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Abstract
	 The	purpose	of	this	research	was	to	analyze	the	components	of	inclusive	education
management	of	primary	schools	in	Special	Education	Service	Center,	Education	Area	III.	The	study	was
divided	into	two	phases.	Phase	I:	Factor	analysis	of	inclusive	education	management	components
under	primary	schools	in	Special	Education	Service	Center,	Education	Area	III.	This	stage	was	a
quantitative	study	which	the	survey	was	employed.	The	population	in	this	stage	was	173	pilot
schools	in	five	provinces	including	Chumphon,	Surathani,	Nakhonsrithamarat,	Phatthalung,	and
Songkhla.	The	questionnaire	was	administered	with	4	people	from	each	school	including	a	school
administrator,	chief	of	academic	affairs,	a	teacher	who	was	in	charge	of	inclusive	education	and
chief	of	school	board	committee.	Totally,	there	were	692	respondents	in	the	study.	Exploratory
factor	analysis	which	was	a	statistical	technique	was	used	for	data	analysis.	Phase	II:	The	study	of
best	practices	guidelines	for	inclusive	education	management	under	primary	schools	in	Special
Education	Service	Center,	Education	Area	III.	Interviews	with	16	key	informants		were	conducted
including	school	administrator,	chief	of	academic	affairs,	teacher	who	was	in	charge	of	inclusive
education	and	chief	of	school	board	committee.	The	focus	group	was	used	for	examining	the
best	practices	of	schools	by	12	persons	including	school	administrator,	teachers	from	mainstay
schools	and	schools	that	were	offering	inclusive	education	under	Special	Education	Service
Center,	Education	Area	III.	Research	instruments	were	an	interview	protocol	and	a	focus	group
form.	Content	analysis	was	used	for	data	analysis	in	examining	best	practices	guidelines	of
including	education	management.		
	 The	finding	revealed	that	the	inclusive	education	management	of	primary	schools	in	Special
Education	Service	Center,	Education	Area	III	was	comprised	of	8	factors;	1)	academic	management,
2)	instructional	quality,	3)	learning	society	formation,	4)	management	of	budgeting,	premises,
environment,	and	public	relation,	5)	supervision,	monitoring,	evaluation,	and	reporting,	6)	administrator’s
quality,	7)	screening	of	children,	and	8)	teacher	development.
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แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ
เรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	การวิจัยแบ่งเป็นสองระยะ
ระยะที่หนึ่ง	เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	ในเขตบริการศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	การศึกษาวิจัยระยะนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	โดยท�าการวิจัยเชิงส�ารวจ	ซึ่งกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นโรงเรียนประถมศึกษาแกนน�าจัดการเรียนร่วมในเขตบริการศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	ซึ่งรับผิดชอบ	5	จังหวัด	คือ		ชุมพร	สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	พัทลุง	และสงขลา
จ�านวนท้ังสิ้นจ�านวน	173	โรงเรียน	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยซึ่งผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย	
4	คน	ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม	ได้แก่	ผู้บริหารโรงเรียน	ครูหัวหน้าวิชาการ	ครูผู้รับผิดชอบ
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	รวม	692	คน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	ด้วยสถิติ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ	(Factor	Analysis)	ในรูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	(Exploratory
Factor	Analysis)	และระยะท่ีสองเป็นการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน
ประถมศึกษา	ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจ�านวน	16	คน
ได้แก่	ผู้บริหารโรงเรียน	ครูหัวหน้าวิชาการ	ครูผู้รับผิดชอบ	และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และ
ตรวจสอบกลยุทธ์โดยการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	จากผู้บริหารและครูโรงเรียนแกนน�า
จัดการเรียนร่วมต้นแบบ	โรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วม	และโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วม	ในเขต
บริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	รวมจ�านวน	12	คน	เครื่องมือได้แก่	แบบสัมภาษณ์	แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา	เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	
	 ผลการวิจัยพบว่า	แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	ในเขต
บริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	ประกอบด้วยแนวปฏิบัติ	8	องค์ประกอบคือ	องค์ประกอบที่	1	ด้านการ
บริหารงานวิชาการ	องค์ประกอบที่	2	ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	องค์ประกอบที่	3	ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้	องค์ประกอบท่ี	4	ด้านการบริหารงบประมาณ	อาคารสถานที่	สิ่งแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์
องค์ประกอบที่	5	ด้านการนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผล	และรายงานผล	องค์ประกอบที่	6	ด้านคุณภาพผู้บริหาร
องค์ประกอบที่	7	ด้านการคัดแยกเด็ก	และองค์ประกอบที่	8	ด้านการพัฒนาครู	

ค�าส�าคัญ:		 การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา,	เด็กที่มีความต้องการพิเศษ,	เขตบริการศูนย์
	 	 	 การศึกษาพิเศษ
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บทน�า
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช
2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พุทธศักราช	2545
มาตรา	10	ได้ก�าหนดให้รัฐและหน่วยงานทางการศึกษา
ต้องรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการให้มีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	อารมณ์	สังคม	การสื่อสาร
และการเรียนรู ้	หรือมีร่างกายพิการ	หรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู ้ดูและ
หรือด้อยโอกาส	ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ
โอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ	และต้องจัด
ให้ต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และให้ได้รับสิทธิสิ่งอ�านวยความสะดวก	สื่อ	บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา	ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก�าหนดซ่ึงรัฐสามารถจัดได้หลากหลาย
รูปแบบและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม	3	
รูปแบบ	คือ	การศึกษาในระบบ	นอกระบบ	และตาม
อัธยาศัย	หรือ	การจัดการศึกษาปฐมวัย	การศึกษาขั้น
พื้นฐาน	หรือบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็ก
พิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	นอกจากน้ี	ใน
มาตรา	24	ยังก�าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน	โดยค�านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล		(กระทรวงศึกษาธิการ,
2548)
	 ประเทศไทยโดยกระทรวงศกึษาธกิาร	ได้ด�าเนนิการ
จัดการศึกษาเพ่ือคนพิการมาตั้งแต่	พ.ศ.	2487	โดยจัดตั้ง
เป ็นโรงเรียนเฉพาะ	เช ่น	โรงเรียนสอนคนหูหนวก
โรงเรียนสอนคนตาบอด	และโรงเรียนสอนคนปัญญาอ่อน
เป็นต้น	จากการด�าเนินการพบว่า	เด็กพิการเหล่าน้ี
สามารถเรียนได้จึงท�าให้เกิดแนวคิดท่ีจะให้เด็กพิการได้
เรียนร่วมกับเด็กปกติ	ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
โรงเรียนเฉพาะได้มาก	ดังนั้นในปี	พ.ศ.2500	กระทรวง
ศึกษาธิการจึงได้ทดลองจัดการศึกษาส�าหรับเด็กพิการ
ได้เรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติ	โดยจัดส�าหรับ
เด็กบกพร่องทางสติปัญญา	ในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร	การจัดการศึกษาในรูปแบบ
การเรียนร่วมได้พัฒนาขึ้นตามล�าดับ	โดยเป็นการพัฒนา

