร่ วม
ปานกลาง

3.27

1.185

ปานกลาง

3.33

1.133

ปานกลาง

3.32

.988

ปานกลาง

จากตาราง 8 พบว่า ระดับระดับปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ในภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลียสู งสุ ด คือ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน โดยให้เด็กทีมีความต้องการพิเศษมีปฏิสัมพันธ์กบั เด็กปกติในชั+นเรี ยน รองลงมา คือ
การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)สําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษและการนิเทศ
ติดตามผลการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู้ อนเป็ นอย่างกัลยาณมิตร ตามลําดับ
2.1.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือศึกษาระดับปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีดา้ นการ
เตรี ยมและใช้สือการเรี ยนการสอน ปรากฏผลดังตาราง 9

74

ตาราง 9 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการเตรี ยมและใช้สือ
การเรี ยนการสอน
ด้ านที
1
2
3
4

5
6

ปัญหาการจัดการเรียนร่ วม
ด้ านการเตรียมและใช้ สือการเรียนการสอน
การนําสื อการเรี ยนการสอนทีมีอยูใ่ น
โรงเรี ยนมาปรับใช้สอนอย่างเหมาะสม
การผลิตและจัดหาสื อการสอนเฉพาะ
เพือใช้สอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
การคิดค้นและพัฒนาสื อการเรี ยนการ
สอนแก่เด็กทีมีความต้องการพิเศษ
การใช้สือการเรี ยนการสอนที
หลากหลายและเหมาะสมกับการสอน
เด็กทีมีความต้องการพิเศษ
การประเมินการใช้สือร่ วมกันระหว่าง
ผูเ้ รี ยนและครู ผสู้ อน
การปรับปรุ งสื อเพือพัฒนาให้เหมาะสม
กับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
รวม

Χ

SD

3.23

1.063

ระดับปัญหา
การจัดการเรียนร่ วม
ปานกลาง

3.37

.987

ปานกลาง

3.45

.966

ปานกลาง

3.37

.987

ปานกลาง

3.33

.932

ปานกลาง

3.29

.973

ปานกลาง

3.34

.871

ปานกลาง

จากตาราง 9 พบว่า ระดับระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ด้านการเตรี ยมและใช้สือ
การเรี ยนการสอนในภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ การคิดค้นและ
พัฒนาสื อการเรี ยนการสอนแก่เด็กทีมีความต้องการพิเศษรองลงมา คือ การผลิตและจัดหาสื อการ
สอนเฉพาะเพือใช้สอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ และการใช้สือการเรี ยนการสอนทีหลากหลาย
และเหมาะสมกับการสอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ ซึงมีคา่ เฉลียเท่ากันและการประเมินการใช้สือ
ร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนและครู ผสู้ อนตามลําดับ
2.1.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือศึกษาระดับปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีดา้ นการวัด
และประเมินผล ปรากฏผลดังตาราง 10
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ตาราง 10 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการวัดและประเมินผล
ด้ านที

1
2
3
4
5

ปัญหาการจัดการเรียนร่ วม
ด้ านการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรี ยนตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
การปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้
เหมาะสมกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
การจัดให้มีแฟ้ มสะสมผลงานเด็ก
การใช้เครื องมือวัดผลทีหลากหลายและ
เหมาะสม
การนําผลการวัดและประเมินผลทีได้มา
ใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนการ
เด็กทีมีตอ้ งการพิเศษเป็ นรายบุคคล
รวม

Χ

SD

3.43

.992

ระดับปัญหา
การจัดการเรียน
ร่ วม
ปานกลาง

3.30

1.022

ปานกลาง

3.13
3.31

1.139
.976

ปานกลาง
ปานกลาง

3.30

.988

ปานกลาง

3.29

.905

ปานกลาง

จากตาราง 10 พบว่า ระดับระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ด้านการวัดและประเมินผล
ในภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ การวัดและประเมินผลการเรี ยน
ตามแผนการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล(IEP)รองลงมา คื อ การใช้เ ครื อ งมื อ วัด ผลที ห ลากหลายและ
เหมาะสมและการปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ และ
การนําผลการวัดและประเมินผลทีได้มาใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนการเด็กทีมีตอ้ งการ
พิเศษเป็ นรายบุคคล ซึงมีคา่ เฉลียเท่ากันตามลําดับ
2.1.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือศึกษาระดับปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อม ปรากฏผลดังตาราง 11
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ตาราง 11 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ด้ านที

