บทที 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
เป็ นการสรุ ปผลการวิจยั การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ซึ งจะกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั สมมติฐานของการวิจยั วิธีดาํ เนินการวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลการวิจยั การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้และ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ต่อไป รายละเอียดได้กล่าวเป็ นลําดับดังต่อไปนี/
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื องการศึกษาปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
การจัดการเรี ยนร่ วม ตามทัศนะของครู ทีผ่านการอบรมบัญชี ค สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการ
ประถมศึกษาปัตตานี มีวตั ถุประสงค์ดงั นี/
1.เพือศึกษาระดับปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ตามทัศนะของครู ทีผ่านการอบรมบัญชี ค ทีสังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี
2.เพือเปรี ยบเทียบปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม ตามทัศนะของครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี ตามตัวแปรประสบการณ์การปฏิบตั ิงานของครู ผสู้ อน และระดับช่วงชั/น
3. เพือศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วมระดับชั/นประถมศึกษา ตามทัศนะของครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค สังกัด
สํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
สมมติฐานของการวิจัย
การวิจยั ครั/งนี/ผวู้ จิ ยั ได้กาํ หนดสมมติฐานการวิจยั ไว้ดงั นี/
1.ครู ผสู้ อนทีมีประสบการณ์การสอนแตกต่างกันมีปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วม
แตกต่างกัน
2.ครู ผสู้ อนในแต่ระดับช่วงชั/นมีปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมแตกต่างกัน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรทีใช้ในการวิจยั นี/ได้แก่ครู ผสู้ อนเด็กทีมีความต้องการพิเศษและผ่าน
การอบรมผูใ้ ห้บริ การสอนเสริ มจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด (บัญชี ค) ในโรงเรี ยนแกน
นําจัดการเรี ยนร่ วม ปี การศึกษา 2553 จํานวน 285 คน กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั นี/ ได้แก่
ครู ผสู้ อนเด็กทีมีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/น
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีท/งั 3 เขตพื/นทีการศึกษา จํานวน 150 คน ซึงมาโดยใช้สูตรยามาเน่
(Yamane,727-728 อ้างถึงใน ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์, 2546 : 104) โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั/นอย่างมีสัดส่ วน (Proportional Stratified Random) แล้วทําการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครืองมือทีใ ช้ ในการวิจัย
เครื องมือที ใช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยั ครั/ง นี/ เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ งผูว้ ิจยั สร้างขึ/นโดยอาศัยแนวคิดจากเอกสารตํารา งานวิจยั ทีเกียวข้อง แบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข้อมูลทัว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ น
แบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนที 2 แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตามหลักการของ ลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับปั ญหามาก
ทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุดตามลําดับ โดยแยกคําถามเกียวกับปั ญหาการจัดการเรี ยน
ร่ วมโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ตามทัศนะของครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค สังกัดสํานักงาน
เขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี 6 ด้าน จํานวน 37 ข้อ คือ การจัดหลักสู ตร 6 ข้อ การเตรี ยม
บุคลากรจํานวน 6 ข้อ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจํานวน 8 ข้อ การเตรี ยมและใช้สือการ
เรี ยนการสอนจํานวน 6 ข้อ การวัดและประเมินผลจํานวน 5 ข้อ และการจัดสภาพแวดล้อมจํานวน
6 ข้อ ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม เป็ นคําถามปลายเปิ ด ซึงหาค่าความเชือมัน ทั/งฉบับ .825
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการโดยการขอหนังสื อแนะนําตัวจาก
ผูว้ จิ ยั จากภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี แนะนําตัวผูว้ ิจยั และขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล ส่ งถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมสังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ท/ งั 3 เขตพื/นทีการศึกษา

86

เพือขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง
และขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถามให้ส่งแบบสอบถามคืน หลังจากได้รับแบบสอบถาม
แล้ว 2 สัปดาห์ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูร้ ับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง จากนั/นผูว้ ิจยั รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วดําเนินการวิเคราะห์ สรุ ปผลการวิเคราะห์ตามขั/นตอนการ
วิจยั ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั/งนี/ ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามตอนที 1 และตอนที 2 ไป