ทั้งระบบการบริหารจัดการ	และการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข ้องในรูปแบบที่หลากหลาย	ซึ่งมี คุณค่าและ
ประโยชน์ต่อการด�าเนินการเรียนร่วม	โดยค�านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดที่ เด็กแต่ละคนจะได้รับ	จนกระทั่ง
ปีงบประมาณ	2547	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ด�าเนินโครงการโรงเรียนแกนน�าจัดการ
เรียนร่วม	จ�านวน	390	โรงเรียน	และปัจจุบันได้ขยาย
การจัดตั้งโรงเรียนแกนน�าครอบคลุมทั่วประเทศครบทุก
อ�าเภอ	จ�านวนทั้งส้ิน	2,000	โรงเรียนด�าเนินการจัดการ
เรียนร่วมเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนใกล้เคียง	และรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทเข้าเรียนร่วม	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์	วิธีการและการบริหาร
จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมเพื่อเพ่ิมโอกาสให้เด็กพิการ
ทกุคนทีอ่ยากเรยีนได้เข้าเรยีนและเรยีนในโรงเรยีนใกล้บ้าน
(เบญจา		ชลธาร์นนท์,	2545)
	 ปัจจุบันแนวคิดการบริหารเพื่อความเป็นเลิศได้
เข้ามามีบทบาทส�าคัญในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
เพราะความเป็นเลิศสามารถท�าให้องค์การอยู ่รอด	มี
ความสามารถในการแข่งขัน	หรือคงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ
ในภาวการณ์ที่สังคมมีการเปล่ียนแปลงและแข่งขันกัน
อย่างรวดเร็ว		ส�าหรับแนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศนั้นได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง	ส่งผล
ให้หลายประเทศมีหน่วยงาน	องค์กร	ทั้งภาครัฐและ
เอกชน	พยายามหาแนวปฏิบัติหรือวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อ
ให้องค์การของตนเองประสบความส�าเร็จ	สามารถก้าวสู่
ความเป็นเลิศ	แนวคิดในการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศมีเอกลักษณ์เฉพาะตนซึ่งแตกต่างกับองค์กร
ทางธุรกิจท่ัวๆ	ไปที่มีเป้าหมายของการจัดการศึกษา
และภารกิจที่ส�าคัญ	คือ	การด�าเนินงานของสถานศึกษา
ที่ต้องค�านึงถึงนโยบาย	ปรัชญาของการจัดการศึกษา
และคุณภาพของผู้เรียน	และการไม่แสวงหาก�าไรเป็น
ประเด็นส�าคัญในการพัฒนา	โดยเฉพาะสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาของรัฐจ�านวนมากที่มีข้อจ�ากัดทั้งด้าน
ก�าลังคน	งบประมาณ	บริบท	สภาพแวดล้อม	ชุมชน	ซ่ึง
ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อการบรรลุผลตาม
เป้าหมายของการด�าเนินงาน	หรือโครงการของสถานศึกษา
นั้นๆ	(เชิดศักดิ์		ศุภโสภณ,	2553)
	 ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้ด�าเนินการ
บริหารจัดการเรียนร่วมที่สถานศึกษามาโดยตลอด	จึง
สนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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ในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	
ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3
ประกอบด้วยอะไรบ้างและมีแนวปฏิบัติอย่างไร	ที่จะ
ท�าให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษแบบเรียนร่วมแต่ละคนที่
ความแตกต่างกันทางด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคมและ
สติปัญญา	สามารถเรียนและท�ากิจกรรมร่วมกับนักเรียน
ปกติและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	สังคมและคนโดย
ทั่วไปยอมรับและผู ้ เรียนได ้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพการ	ซึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีจะเป็นประโยชน์
ส�าหรับโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนที่มี
การจัดการเรียนร่วมปกติทั่วไปในการช่วยให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาและผู ้ เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ใช ้เป ็น
แนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน
ประถมศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการ
เรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	ในเขตบริการศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3
	 2.	 เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	ในเขตบริการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	ผู้วิจัย
ได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น	2	ระยะตามล�าดับ	ดังนี้
 ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
บริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
	 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการเรียน
ร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา	3	มีรายละเอียดในระยะนี้ดังนี้
 1. ประชากร	เป็นผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
จัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วม	
ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3
จ�านวน	173	โรงเรียน	ผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วย
การสุ ่มแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	จาก
โรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วม	ในเขตบริการศูนย์การ

ศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	จ�านวน	173	โรงเรียนๆ	ละ
4	คน	คอื	ผูบ้ริหารโรงเรยีน	หวัหน้าวชิาการ	ครผููรั้บผดิชอบ
โครงการโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วม	และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	รวมจ�านวน	692	คน	
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	เป็นแบบสอบถาม
ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษากรอบแนวคิดหลักการ
และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนร่วมของ
โรงเรียนประถมศึกษา	ในการสร้างเครื่องมือ	จ�าแนกเป็น	
2	ตอน	คือ	สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	มี
ลักษณะเป็นแบบเลือกรายการ	(Checklist)	และ	เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนร่วมของ
โรงเรียนประถมศึกษา	มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า	(Rating	Scale)	
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยขอหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ถึง
ผู้อ�านวยการโรงเรียนแกนน�าการจัดการศึกษาเรียนร่วม
ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3
จ�านวนทั้งหมด	173	โรงเรียนและด�าเนินการส่งและรับ
แบบสอบถามด้วยตนเองโดยก�าหนดวันเวลารับคืน	2
สัปดาห์หลังจากได้รับแบบสอบถามครบร้อยละ	100
ผู้วิจัยจึงด�าเนินการตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
เพื่อด�าเนินการวิเคราะห์ต่อไป
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้กระท�าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส�าเร็จรูป	โดยใช้ค�าสั่งให้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ	Factor	Analysis	ในรูปแบบการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	(Exploratory	Factor	Analysis)
เพื่อหาองค์ประกอบการบริหารจัดการเรียนร่วมของ
โรงเรียนประถมศึกษาและตั้งชื่อองค์ประกอบการบริหาร
จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	โดยพิจารณา
จากข้อค�าถามที่อยู่ในแต่ละองค์ประกอบ
 ระยะที่ 2 ศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
บริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา ใน
เขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
	 หลังจากผู้วิจัยได้องค์ประกอบบริหารจัดการ
เรียนร ่วมผู ้วิจัยน�ามาสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-Depth
Interview	)	กับโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วมต้นแบบ
ที่ได้รับการคัดเลือกโดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร
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จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	ในเขตบริการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	ดังต่อไปนี้
 1. ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants)
	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในพื้นที่ศึกษาเพื่อการสัมภาษณ์
เชิงลึก	(In	-	Depth	Interview)	จาก	โรงเรียนแกนน�า
จัดการเรียนร่วมต้นแบบ	ในเขตบริการศูนย์การศึกษา
พิเศษเขตการศึกษา	3	มีรายละเอียดผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ
เป็นผู้บริหารโรงเรียน	ครูหัวหน้าวิชาการ	ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วมและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	โรงเรียนละ	4	คน	
รวม	16	คนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	ในเขตบริการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	และการสนทนา
กลุ่มย่อยเพื่อตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	จากผู้บริหาร
และครูโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วมต้นแบบโรงเรียน
แกนน�าจัดการเรียนร่วม	และโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
พิเศษแบบเรียนร่วม	ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา	3	รวมจ�านวน	12	คน	 	 	
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เคร่ืองมือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วม
ต้นแบบ	ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3
เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดชนิดแบบก่ึงมี	โครงสร้าง
(Semi-structure	Interview	Protocol)	เน้นการสมัภาษณ์
เชิงลึก	จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	และ	ตัวผู้วิจัยซ่ึงเป็นเครื่องมือ
ที่ได้รับการยอมรับและถือว่าดีในการวิจัยเชิงคุณภาพ
และใช ้แบบสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ	เป ็นเครื่องมือ
การตรวจสอบแนวปฏิบัติที่ เป ็นเลิศในการบริหาร
จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	ในเขต
บริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3		
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู ้ วิ จั ยขอหนั งสื อจากคณะศึ กษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ส่งไป
เพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลและอ�านวยความ

สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล	พร้อมนัดหมายวันเวลา	
และสถานที่เพื่อท�าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง	ตามวันเวลา
ที่นัดหมายตามกรอบประเด็นข้อค�าถามของแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง	พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องบันทึกเทป
ประกอบการสัมภาษณ์และแบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์
ก่อน	ระหว่าง	และหลงัการสมัภาษณ์	โดยมีผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญั
ประกอบด้วย	ผู้บริหารโรงเรียน	ครูหัวหน้าวิชาการ	ผู้รับ
ผิดชอบ	และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลังจากการสัมภาษณ์	ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์
รวบรวมข้อมูลและน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยสรุปและตีความใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา	(Content	analysis)	เป็นความเรียง	ด�าเนินการ
ถอดเทปการสัมภาษณ์	เพื่อคัดสรรหรือหาแก่นของเรื่อง
โดยอาศัยหลักการสุ่มทางทฤษฎี	ประกอบข้อมูลวิเคราะห์
หารูปแบบและใจความหลักของข้อมูลที่รวบรวมมา	โดย
ใช้วิธีเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของข้อมูล
ในแต่ละบทสัมภาษณ์	ท�าการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละชุด
โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบแบบสลับไปสลับมา	(To-and-
fro	process)	เพื่อศึกษาความเหมือนและความแตกต่าง
ของข้อมูลซ่ึงผู้วิจัยจะน�าประเด็น	หรือแก่นของเรื่องไป
สร้างเป็นแนวปฏิบัติการบริหารจัดการเรียนร่วมของ
โรงเรียนประถมศึกษา	ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา	3	
	 	 	 	 	
ผลการวิจัย
 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตบริการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง	8	องค์ประกอบ
ผู ้วิจัยจึงน�าเสนอค่าน�้าหนักองค์ประกอบของแต่ละ
องค์ประกอบ	ค่าไอเกน	และการตั้งชื่อขององค์ประกอบ
ได้	ดังตาราง	1
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ตาราง 1	 องค์ประกอบ	ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	ค่าไอเกน	และการตั้งชื่อองค์ประกอบ

 องค์ประกอบที่ ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ ค่าไอเกน  การตั้งชื่อองค์ประกอบ

	 1	 .505-.757	 39.386	 การบริหารงานวิชาการ		
	 2	 .538-.754	 4.537	 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
	 3	 .538-.682	 2.723	 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
	 4	 .531-.810	 2.014	 การบริหารงบประมาณ	อาคาร
	 	 	 	 สถานที่	สิ่งแวดล้อม	และการ
	 	 	 	 ประชาสัมพันธ์
	 5	 .526-.718	 1.734	 การนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผล	และ
	 	 	 	 รายงานผล
	 6	 .549-.599	 1.517	 การพัฒนาผู้บริหาร
	 7	 .513-.620	 1.417	 การคัดแยกเด็ก
	 8	 .541-.718	 1.370	 การพัฒนาครู