1

2
3
4

5
6

ปัญหาการจัดการเรียนร่ วม
ด้ านการจัดสภาพแวดล้อม
การปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษ
การปรับสภาพอาคารและห้องเรี ยนให้
เหมาะสมกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
การปรับสภาพห้องนํ+าให้เหมาะสมกับ
เด็กทีมีความต้องการพิเศษ
การจัดชั+นเรี ยนทีเอื+อต่อครู และเพือนๆ
ได้ช่วยเหลือเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
ได้อย่างใกล้ชิด
การจัดแหล่งเรี ยนรู้ทีหลากหลายให้กบั
เด็กทีมีความต้องการพิเศษ
การจัดห้องสอนเสริ มให้กบั เด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษ
รวม

Χ

SD

3.33

1.202

ระดับปัญหา
การจัดการเรียน
ร่ วม
ปานกลาง

3.29

1.101

ปานกลาง

3.18

1.170

ปานกลาง

3.21

1.119

ปานกลาง

3.19

1.001

ปานกลาง

3.38

1.157

ปานกลาง

3.26

.981

ปานกลาง

จากตาราง 11 พบว่า ระดับระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ในภาพรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ การจัดห้องสอนเสริ มให้กบั เด็กที
มีความต้องการพิเศษรองลงมา คือ การปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของเด็กทีมีความต้องการพิเศษ และการปรับสภาพอาคารและห้องเรี ยนให้เหมาะสมกับเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษตามลําดับ
2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการเปรี ยบเทียบปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
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2.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการเปรี ยบเทียบปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
ปรากฏดังตาราง 12
ตาราง 12 เปรี ยบเทียบปั ญหาปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัด
สํานักงานเขตพื+นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ตามประเภทช่วงชั+นของครู ผสู้ อน
ด้ าน
ที

ปัญหาการจัดการเรียนร่ วม

ช่ วงชันที1

1
2
3
4
5
6

ด้านการจัดหลักสู ตร
ด้านการเตรี ยมบุคลากร
การจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
ด้านการเตรี ยมและใช้สือการ
เรี ยนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
รวม

t

Sig.

3.44
3.36
3.34
3.42

SD
.808 -1.755
.938 -1.296
1.002 -.247
.914 -1.079

.081
.197
.805
.282

3.22 .889
3.20 1.012

3.37
3.33

.920
.951

-1.011
-.845

.314
.399

3.23

3.38

.805

-1.156

.250

Χ

3.21
3.16
3.30
3.26

SD
.805
.952
.980
.824

ช่ วงชันที2

.801

Χ

จากตาราง 12 ครู ในช่วงชั+นที 1 และ ช่วงชั+นที 2 มีปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีโดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือเปรี ยบเทียบปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ตาม
ประสบการณ์ของครู ผสู้ อน ปรากฏดังตาราง 13
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ตาราง 13 เปรี ยบเทียบปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัด
สํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ตามประสบการณ์การสอน
ด้ าน
ที

ปัญหาการจัดการ
เรียนร่ วม

ตํากว่า5 ปี

3.26
3.32
3.32

SD
.589
.907
.784

4
5
6

การจัดหลักสู ตร
การเตรี ยมบุคลากร
การจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
การเตรี ยมและใช้
สื อการเรี ยนการสอน
การวัดและประเมินผล
การจัดสภาพแวดล้อม
รวม

3.31

.696

มากกว่า
10 ปี

F

Sig.