วิเคราะห์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพือประมวลผลและหาค่าสถิติดงั นี/
1. วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ของผูต้ อบแบบสอบถามจํา แนกตามช่ ว งชั/น ที ส อนและ
ประสบการณ์การสอน โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการ
เรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี โดยการหาค่าเฉลีย ( Χ ) และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยภาพรวมและรายด้าน
3. ทดสอบสมมติ ฐาน เพือ เปรี ย บเที ย บระดับ ปั ญ หาการจัด การเรี ย นร่ ว มใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ของ
ครู ผสู้ อนทีสอนประสบการณ์ตา่ งกัน ด้วยการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และประเภทช่วงชั/นทีสอน
ต่างกัน ด้วยการทดสอบค่า (t-test)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามในการแก้ไข
ปั ญหาในโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ ว ม สัง กัดสํา นัก งานเขตพื/น การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ปั ตตานี โดยการประมวลผลความคิ ดเห็ นและแจกแจงความถี สู งสุ ด แล้วนํา เสนอข้อมูล โดย
จัดลําดับความสําคัญ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ครั/งนี/ สรุ ปประเด็นสําคัญได้ดงั นี/
1. ผลการศึกษาข้อมูลสภาพทัว ไปของครู ผสู้ อนนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ
ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ตาม
ประสบการณ์การสอน และประเภทช่วงชั/นทีสอน พบว่าครู ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน
10 ปี ขึ/นไป รองลงมามีประสบการณ์การสอน 5-10 ปี และมีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 5 ปี
ตามลําดับ และครู ผสู้ อนปฏิบตั ิงานทั/งช่วงชั/นที 1 และช่วงชั/นที 2 มีจาํ นวนทีเท่ากัน
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2. ผลการศึกษาระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ท/ งั ในภาพรวมและรายข้อสรุ ปได้
ดังนี/
2.1 ระดับ ปั ญ หาการจัด การเรี ย นร่ ว มในโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว ม
สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( Χ = 3.30 ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู ผสู้ อนมีระดับปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลางทุก
ด้าน
2.2 ระดับ ปั ญ หาการจัด การเรี ย นร่ ว มในโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว ม
สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ด้านการจัดหลักสู ตร โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( Χ = 3.33 ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ครู ผสู้ อนมีปัญหาการจัดการเรี ยน
ร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ
2.3 ระดับ ปั ญ หาการจัด การเรี ย นร่ ว มในโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว ม
สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ด้านการเตรี ยมบุคลากร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.26) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ครู ผสู้ อนมีปัญหาการจัดการ
เรี ยนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ
2.4 ระดับ ปั ญ หาการจัด การเรี ย นร่ ว มในโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว ม
สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( Χ = 3.32) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ครู ผสู้ อนมีปัญหา
การจัดการเรี ยนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ
2.5 ระดับ ปั ญ หาการจัด การเรี ย นร่ ว มในโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว ม
สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ด้านการเตรี ยมและใช้สือการเรี ยนการ
สอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (Χ = 3.34) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ครู ผสู้ อนมี
ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ
2.6 ระดับ ปั ญ หาการจัด การเรี ย นร่ ว มในโรงเรี ย นแกนนํา จัด การเรี ย นร่ ว ม
สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( Χ = 3.29) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ครู ผสู้ อนมีปัญหาการจัดการ
เรี ยนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ
2.7 ระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ย นแกนนําจัดการเรี ย นร่ วม
สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ด้านการจัดสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( Χ = 3.26) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ครู ผสู้ อนมีปัญหาการจัดการ
เรี ยนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ
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3. ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ตามช่วงชั/นทีสอน และประสบการณ์
สอน สามารถสรุ ปได้วา่
3.1 ครู ผสู้ อนทีสอนช่วงชั/นต่างกัน มีปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีการศึกษา ใน
ภาพรวมและในรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีวางไว้