	 จากผลการวเิคราะห์องค์ประกอบทัง้	8	องค์ประกอบ
ผู้วิจัยก�าหนดชื่อองค์ประกอบและนิยามความหมายแต่ละ
องค์ประกอบ	ดังนี้
 องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารงานวิชาการ
(Academic Management)	หมายถึง	การบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดที่ส่งผลให้ครูสามารถจัดท�าแผนการสอน
เฉพาะบุคคล	(IIP)	ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล	(IEP)	โดยมีเน้ือหาและกิจกรรมสอดคล้อง
กบันกัเรยีนเรยีนร่วม	มกีารวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลาย
และใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียน
เรียนร่วมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 องค์ประกอบท่ี 2 คุณภาพการจัดการเรียน
การสอน (Instructional Guality)	หมายถึง	การพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและครู	โดยที่นักเรียนได้รับการเตรียม
ความพร้อม	มีการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ทักษะทางสังคมและการด�ารงชีวิต	ทักษะพื้นฐานการ
ท�างานอาชีพ	และมีพัฒนาการการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	(IEP)	มีการพัฒนาครูผู้สอน
ให้มีความรู้	ความเข้าใจ	ต่อการจัดการเรียนร่วมและมี
การปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม	มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้	และได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาพิเศษอย่าง
ต่อเนื่อง

 องค์ประกอบที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(Learning Society formation)	หมายถึง	การประสาน
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง	หน่วยงาน
ต่างๆ	และองค์กรในท้องถิ่นในการก�าหนดการจัด
กิจกรรมต่างๆ	กับทางโรงเรียน	โดยทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วมได้
อย่างมีคุณภาพ
 องค์ประกอบที่ 4 การบริหารงบประมาณ
อาคารสถานที่ ส่ิงแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์
(Management of Budget ing,  Bui ld ing,
Environment, and Public relation)	หมายถึง
การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการ
เรียนร่วมและจัดกิจกรรมหาทุนมาใช้จ่ายในโครงการ
จัดการเรียนร่วม	มีการจัดอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม
ภายใน	ภายนอกอาคารให้เอื้อต ่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน	มีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วมอย่างทั่วถึงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
โดยให้บรกิารข้อมลูข่าวสารด้านการศกึษาพิเศษแก่ชุมชน
 องค์ประกอบที่ 5 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล (Supervision, Monitoring, Evaluation,
and Reporting)	หมายถึง	หน่วยงานต้นสังกัดและ
โรงเรียนมีการก�าหนดผู้รับผิดชอบในการนิเทศ	ติดตาม
และประเมินผล		มีการให้ค�าปรึกษาแนะน�าช่วยเหลือ
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เกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมแก่ครูผู ้สอน	มีการจัดท�า
การรายงานผลการด�าเนินงาน	และน�าผลการนิเทศไป
ใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเรียนร่วมได้อย่างมี
คุณภาพ
 อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ที่  6  คุ ณ ภ า พ ผู ้ บ ริ ห า ร
(Administrator’s Quality)	หมายถึง	การพัฒนา
ผู ้บริหารโรงเรียนให้มีวุฒิและประสบการณ์เก่ียวกับ
การบรหิารจดัการเรยีนร่วมสามารถพฒันาโรงเรยีนทัง้ระบบ
โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม	มีการบริหาร
จดัการข้อมลูสารสนเทศในการวางแผนการจดัการเรยีนร่วม
การก�าหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าประสงค์และ
ระบบการให้บริการท่ีชัดเจน	เพื่อพัฒนาการจัดการ
ศึกษาพิเศษได้อย่างมีคุณภาพ	
 องค์ประกอบที่ 7 การคัดกรองเด็ก (Screening
of Children)	หมายถึง	โรงเรยีนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ในการคัดกรองเด็กและจัดประชุมวางแผนการกรองเด็ก
ร่วมกัน	มีการจัดท�าระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ศึกษาพิเศษ	โดยที่หน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียนมีการ
จัดประชุมอบรมให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือและวินิจฉัย
คัดแยกเด็กให้ครูครบทุกคนอย่างต่อเนื่อง
 องค์ประกอบที่ 8 การพัฒนาครู (Teacher
Development)	หมายถึง	สพป./ศูนย์การศึกษาพิเศษ
และโรงเรียนมีการจัดประชุม	อบรมสัมมนาครูทุกคน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วมเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กับนักเรียนอย่างสูงสุด	
 2 ผลการสัมภาษณ์แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน
การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
	 ผู้วิจัยน�าผลวิจัยองค์ประกอบการบริหารจัดการ
เรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	ในเขตบริการศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	ไปสัมภาษณ์แต่ละ
องค์ประกอบกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	4	กลุ่มได้แก่	ผู้บริหาร
โรงเรียน	ครูหัวหน้าวิชาการ	ครูหัวหน้าโครงการจัดการ
เรียนร่วม	และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วมต้นแบบ
ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	จ�านวน
4	โรงเรยีนๆ	ละ	4	คน	รวม	16	คน	ปรากฏผลการสัมภาษณ์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการเรียนร่วม ด้านการบริหารงานวิชาการ	ครูมีการ
ด�าเนินการดังนี้
	 1.	 การจัดท�าแผนการสอน												
	 	 1.1	จัดท�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล	(IEP)
				 	 1.2	จัดท�าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)
	 2.	 สื่อการเรียนการสอน
	 	 2.1	จัดหา	ผลิตและใช้ส่ือเทคโนโลยี	วัสดุ
อุปกรณ์	ที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละคน
	 3.	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
			 	 3.1	น�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)	ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
				 	 3.2	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
เด็กนักเรียนเรียนร่วมและเด็กปกติท�ากิจกรรมร่วมกัน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
				 	 3.3	มเีทคนคิการสอนทีห่ลากหลายจดักจิกรรม
เหมาะสมกับเนื้อหา
	 4.	 การวัดผล	ประเมินผล	
	 	 4.1	เครื่องมือวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็กนักเรียนเรียนร่วมเป็นรายบุคคล
				 	 4.2	การวัดผลประเมินผลนักเรียนเรียนร่วม
ของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย
				 	 4.3	มีการบันทึกพฤติกรรมเด็กนักเรียน
เรียนร่วมทั้งในและนอกห้องเรียน
				 	 4.4	มีการปรับพฤติกรรมและจดบันทึก
ความก้าวหน้าของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
	 	 4.5	ใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)	ในการประเมนิติดตามความก้าวหน้านกัเรยีนเรยีนร่วม
				 	 4.6	ใช้การวัดผลประเมินผลในการวางแผน/
ปรับแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
	 5.	 การวิจัยและพัฒนา
	 	 5.1	น�าผลการประเมินผู้เรียนเฉพาะบุคคล
มาวิเคราะห์สภาพปัญหาและจุดท่ีต้องการพัฒนาและ
แก้ปัญหานักเรียน
				 	 5.2	ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียนในการพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียน
				 	 5.3	จัดท�ารายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเฉพาะบุคคล
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	 	 5.4	ใช้ผลการวิจยัเพ่ือปรบัปรงุการเรยีนการสอน
 แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการเรียนร่วม ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนมีการด�าเนินการดังนี้
	 1.	 คุณภาพนักเรียน
	 	 1.1	นักเรียนเรียนร่วมได้รับการเตรียมความ
พร้อมตามความจ�าเป็นพิเศษทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
				 	 1.2	นักเรียนปกติในช้ันเรียนได้รู ้จักและ
ให้การยอมรับการร่วมกิจกรรมกับนักเรียนเรียนร่วม
				 	 1.3	นักเรียนเรียนร่วมมีพัฒนาการในทักษะ
การช่วยเหลือตนเอง
				 	 1.4	นักเรียนเรียนร่วมมีพัฒนาการในทักษะ
ทางสังคมและการด�ารงชีวิต
				 	 1.5	นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถเฉพาะบุคคล			 	 	 	
	 	 1.6	นักเรียนเรียนร่วมมีพัฒนาการในทักษะ
พื้นฐานการท�างานอาชีพ
				 	 1.7	นักเรียนเรียนร่วมมีพัฒนาการการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	(IEP)
	 2.	 คุณภาพครู
	 	 2.1	ครูผู ้สอนนักเรียนเรียนร่วมได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้	ความเข้าใจ	ต่อการจัดการเรียนร่วม
ของนักเรียนแต่ละประเภทและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม
				 	 2.2	ครูผู้สอนนักเรียนเรียนร่วมมีเจตคติที่ดี
ต่อการจัดการเรียนร่วม
				 	 2.3	ครูผู ้สอนนักเรียนเรียนร่วมได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณวุฒิ/ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอน	การใช้ส่ือ	นวัตกรรมและเทคนิคการประสานงาน
กับผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง
				 	 2.4	ครูผู้สอนนักเรียนเรียนร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนร่วมสามารถปรับตัว
ในด้านต่างๆ	ได้ดีและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความ
สามารถพิเศษของนักเรียน
	 	 2.5	โรงเรียนจัดให้ครูผู้สอนนักเรียนเรียนร่วม
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เ ก่ียวกับการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วม
	 	 2.6	ส่งเสริมให้ครูผู้สอนหาความรู้	หรือศึกษา
ด้วยตนเอง	โดยจดัหาต�ารา	เอกสารและสือ่ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง

กับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม	ให้ครูผู้สอนเข้าอบรม
ตามที่องค์กร	หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และการน�า
คณะครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนเรียนร่วม
 แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการเรียนร่วม ด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนมีการด�าเนินการดังนี้
	 1.	 ผู้ปกครองนักเรียนเรียนร่วม
	 	 1.1	ผู้ปกครองนักเรียนเรียนร่วมให้ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ	กับทางโรงเรียนเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
	 	 1.2	ผู้ปกครองนักเรียนเรียนร่วมมีการปรึกษา
หารือให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน
	 	 1.3	ผู้ปกครองนักเรียนเรียนร่วมมีความรู ้
ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนเรียนร่วมอย่าง
ถูกต้อง
	 	 1.4	ผู้ปกครองนักเรียนเรียนร่วมให้ร่วมมือ
ในการช่วยฝึกสอนบุตรที่บ้านตามค�าแนะน�า	และร่วมมือ
กับโรงเรียนในการช่วยเหลือให้นักเรียนเรียนร ่วม
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
	 2.	 ผู้ปกครองเด็กปกติ
	 	 2.1	ผู้ปกครองเด็กปกติมีความเข้าใจในสิทธิ
ทางการศึกษาที่นักเรียนเรียนร่วมพึงได้รับเท่าเทียมกับ
เด็กปกติ
	 	 2.2	ผู้ปกครองเด็กปกติมีความเข้าใจและ
ยอมรับการเรียนร่วมของบุตรกับนักเรียนเรียนร่วมและ
ตระหนัก	เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องมีทั้งคน
ปกติและคนพิการ
	 	 2.3	ผู้ปกครองเด็กปกติให้ความร่วมมือ	และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมและเข้าร่วม
กจิกรรมต่างๆ	ในการพฒันาการจดัการศกึษาแบบเรยีนร่วม
ให้ประสบผลส�าเร็จ
	 3.	 หน่วยงาน	องค์กรในชุมชน
	 	 3.1	โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดความรู ้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
				 	 3.2	โรงเรียนประสานความร่วมมือจาก
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หน่วยงานต่างๆ	เพื่อขอการสนับสนุนวัสดุ	อุปกรณ์และ
ช่วยเหลอืการจัดการศกึษาแบบเรียนร่วมให้ประสบผลส�าเรจ็
	 	 3.3	โรงเรียนจัดให ้ มีการปรึกษาหารือ
ผู้ปกครองนักเรียนเรียนร่วมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ
ในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมให้ประสบผลส�าเร็จ
	 	 3.4	โรงเรียนจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนเรียนร่วมโดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงาน	องค์กรในชมุชน	ได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนบัสนนุ
ช่วยเหลือการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียน
 แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการเรียนร่วม ด้านการบริหารงบประมาณ อาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อมและการประชาสัมพันธ์	โรงเรียน
มีการด�าเนินการดังนี้
	 1.	 การบริหารงบประมาณ
	 	 1.1	จดัท�าแผนงาน/โครงการจดัการศกึษาพิเศษ
				 	 1.2	ขออนมุตัคิวามเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บริหารจัดการเรียนร่วมและจัดสรรงบประมาณตาม
แหล่งที่มาของเงิน
							 	 1.3	ติดตามการด�าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ
				 	 1.4	รายงานผลการด�าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ
	 2.	 การบริหารอาคารสถานที่/สิ่งแวดล้อม
				 	 2.1	ด�าเนินการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน
ห้องเรียน	โรงอาหาร	ห้องส้วม	ว่ามีความปลอดภัยม่ันคง
แข็งแรงเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนักเรียนเรียนร่วม
				 	 2.2	จัดหางบประมาณมาก่อสร้าง/ต่อเติม
ปรับปรุงอาคาร	สถานท่ี	และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม
				 	 2.3	จัดเตรียมอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	
ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนรวมถึงสิ่งอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
				 	 2.4	จัดเตรียมแหล่งเรียนรู ้	สื่อเทคโนโลยี
วัสดุอุปกรณ์	และมุมเสริมประสบการณ์ต่างๆ	ภายใน
โรงเรียน	รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยให้เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนเรียนร่วม
	 3.	 การประชาสัมพันธ์
				 	 3.1	การก�าหนดผู ้รับผิดชอบประสานงาน
ข่าวสารข้อมูลกับเครือข่ายโรงเรียน	เครือข่ายอ�าเภอ

เครือข่ายเขตพื้นที่
	 	 3.2	การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน
พิการเรียนร่วมเข้าเรียนตลอดจนการท�ากิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน
				 	 3.3	เชิญผู้มีความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียน
ร่วมจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดมาให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง
				 	 3.4	การจัดท�าท�าเนียบ	และแหล่งบริการ
การศึกษาอื่นเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองทราบสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ	โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารด้าน
การศึกษาพิเศษแก่ชุมชน
 แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการเรียนร่วม ด้านการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลสรุปผลการวิจัย	โรงเรียนมีการด�าเนินการ
ดังนี้
	 1.	 จัดท�าระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนดังนี้
	 	 1.1	ก�าหนดผู้รับผิดชอบในการนิเทศติดตาม
ประเมินผล
				 	 1.2	จดัท�าเครือ่งมือการนิเทศ	ตดิตามประเมินผล
				 	 1.3	ด�าเนินการนิเทศ	ติดตามประเมินผล
ตามแผนอย่างน้อยภาคเรียนละ	2	ครั้ง
			 	 1.4	สรุป	รายงายผลและประสานงานให้
ทุกฝ่ายมีความเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน
	 2.	 บทบาทในการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนร่วมของผู้บริหารควรด�าเนินการดังนี้
	 	 2.1	น�าผลการวเิคราะห์ข้อมลูบริบทสถานศกึษา
(SWOT)	มาจัดท�าแผนการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนร่วม
				 	 2.2	ก�าหนดแผนและผู้รับผิดชอบการนิเทศ
ก�ากับ	ติดตามและประเมินผล
					 	 2.3	ด�าเนินการนิเทศตามแผนโดยผู้บริหาร
เป็นผู้นิเทศ	ก�ากับติดตามการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาแก่ครูที่รับผิดชอบสอนนักเรียนเรียนร่วม
อย่างจริงจัง
					 	 2.4	น�าผลการนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผล
ไปใช้ในการปรับปรุง	พัฒนาการจัดการเรียนร่วม
	 3.	 บทบาทในการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนร่วมของครูผู้สอนควรด�าเนินการดังนี้
	 	 3.1	ร่วมวางแผนนิเทศ	ติดตามและประเมินผล
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	 	 3.2	จัดเตรียมเครื่องมือการนิเทศ	ติดตาม
และประเมินผล
				 	 3.3	ร ่วมเป็นคณะกรรมการ	ด�าเนินการ
นิเทศตามแผน
				 	 3.4	น�าข้อมูลท่ีได้จากการนิเทศไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
				 	 3.5	สรุปและรายงานผลการนิเทศ	
	 4.	 การรายงานผล
	 	 การจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของ
การจัดการเรียนร ่วมจะต ้องประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานเรียนร่วมเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยโรงเรียนด�าเนินการดังนี้
				 	 4.1	แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน
			 	 4.2	ด�าเนินการประเมิน	เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
				 	 4.3	สรุป	รายงานผลการประเมิน
			 	 4.4	น�าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
				 	 4.5	เผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ	
 แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการเรียนร่วม ด้านการพัฒนาผู้บริหาร	โรงเรียนมี
การด�าเนินการดังนี้
	 1.	 พัฒนาผู้บริหารให้มีวุฒิ/ประสบการณ์ด้าน
การจัดการเรียนร่วม
	 2.	 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล	(SWOT)	มาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนร่วม
	 3.	 ก�าหนดวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	เป้าประสงค์	แผนงาน
โครงการ	และกิจกรรมต่างๆ	โดยอาศัยความมีส่วนร่วม
	 4.	จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรียนร่วม
ของโรงเรียน
 แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการเรียนร่วม ด้านการคัดแยกเด็ก	โรงเรียนมีการ
ด�าเนินการดังนี้
	 1.	 หน่วยงานต้นสังกัดมีการประชุมอบรมให้
ความรู้ในการใช้เครื่องมือและวินิจฉัยคัดแยกเด็ก
	 2.	 โรงเรียนจัดท�าระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาพิเศษ	เช่น	จ�านวนเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วม	
ประวัติเด็ก	ฯลฯ

	 3.	 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
คัดแยกเด็ก
	 4.	 คณะกรรมการคัดแยกเด็กมีการประชุมเพื่อ
วางแผนการคัดแยกเด็กร่วมกัน
	 5.	 ด�าเนินการคัดแยกเด็กหากพบความพิการ
หรือความบกพร่องอาจมีการส่งต่อหรือจัดท�าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	(IEP)	ตามลักษณะความพิการ
หรือความบกพร่องที่พบ
 แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในการบริหาร
จัดการเรียนร่วมด้านการพัฒนาครู	โรงเรียนมีการ
ด�าเนินการดังนี้
	 1.	 จัดประชุม	อบรม	สัมมนาครู	เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วมตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานต่างๆ	จัดขึ้น
	 2.	 ส่งเสริม	สนับสนุนให้ครูศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้านการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วมด้วยตนเอง
	 3.	 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และการศึกษา
ดูงานจากโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการเรียนร่วม
ที่ประสบผลส�าเร็จ
	 4.	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้ครศูกึษาต่อด้านการศกึษา
พิเศษแบบเรียนร่วม