3.38
3.25
3.14

SD
.634
.805
.905

SD
3.31 1.007 .215 .807
3.26 1.077 .059 .942
3.47 1.109 1.670 .192

3.22

.732

3.46 1.023 1.189 .307

3.31 .795 3.13
3.14 1.059 3.08
3.28 .678 3.20

.837
.832
.649

3.42 .989 1.572 .211
3.46 1.039 2.586 .079
3.40 .953 .921 .400

Χ

1
2
3

ตังแต่
5 -10 ปี

Χ

Χ

จากตาราง 13 พบว่าครู ผสู้ อนทีมีประสบการณ์ตา่ งกันมีปัญหาการจัดการเรี ยน
ร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีใน
ภาพรวมและเป็ นรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน
ตอนที 3 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วม
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เป็ นราย
ด้าน 6 ด้าน ปรากฏดังตาราง 14

79

ตาราง 14 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
สังกัดสํานักงานเขตพื+นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
ด้ าน
1.การจัดหลักสู ตร

2.การเตรี ยมบุคลากร

ข้ อเสนอแนะ

ร้ อยละ

1. ควรจัดหลักสู ตรสถานศึกษาสําหรับเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ
2. ควรจัดอบรมบุคลากรในเรื องของหลักสู ตร
สําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษให้เป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน
3. ควรมีการปรับปรุ งหลักสู ตรและเนื+อหา
ให้สอดคล้องกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
อย่างจริ งจังและต่อเนือง
4. ควรเปิ ดโอกาสให้ครู และผูป้ กครองร่ วมกัน
จัดทําหลักสู ตรสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
5. ผูบ้ ริ หารและครู ควรศึกษาและทําความเข้าใจ
กับหลักสู ตรให้ชดั เจน

45.55

1. ควรจัดอบรมบุคลากรทีเกียวข้องในโรงเรี ยน
อย่างต่อเนืองและทัว ถึง
2. ควรจัดครู ดา้ นการศึกษาพิเศษมาสอนนักเรี ยน
โดยเฉพาะ
3. ควรให้ความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับ
การจัดการเรี ยนร่ วมแก่ผปู้ กครอง
4. ควรนําครู ทีรับผิดชอบได้ศึกษาดูงานโรงเรี ยนที
เป็ นต้นแบบด้านการจัดการเรี ยนร่ วม

62.5

25.55

17.77

6.66
4.44

13.45
8.33
7.29
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ตาราง 14 (ต่อ)

ด้ าน

3.การจัดการเรี ยนการสอน

4.การเตรี ยมและใช้สือการ
เรี ยนการสอน

ข้ อเสนอแนะ

ร้ อยละ

5. ควรคัดเลือกครู ทีมีความทุ่มเท และเสี ยสละ
มาเป็ นครู ผสู้ อนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
6. ควรลดภาระงานอืนๆของครู ทีรับผิดชอบ
เด็กทีมีความต้องการพิเศษ

6.25

1. ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาอย่างหลากหลาย
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญผูเ้ รี ยนและ
มีความเหมาะสมกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
2. ควรแยกสอนระหว่างเด็กปกติกบั เด็กทีมี
ความต้องการพิเศษในบางคาบ
3. ควรจัดอบรมการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล(IIP) แก่ครู ทุกคนในโรงเรี ยน
4. ควรมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรี ยนร่ วม
อย่างต่อเนือง

54.79

1. ควรให้ครู ผลิตและใช้สือในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนทีหลากหลายและเหมาะกับ
ความต้องการของเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
2. ควรจัดอบรมการผลิตสื อการสอนเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษให้กบั ครู ทีรับผิดชอบ

41.66

2.08

24.65
13.69
6.84

22.22
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ตาราง 14 (ต่อ)

ด้ าน

5.การวัดและประเมินผล

ข้ อเสนอแนะ

ร้ อยละ

3. ควรจัดงบประมาณเพิม เติม สําหรับการผลิตและ
จัดซื+ อสื อต่างๆ
4. ควรให้บุคลากรทีเกียวข้องพัฒนาสื อให้
หลากหลายและเหมาะกับเด็กทีมีความต้องการ
พิเศษให้มากขึ+น

20.83

1.ควรจัดให้มีการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนตาม
สภาพจริ ง
2. ควรปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ
3. ควรวัดและประเมินผลตามแผน IEP ,IIP ที
กําหนดไว้
4. ควรจัดอบรมให้ครู มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ
การ
วัดและประเมินผลเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
5. ควรมีการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนทุกครั+งหลัง
สอน
6. ควรให้ความรู้แก่ครู เกียวกับการสร้างเครื องมือ
วัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนที
ถูกต้อง