3.2 ครู ผสู้ อนทีทีมีประสบการณ์ตา่ งกัน มีปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
ในภาพรวมและในรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีวางไว้
4. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เป็ นรายด้าน
ดังนี/
4.1 ด้านการจัดหลักสู ตร มีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรี ยน
ร่ วมมากทีสุด คือ ควรจัดหลักสู ตรสถานศึกษาสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ
รองลงมา คือ ควรจัดอบรมบุคลากรในเรื องของหลักสู ตรสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันและ ควรมีการปรับปรุ งหลักสู ตรและเนื/อหาให้สอดคล้องกับเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษอย่างจริ งจังและต่อเนือง ตามลําดับ
4.2 ด้านการเตรี ยมบุคลากร มีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรี ยน
ร่ วมมากทีสุด คือควรจัดอบรมบุคลากรทีเกียวข้องในโรงเรี ยนอย่างต่อเนืองและทัว ถึง รองลงมา
คือ ควรจัดครู ดา้ นการศึกษาพิเศษมาสอนนักเรี ยนโดยเฉพาะ และ ควรให้ความรู้ความเข้าใจที
ถูกต้อง เกียวกับการจัดการเรี ยนร่ วมแก่ผปู้ กครอง ตามลําดับ
4.3 การจัดการเรี ยนการสอน มีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรี ยนร่ วมมากทีสุด คือ ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และกิจกรรมพัฒนาอย่างหลากหลาย
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญผูเ้ รี ยน และมีความเหมาะสมกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ รองลงมา คือ
ควรแยกสอนระหว่างเด็กปกติกบั เด็กทีมีความต้องการพิเศษในบางคาบ และควรจัดอบรมการ
เขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP ) แก่ครู ทุกคนในโรงเรี ยน
4.4 ด้านการเตรี ยมและใช้สือการเรี ยนการสอน มีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมมากทีสุด คือ ควรให้ครู ผลิตและใช้สือในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนทีหลากหลายและเหมาะกับความต้องการของเด็กทีมีความต้องการพิเศษรองลงมา คือ ควร
จัดอบรมการผลิตสื อการสอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษให้กบั ครู ทีรับผิดชอบและ ควรจัด
งบประมาณเพิม เติม สําหรับการผลิต และจัดซื/ อสื อต่างๆ ตามลําดับ
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4.5 ด้านการวัดและประเมินผล มีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรี ยนร่ วมมากทีสุด คือ ควรจัดให้มีการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง รองลงมา คือ ควร
ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลเด็กทีมีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ และควรวัดและ
ประเมินผลตามแผน IEP ,IIP ทีกาํ หนดไว้ ตามลําดับ
4.6 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรี ยนร่ วมมากทีสุด คือ ควรจัดสภาพแวดล้อมเอื/อต่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาการของเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษในโรงเรี ยนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย รองลงมา คือ ควรมีการจัดบรรยากาศและ
แหล่งเรี ยนในโรงเรี ยนให้น่าอยู่ และดึงดูดความสนใจของเด็กทีมีความต้องการพิเศษ และควรจัด
ให้มีหอ้ งเรี ยนเฉพาะห้องสอนเสริ มสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ ตามลําดับ
การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมการจัดการเรี ยนร่ วม
ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ตามทัศนะของครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค สังกัดสํานักงาน
เขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานได้ดงั นี/
วัตถุประสงค์ ข้อที 1 เพือศึกษาระดับปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมการจัดการเรี ยน
ร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี ผลการวิจยั
พบว่า ระดับปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึงสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วรวรรธน์ ธนพรธัญทิพย์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั เรื องสภาพและปัญหาการ
จัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ยะลาและสตูล ใน 3 ด้าน คือ ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านบุคลากรทีเกียวข้อง และด้านสิ งแวดล้อม พบว่า ทั/งภาพรวม
และรายด้านทั/ง 3 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาพร ทองบ่อ
(2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื อง ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ
ผลการวิจยั พบว่า ระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ทั/งภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลางและจําแนกเป็ นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านนักเรี ยน ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านเครื องมือ มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง นอกจากนี/ยงั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วีรพงษ์ เทียมวงษ์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั เรื องการศึกษาปั ญหาและ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ รู ปแบบการเรี ยนร่ วม ตามความคิดเห็นของบุคลากร
ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมทุกด้านอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี/ เนืองมาจาก การจัดการเรี ยนร่ วมระหว่างเด็กปกติกบั เด็กที
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มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมนั/น ได้ดาํ เนินการมาเป็ นระยะหนึง โดยรัฐบาลได้ให้
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาให้เด็กทีมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆเพิม ขึ/น แต่เนืองจาก
การเรี ยนเรี ยนร่ วมนั/นมีความยุง่ ยากกว่าการจัดการเรี ยนการสอนปกติ ภาระหนักจึงตกอยูท่ ี
ครู ผสู้ อน ซึงครู ผสู้ อนต้องมีความอดทน ทุม่ เทและเสี ยสละ ด้วยเหตุทีโรงเรี ยนทีได้รับการ
คัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมนั/น มีความพร้อมในการดําเนินการต่างกัน โรงเรี ยน
ทีได้รับจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรเพียงพอก็สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ดี แต่โรงเรี ยน
ส่ วนหนึงยังขาดแคลนงบประมาณ และจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอ ก็จะไม่สามารถจัดการเรี ยน
ร่ วมได้ประสบผลสําเร็ จ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นสาเหตุให้ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมการจัดการเรี ยน
ร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านทั/ง 6 ด้าน ผลการวิจยั พบว่า
1.1 ด้านการจัดหลักสู ตร ผลการวิจยั พบว่า ระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมการ
จัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประภาพร เศิกศิริ (2542 : 62)
ได้วจิ ยั เรื องปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วม ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จังหวัดยโสธร ในด้านหลักสู ตรและการนําไปใช้ ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วม ใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดยโสธร อยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมาก 1 ข้อ คือ การกําหนดหน้าทีความรับผิดชอบ ของ
บุคลากรในโครงการเรี ยนร่ วมมีความไม่เหมาะสม เรี ยงอันดับค่าเฉลียมากไปน้อย 3 อันดับแรก
การทําเอกสารคูม่ ือปฏิบตั ิงานมีความไม่ชดั เจน และไม่สะดวกต่อการปฏิบตั ิ การกําหนด
จุดมุง่ หมายของหลักสู ตรการเรี ยนร่ วมไม่ชดั เจนไม่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของนักเรี ยน
และหน่วยงานมีคาํ สัง แต่งตั/งบุคลากรไม่ชดั เจน
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี/ เนืองมาจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปั ตตานีมี
การจัดการฝึ กอบรมครู เพือเป็ นผูใ้ ห้บริ การสอนเสริ มแก่เด็กทีมีความต้องการพิเศษ (บัญชี ค) ทุก
ปี โดยรับสมัครครู เข้ารับการอบรมทุกปี และศูนย์การศึกษาพิเศษได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ใน
สํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เป็ นผูด้ าํ เนินการประสานกับโรงเรี ยนทีเป็ น
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ครู จึงมีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุ งหลักสู ตรในการจัดการเรี ยน
การสอน และผูบ้ ริ หารก็เปิ ดโอกาสให้ครู เข้าร่ วมรับการอบรมเป็ นผูใ้ ห้บริ การสอนเสริ ม (บัญชี ค)
เนืองจากโรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นสาเหตุให้ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมการจัดการเรี ยน
ร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.2 ด้านการเตรี ยมบุคลากร ผลการวิจยั พบว่า ระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วม
การจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษา
ปัตตานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรวรรธน์ ธนพรธัญ
ทิพย์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื องสภาพและปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดปั ตตานี ยะลาและสตูล ในด้านบุคลากรทีเกียวข้องกับการเรี ยนร่ วม อยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ส่ วนใหญ่ครู ผสู้ อนมีปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยเรื องทีครู ไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื องการจัดการเรี ยนการสอนแก่นกั เรี ยนเรี ยนร่ วม
มีปัญหาสู งกว่าข้ออืนๆ
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี/ เนืองมาจาก ครู ผสู้ อนนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี ต่างก็ได้รับการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนร่ วม ภายใต้หน่วยงานที
เกียวข้องเดียวกัน คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปั ตตานี ซึงเป็ นหน่วยงานทีให้การอบรม
และพัฒนาความรู้ดา้ นการจัดการเรี ยนร่ วมให้กบั โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมทุกโรงเรี ยน แต่
ขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนร่ วมให้ผปู้ กครอง โดยเฉพาะการ
ส่ งเสริ มให้ผปู้ กครองได้ศึกษาเอกสารเกียวกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นสาเหตุให้ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมการจัดการเรี ยน
ร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
ด้านการเตรี ยมบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.3 ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผลการวิจยั พบว่า ระดับปัญหาการ