อภิปรายผล
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา	
ในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	3	สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
บริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3	ได้	8
องค์ประกอบ	เม่ือน�ามาเปรียบเทียบกับโครงสร้างทาง
ทฤษฎีและตัวแปร	ปรากฏว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่มี
ความสอดคล้องกับขอบเขต	ทฤษฎี	และการปฏิบัติด้าน
การบริหารจัดการเรียนร่วมตามล�าดับค่าน�้าหนักดังนี	้
องค์ประกอบที่  1	มี	18	ตัวแปรร่วม	มีค ่าน�้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง	.505-.757	เรียกชื่อองค์ประกอบ
น้ีว ่า	ด้านการบริหารงานวิชาการ  (Academic
Management)	หมายถึง	การบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่
ส่งผลให้ครูสามารถจัดท�าแผนการสอนเฉพาะบุคคล	(IIP)
ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	(IEP)	
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โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมสอดคล้องกับนักเรียนเรียนร่วม
มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและใช้กระบวนการ
วิจัยในการพัฒนาผู ้ เรียนเฉพาะบุคคลเพื่อปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนเรียนร่วมให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Booth
(2005)	ได้อธิบายองค์ประกอบส�าคัญของการเรียนรู้ไว้
2	ประการคือ	1)	จัดการศึกษาท่ีให้คุณค่าและเน้นความ
เท่าเทียม	ความยุติธรรมต่อผู้เรียน	มีการจัดการเรียน
การสอนโดยไม่มีแบ่งแยก	มีการพัฒนาหลักสูตร	นโยบาย
และการปฏิบัติของโรงเรียนสามารถสะท้อนและตอบ
สนองความหลากหลายของผู้เรียนในชุมชนน้ันๆ	และ
2)	มีการวางแผนก�าหนดกรอบการท�างานของโรงเรียน	โดย
พิจารณาจากการวางแผนการเรียนรู้ส�าหรับเด็กทุกคน
ผู้เรียนท�ากิจกรรมการเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง
การจัดห้องเรียนอยู่บนฐานของการเคารพซ่ึงกันและกัน
เนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกัน	จึงสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ส�าหรับการสอนและการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	องค์ประกอบที่ 2	มี	12	ตัวแปรร่วม	มี
ค่าน�้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง	.538-.754	เรียกชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า	คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
(Instructional Guality)	หมายถึง	การพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและครู	โดยที่นักเรียนได้รับการเตรียม
ความพร้อม	มีทักษะการช่วยเหลือตนเอง	ทักษะทางสังคม
และการด�ารงชีวิต	ทักษะพื้นฐานการท�างานอาชีพ	และ
มีพัฒนาการการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล	(IEP)	มีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้	ความเข้าใจ
ต่อการจัดการเรียนร่วมและมีการปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และได้รับการพัฒนา
ด ้านการศึกษาพิเศษอย ่างต ่อเนื่องสอดคล ้องกับ
เบญจา		ชลธาร์นนท์	(2548)	พบว่า	นักเรียนส่วนใหญ่มี
การจัดเตรียมความพร้อมส�าหรับนักเรียนพิการและ
นักเรียนปกติ	กิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังไม่มี
การท�าหลักสูตรเฉพาะแต่มีการปรับวิธีการสอนให้
สอดคล้องกับนักเรียนพิการท่ีเรียนร่วมแต่ละบุคคล	ปรับ
ยืดหยุ่นหลักสูตรความยากง่ายให้เหมาะสมกับนักเรียน
องค์ประกอบที่  3	มี	10	ตัวแปรร่วม	มีค ่าน�้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง	.538-.682	เรียกชื่อองค์ประกอบ
นี้ว่า	การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ( Learning Soci-
ety formation)	หมายถึง	การประสานความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายกับผูป้กครอง	หน่วยงานต่างๆ	และองค์กร