35.18

15.27

20.31
16.66
12.96

9.25
5.55
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ตาราง 14 (ต่อ)

ด้ าน
6.การจัดสภาพแวดล้อม

ข้ อเสนอแนะ

ร้ อยละ

1. ควรจัดสภาพแวดล้อมเอื+อต่อการเรี ยนรู้และ
พัฒนาการของเด็กทีมีความต้องการพิเศษใน
โรงเรี ยนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
2. ควรมีการจัดบรรยากาศและแหล่งเรี ยนใน
โรงเรี ยนให้น่าอยูแ่ ละดึงดูดความสนใจของเด็กที
มีความต้องการพิเศษ
3. ควรจัดให้มีหอ้ งเรี ยนเฉพาะห้องสอนเสริ ม
สําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
4. ควรจัดงบประมาณเพิม เติม สําหรับการปรับ
สภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน

41.79

38.80

14.92
4.47

จากตาราง 14 พบว่า ครู ผสู้ อนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ ให้ขอ้ เสนอแนะในการ
ปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขต
พื+นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ดังนี+
1. ด้านการจัดหลักสู ตรค่าร้อยละสู งสุ ด คือ ควรจัดหลักสู ตรสถานศึกษาสําหรับ
เด็กทีมีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ รองลงมา คือ ควรจัดอบรมบุคลากรในเรื องของหลักสู ตร
สําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และควรมีการปรับปรุ งหลักสู ตร
และเนื+อหาให้สอดคล้องกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษอย่างจริ งจัง และต่อเนือง ตามลําดับ
2. ด้านการเตรี ยมบุคลากร ค่าร้อยละสู งสุ ด คือ ควรจัดอบรมบุคลากรทีเกียวข้อง
ในโรงเรี ยนอย่างต่อเนือง และทัว ถึง รองลงมา คือ ควรจัดครู ดา้ นการศึกษาพิเศษมาสอนนักเรี ยน
โดยเฉพาะ และควรให้ความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับการจัดการเรี ยนร่ วมแก่ผปู้ กครอง
ตามลําดับ
3. ด้านการเรี ยนการสอน ค่าร้อยละสู งสุ ด คือ ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาอย่างหลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญผูเ้ รี ยน และมีความเหมาะสมกับเด็กที
มีความต้องการพิเศษ รองลงมา คือ ควรแยกสอนระหว่างเด็กปกติกบั เด็กทีมีความต้องการพิเศษใน
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บางคาบ และควรจัดอบรมการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IIP) แก่ครู ทุกคนในโรงเรี ยน
ตามลําดับ
4. ด้านการเตรี ยมและใช้สือการเรี ยนการสอน ค่าร้อยละสู งสุ ด คือ ควรให้ครู ผลิต
และใช้สือในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีหลากหลาย และเหมาะกับความต้องการของเด็กที
มีความต้องการพิเศษรองลงมา คือ ควรจัดอบรมการผลิตสื อการสอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
ให้กบั ครู ทีรับผิดชอบ และควรจัดงบประมาณเพิม เติม สําหรับการผลิตและจัดซื+ อสื อต่างๆ
ตามลําดับ
5. ด้านการวัดและประเมินผล ค่าร้อยละสู งสุ ด คือ ควรจัดให้มีการวัดและ
ประเมินผลผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง รองลงมา ควรปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษโดยเฉพาะ คือ ควรวัดและประเมินผลตามแผน IEP ,IIP ทีกาํ หนดไว้ ตามลําดับ
6. ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ค่าร้อยละสู งสุ ด คือควรจัดสภาพแวดล้อมเอื+อต่อการ
เรี ยนรู้ และพัฒนาการของเด็กทีมีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
รองลงมาคือ ควรมีการจัดบรรยากาศ และแหล่งเรี ยนในโรงเรี ยนให้น่าอยู่ และดึงดูดความสนใจ
ของเด็กทีมีความต้องการพิเศษ และควรจัดให้มีห้องเรี ยนเฉพาะห้องสอนเสริ มสําหรับเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษ ตามลําดับ