จัดการเรี ยนร่ วมการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขต
พื/นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี พบว่าครู ผสู้ อนส่ วนใหญ่มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พาพร ทองบ่อ (2551 : บทคัดย่อ) ทีได้ศึกษาเรื อง ปั ญหาการจัดการ
เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทั/งโดยรวมและจําแนก
เป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนม์ พานิชชอบ
(2544 : บทคัดย่อ) ทีได้ทาํ การวิจยั เรื องปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของเด็กพิการร่ วมกับเด็ก
ปกติในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนของเด็กพิการทั/ง 7
ประเภท ทีเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน อยู่
ในระดับปานกลาง และเมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ครู ผสู้ อนมีปัญหาการจัดการเรี ยนการสอน
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ทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรื องการจัดครู เข้าสอนเด็กพิการร่ วมกับเด็กปกติตามความ
เหมาะสม ความถนัดและความสามารถเฉพาะ มีปัญหาสู งกว่าข้ออืนๆ นอกจากนี/ยงั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ประภัสสร ทัสนพงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ทีได้ทาํ การวิจยั เรื องศึกษาปัญหาการจัด
การศึกษาพิเศษในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาสกลนคร เขต 2
ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วม ในด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี/ เนืองมาจาก การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วมนั/น มีความแตกต่างจากการเรี ยนการสอนปกติ เพราะเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษมีหลายประเภท ครุ ผสู้ อนจึงไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้เต็มที เพราะต้อง
จัดการเรี ยนการสอนให้กบั เด็กปกติดว้ ย ประกอบกับครู ผสู้ อนส่ วนใหญ่มุง่ ให้ความสําคัญกับการ
จัดการเรี ยนการสอนให้กบั เด็กปกติมากกว่าเด็กทีมีความต้องการพิเศษ เด็กเหล่านี/จึงได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ ได้ไม่ดีเท่าทีควร อีกทั/งภาระงานของครู ผสู้ อนในแต่ละวันมีมาก การให้ความ
ช่วยเหลือและจัดการเรี ยนการสอนให้กบั เด็กทีมีความต้องการพิเศษไม่เต็มที
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นสาเหตุให้ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมการจัดการเรี ยน
ร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี ด้านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.4 ด้านการเตรี ยมและการใช้สือการเรี ยนการสอน ผลการวิจยั พบว่า ระดับ
ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัด
สํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมปัตตานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึงสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ประภาพร เศิกศิริ (2542 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั เรื องปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วม ใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดยโสธร ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการ
จัดการเรี ยนร่ วม ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดยโสธร ด้านการ
เตรี ยมและการใช้สือการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับปานกลางนอกจากนี/ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สุ พาพร ทองบ่อ (2551 : บทคัดย่อ) ทีได้ศึกษาเรื อง ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ด้านการเตรี ยมและการใช้สือการเรี ยนการสอนทั/งโดยรวมและจําแนกเป็ นราย
ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี/ เนืองมาจากในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ยังขาด
แคลนงบประมาณในการผลิตและจัดหาสื อการเรี ยนการสอนสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษมี
ราคาค่อนข้างสู งเมือเทียบกับสื อสําหรับเด็กปกติ การจัดซื/ อสื อจึงทําได้นอ้ ย ประกอบกับการขาด
การอบรมการผลิตสื อการเรี ยนการสอน เนืองจากในการจัดการอบรมการผลิตสื อการเรี ยนการ
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สอนสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษแต่ละครั/งนั/น ต้องจํากัดปริ มาณของผูเ้ ข้ารับการอบรม
เพราะมีงบประมาณจํากัด
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นสาเหตุให้ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมการจัดการเรี ยน
ร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี ทั/ง 3 เขต
พื/นที ด้านการเตรี ยมและการใช้สือการเรี ยนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.5 ด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิจยั พบว่า ระดับปั ญหาการจัดการเรี ยน
ร่ วมการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษา
ปัตตานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประภาพร เศิกศิริ