ในท้องถิ่นในการก�าหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ	กับทาง
โรงเรียน	โดยทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วมได้อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับแนวคิดของ	กิ่งเพชร		ส่งเสริม	(2552)
กล่าวว่า	เหตุผลด้านสิทธิมนุษยชนมีความส�าคัญต่อการ
จัดการเรียนร่วมและน�าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคคล	เป็นการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
กลุ่มบุคคลและชาติพันธุ์ต่างๆ	โรงเรียนทั่วไปที่จัดการ
เรียนร่วมน้ัน	เป็นการจัดการศึกษาที่มีความส�าคัญอย่างย่ิง
ในการขจัดความแบ่งแยก	การสร้างสังคมแห่งการอยู่
ร่วมกัน	องค์ประกอบที่ 4	มี	8	ตัวแปรร่วม	มีค่าน�้าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง	.531-.810	เรียกชื่อองค์ประกอบ
นี้ว่า	การบริหารงบประมาณ อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม
และการประชาสมัพนัธ์ (Management of Budgeting,
Building, Environment, and Public relation)
หมายถึง	การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการ
บริหารจัดการเรียนร่วมและจัดกิจกรรมหาทุนมาใช้จ่าย
ในโครงการจัดการเรียนร่วม	มีการจัดอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดล้อมภายใน	ภายนอกอาคารให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน	มีการประชาสัมพันธ์และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านการศึกษาพิเศษแก่ชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดของ
ผดุง		อารยะวิญญู	(2542)	ได้กล่าวถึงองค์ประกอบใน
การบริหารจัดการเรียนร่วมที่มีประสิทธิภาพนั้น	จ�าเป็น
ต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน	ควรเอื้ออ�านวยต่อ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษท่ีจะเรียนร่วมในโรงเรียน
องค ์ประกอบที่  5 มี	7	ตัวแปรร ่วม	มีค ่าน�้ าหนัก
องค์ประกอบอยูร่ะหว่าง	.526-.718	เรยีกชือ่องค์ประกอบนี้
ว่า	การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
(Supervision, Monitoring, Evaluation, and
Reporting)	หมายถึง	หน่วยงานต้นสังกัดและโรงเรียน
มีการก�าหนดผู ้รับผิดชอบในการนิเทศ	ติดตามและ
ประเมินผล		มีการให้ค�าปรึกษาแนะน�าช่วยเหลือเก่ียวกับ
การจัดการเรียนร่วมแก่ครูผู้สอน	มีการจัดท�าการรายงาน
ผลการด�าเนินงาน	และน�าผลการนิเทศไปใช้ประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการเรียนร่วมได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้อง
กับหลักการของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ	(2548)	กล่าวคือ
การนิเทศ	ก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผล	เป็นกระบวนการ
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ช่วยให้ผู ้บริหาร	ผู้นิเทศ	และผู้เก่ียวข้องทราบผลการ
ด�าเนินการจัดการเรียนร่วมว่ามีปัญหาอุปสรรคและ
เหมาะสมเพียงไร	อีกทั้ง	จะเป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริหาร
ในการช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือน�าไปสู่
มาตรฐานการเรียนร่วมท่ีก�าหนดไว้	องค์ประกอบที่ 6
มี	5	ตัวแปรร่วม	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.549-.599	เรียกชื่อองค์ประกอบน้ีว่า	คุณภาพผู้บริหาร
(Administrator’s Quality)	หมายถึง	การพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนให้มีวุฒิและประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเรียนร่วมสามารถพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ
โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม	มีการก�าหนด
นโยบาย	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าประสงค์และระบบการ
ให้บริการที่ชัดเจน	เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษได้
อย่างมีคุณภาพ	สอดคล้องกับหลักการของส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ
(2558)	ที่กล่าวถึงผู้บริหารว่ามีบทบาทส�าคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพ
แวดล้อม	สื่อการเรียน	ใช ้กระบวนการวิจัยในการ
เรียนรู ้	และจัดประชุมสัมมนาหรือส่งเสริมให้ครูผู ้สอน
ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	องค์ประกอบที่ 7	มี	4
ตัวแปรร ่วม	มีค ่าน�้าหนักองค์ประกอบอยู ่ระหว่าง
.513-.620	เรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า	การคัดกรองเด็ก
(Screening of Children)	หมายถึง	โรงเรียนมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการในการคัดกรองเด็ก	มีการจัดท�า
ระบบข้อมลูสารสนเทศด้านการศกึษาพเิศษ	โดยทีห่น่วยงาน
ต้นสังกัดและโรงเรียนมีการจัดประชุมอบรมให้ความรู้
ในการใช้เครื่องมือและวินิจฉัยคัดแยกเด็กให้ครูครบ
ทุกคนอย่างต่อเน่ือง	สอดคล้องกับ	สมพร		หวานเสร็จ
(2543)	ที่กล่าวไว้ว่า	การคัดแยกเด็กพิการตามประเภท
ความพิการ	เพื่อส่งต่อเข้าห้องเรียนร่วม	การใช้หลักสูตร
และปรับปรุงหลักสูตร	การจัดการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมเสริม	เพื่อช่วยเหลือการเรียนของเด็กพิการ
ที่ เ รี ยนร ่ วม ให ้ สามารถ เรี ยนรู ้ ไ ด ้ ตามศั กยภาพ
องค ์ประกอบที่  8	มี 	3	ตัวแปรร ่วม	มีค ่าน�้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง	.541-.718	เรียกชื่อองค์ประกอบ
นี้ว ่า	การพัฒนาครู (Teacher Development)
สพป./ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนมีการจัดประชุม	
อบรมสัมมนาครูทุกคนเก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษ
แบบเรียนร่วมเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับนักเรียนอย่างสูงสุด

สอดคล้องกับ	กุลยา		ก่อสุวรรณ;	(2555)	พบว่า	ผู้บริหาร
ควรส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
 2 ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการ
บริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษา ใน
เขตบริการศูนย ์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3
ผลปรากฏว่าแนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนแกนน�า
จัดการเรียนร่วมต้นแบบ	ทั้ง	8	องค์ประกอบดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น	มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ เป ็นเลิศ
สามารถด�าเนินงานหรือจัดกิจกรรมการเรียนร่วมได้
ประสบผลส�าเร็จ	มากกว่า	ดีกว่าโรงเรียนแกนน�าจัดการ
เรียนร่วมและโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมปกติท่ัวไปซึ่ง
สอดคล้องกับ		ธนิก		คุณเมธีกุล	(2552)	ได ้ศึกษา
กระบวนการบริหารโครงการในโรงเรียนดีเด่นที่ประสบ
ผลส�าเร็จ	พบว่า	มีปัจจัยท่ีท�าให้การบริหารโครงการใน
สถานศึกษาประสบผลส�าเร็จ	คือ	การก�าหนดเป้าหมาย
และวิเคราะห์ความต้องการที่ชัดเจน	การมอบหมายงาน	
การก�าหนดนโยบาย	การวางแผน	การจัดการงบประมาณ
การปฏิบัติตามแผน	การนิเทศก�ากับติดตาม	และการ
ประเมินผล	เพื่อมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา	
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ	ชศูกัดิ	์	เอกเพชร
(2554)	พบว ่าสถานศึกษามีวิธีด�าเนินการบริหาร
โครงการที่แตกต่างกัน	ความส�าเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับ
ความชัดเจนของโครงการสามารถตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาคุณภาพโดยมีข้อมูลสารสนเทศจากผู้เก่ียวข้อง
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความชัดเจนในการ
ก�าหนดนโยบาย	การเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร	การด�าเนินงาน
ตามแผน	การก�ากับติดตาม	กระบวนการด�าเนินโครงการ
ให้มีความต่อเนื่อง	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ผู้บริหารโรงเรียนน�าผลการวิจัยไปใช้ในการ
บริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนโดยประสานความ
ร่วมมือในการระดมทรัพยากรสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนร่วม
	 2.	 ผู้บริหารโรงเรียนประสานกับเขตพื้นที่การ
ศึกษาศูนย ์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัด	องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรของโรงเรียนเรื่องการคัดกรองนักเรียน	เรื่อง
การจัดท�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล	(IEP)	
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การวัดผลประเมินผลหรือความรู้อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการ
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