(2542 : 64) ได้วจิ ยั เรื องปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วม ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษา จังหวัดยโสธร ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วม ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดยโสธร ด้านการวัดและประเมินผล อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนม์ พานิชชอบ (2544 : บทคัดย่อ) ทีได้ทาํ การ
วิจยั เรื องปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนของเด็กพิการร่ วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนของเด็กพิการทั/ง 7 ประเภท ทีเรี ยนร่ วมกับเด็ก
ปกติในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล อยูใ่ นระดับปานกลาง และเมือพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ครู ผสู้ อนมีปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนทุกข้ออยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรื อง
การวัดผลเด็กพิการร่ วมกับเด็กปกติ มีปัญหาสู งกว่าข้ออืนๆ มีปัญหาสู งกว่าข้ออืนๆ
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี/ เนืองมาจาก ครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ยังขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับการวัดและประเมินผลเด็กทีมีความต้องการ
พิเศษ เนืองโรงเรี ยนไม่คอ่ ยจัดประชุมชี/แจงเกียวกับการวัดผลและประเมินผล ทําให้ครู ผสู้ อน
ส่ วนใหญ่ยงั มีความเข้าใจทีผิด ใช้วธิ ีการวัดและประเมินผลเด็กเหล่านี/ดว้ ยเกณฑ์และมาตรฐาน
เดียวกับเด็กปกติ ประกอบกับการขาดการอบรมการวัดและประเมินผลสําหรับเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษแต่ละครั/งนั/น ต้องจํากัดปริ มาณของผูเ้ ข้ารับการอบรม เพราะมีงบประมาณในการ
ดําเนินการค่อนข้างจํากัด
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นสาเหตุให้ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมการจัดการเรี ยน
ร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี ด้านการวัด
และประเมินผล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.6 ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ผลการวิจยั พบว่า ระดับปั ญหาการจัดการเรี ยน
ร่ วมการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษา
ปัตตานี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรวรรธน์ ธนพรธัญ
ทิพย์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื องสภาพและปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดปั ตตานี ยะลาและสตูล ผลการวิจยั พบว่า ปัญหาการจัดการปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วม
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ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ยะลาและสตูล ด้านการจัดสภาพแวดล้อมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง นอกจากนี/ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ พาพร ทองบ่อ (2551 : บทคัดย่อ) ที
ได้ศึกษาเรื อง ปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู้ อน ผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษผลการวิจยั พบว่า
ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี/ เนืองมาจาก โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมส่ วนใหญ่ยงั
ขาดแคลนงบประมาณ ในการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม ประกอบกับผูบ้ ริ หารยังให้ความสําคัญกับ
การจัดสภาพแวดล้อมสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษค่อนข้างน้อย เมือเทียบกับเด็กปกติ และ
ส่ วนใหญ่เด็กเหล่านี/กส็ ามารถใช้อาคาร และห้องเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติได้ ยกเว้นห้องเรี ยนเฉพาะ
หรื อห้องสอนเสริ มทีตอ้ งจัดให้กบั เด็กเพิม เติม เพือใช้จดั การเรี ยนการสอนเสริ ม แต่โรงเรี ยนแกน
นําส่ วนใหญ่มีปริ มาณห้องเรี ยนค่อนข้างจํากัด จึงไม่สามารถจัดห้องเรี ยนดังกล่าวเพิม เติมได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นสาเหตุให้ปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกน
นําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี ด้านการจัดสภาพแวดล้อม โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
วัตถุประสงค์ ข้อที 2 เพือเปรี ยบเทียบปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกน
นํา สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ตามตัวแปรประสบการณ์การ
ปฏิบตั ิงานของครู ผสู้ อน และระดับช่วงชั/น
สมมติฐานข้อที 1 ครู ผสู้ อนทีมีประสบการณ์การสอนแตกต่างกันมีปัญหาการ
จัดการเรี ยนร่ วมแตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่าครู ผสู้ อนทีมีประสบการณ์สอนแตกต่างกันมีปัญหา
จัดการเรี ยนร่ วม ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี
ทั/ง 3 เขตพื/นที ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีวางไว้
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี/ เนืองมาจาก ครู ผสู้ อนทีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน
ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ เกียวกับการจัดการเรี ยนร่ วม ภายใต้
หน่วยงานทีเกียวข้องเดียวกัน และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนซึงได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการได้
มีการประชุม ชี/แจงเกียวกับการจัดการเรี ยนร่ วมให้ครู ผสู้ อนได้รับความรู้ความเข้าใจร่ วมกัน
ประกอบกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษของแต่ละโรงเรี ยนนั/น มีการกระจายตามชั/นต่างๆทําให้
ครู ผสู้ อนทีมีประสบการณ์สอนต่างกัน ได้รับทราบข้อมูลและปัญหาทีคล้ายคลึงกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นสาเหตุให้ครู ผสู้ อนทีมีประสบการณ์สอนต่างกัน มี
ปัญหาจัดการเรี ยนร่ วม ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษา
ปัตตานี โดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที 2 ครู ผสู้ อนในแต่ระดับช่วงชั/นมีปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วม
แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ครู ผสู้ อนแต่ละช่วงชั/นมีปัญหาจัดการเรี ยนร่ วม ในโรงเรี ยนแกน
นําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาปัตตานี ในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีวางไว้
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี/ เนืองมาจาก ครู ผสู้ อนทีสอนในช่วงชั/นทีตา่ งกัน ได้รับการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการเรี ยนร่ วม ต่างก็ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ติดตาม ในเรื องของหลักสู ตร บุคลากร การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การเตรี ยม
และการใช้สือการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และการจัดสภาพแวดล้อม สําหรับเด็กที
มีความต้องการพิเศษ จากหน่วยงานเดียวกันนอกจากนี/โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมต่างมี
สภาพ และบริ บทใกล้เคียงกัน ส่ วนในด้านการจัดสภาพแวดล้อม ทีมีความแตกต่างกันเป็ นผลมา
จากการได้รับจัดสรรงบประมาณทีแตกต่างกัน เนืองจากโรงเรี ยนทีมีจาํ นวนนักเรี ยนน้อยกว่าจะ
ได้รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรี ยนทีจาํ นวนนักเรี ยนมาก การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมใน
โรงเรี ยนจึงทําได้ยาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็ นสาเหตุให้ครู ผสู้ อนทีมีสอนช่วงชั/นแตกต่างกัน
มีปัญหาจัดการเรี ยนร่ วม ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษา
ปัตตานี โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
วัตถุประสงค์ขอ้ ที 3 เพือศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาการจัดการเรี ยน
ร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําระดับชั/นประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื/นทีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี โดยมีขอ้ เสนอแนะ ด้านการจัดหลักสู ตร เรื องการจัดหลักสู ตรสถานศึกษาสําหรับเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ ด้านการเตรี ยมบุคลากรเรื องการจัดอบรมบุคลากรทีเกียวข้องใน
โรงเรี ยนอย่างต่อเนื องและทัว ถึง ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรื องการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนาอย่างหลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญผูเ้ รี ยนและมีความ
เหมาะสมกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ ด้านการเตรี ยมและใช้สือการเรี ยนการสอน เรื องการให้
ครู ผลิตและใช้สือในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีหลากหลายและเหมาะกับความต้องการ
ของเด็กทีมีความต้องการพิเศษรองลงมา ด้านการวัดและประเมินผล เรื องการให้มีการวัดและ
ประเมินผลผูเ้ รี ยนตามสภาพจริ ง และด้านการจัดสภาพแวดล้อมเรื องการให้จดั สภาพแวดล้อม
เอื/อต่อการเรี ยนรู้ และพัฒนาการของเด็กทีมีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนโดยคํานึ งถึ งความ
ปลอดภัย
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ควรเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในการปรับปรุ ง และพัฒนาหลักสู ตรสําหรับเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษ
1.2 ผูบ้ ริ หารควรจัดเอกสารทีเกียวข้องให้ผปู้ กครองเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษได้ศึกษา
1.3 ครู ผสู้ อนต้องจัดกิจกรรมกาเรี ยนการสอนให้กบั เด็กตามทีได้
กําหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะรายบุคคล (IIP)
1.4 ครู ผสู้ อนควรมีการประเมินการใช้สือร่ วมกันกับผูเ้ รี ยน เพือนําผล
มาประเมินไปใช้ปรับปรุ งและพัฒนาสื อ
1.5 ครู ผสู้ อนต้องใช้เครื องมือทีหลากหลายในการวัดและประเมินผล
เด็กทีมีความต้องการพิเศษ
1.6 ครู ผสู้ อนควรจัดชั/นเรี ยนทีเอื/อต่อครู และเพือนได้ช่วยเหลือเด็กที
ความต้องการพิเศษอย่างใกล้ชิด
1.7 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรจัดอบรมการพัฒนาหลักสู ตรสําหรับเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษแก่ครู ผสู้ อนทุกระดับ เพือความเข้าใจทีถูกต้อง และเป็ นแนวทางเดียวกัน
1.8 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรให้ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมให้
เอื/อต่อเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั/งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
โดยแยกประเภทของเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
2.2 ควรศึกษารู ปแบบทีเหมาะสมในการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมเพือ
พัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสม

