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Abstract
  

 The objectives of this research were (1) to evaluate the context, input, process, and product of “The Inclusive 

Schools Project at Primary level under the Office of Basic Education Commission” and (2) to propose the information 

from the evaluation for planning, preparation, conduct the project and the improvement of the Inclusive Schools 

project. This research was evaluation research which involved evaluating the Inclusive Schools Project at Primary 

level under the Office of Basic Education Commission by using CIPP Model. The data sources and the key informants 

were divided into two categories; (1) documents data and (2) individual resources. Individual resources were inclusive 

schools, parents’ in-depth interviews, and focus group. To collect extensive information, this research employed 

three types of tools, including (1) three types of questionnaires (2) in-depth interviews questions, and (3) focus group 

data record. The descriptive statistics for quantitative data used in this research comprised frequency, percentage, 

arithmetic mean and standard deviation. The qualitative research data was then analyzed by applying content 

analysis and group the same issue. The significant research findings were as follows: (1) The overview of the project 

evaluation was found high mean scores. (2) Context evaluation was revealed high mean scores both in overview and 

in each indicator. (3) Input evaluation was revealed moderate mean scores both in overview and in each indicator. 

(4) Process evaluation was revealed moderate mean scores. In each indicator were found high mean scores in 7  

indicators, moderate mean scores in 4 indicators, low mean scores in 1 indicator. (5) Product evaluation was revealed 

high mean scores both in overview and in each indicator. The selected indicators that were revealed moderate and 

low mean scores in focus group for improvement. Input evaluation included; buildings, equipment administrative 

structure, budget, teachers and staff, student support service (moderate mean scores), Process evaluation included; 

internal quality assurance system, cooperative building, curriculum development and research study (moderate  

mean scores), and individual transition plan (low mean scores). There were 20 suggestions in evaluating the project 

comprising context evaluation (four suggestions), input evaluation (six suggestions), process evaluation (seven  

suggestions), and product evaluation (three suggestions). The evaluation information and those suggestions should 

be utilized for planning, preparation, developing and improving this project.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม เป็นโครงการที่

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยส�านักบริหาร

งานการศึกษาพิเศษจัดให้มีโครงการขึ้น และก�าหนดกรอบการ

ด�าเนินการของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมเพื่อพัฒนานักเรียน 

ที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของ

แต่ละบุคคล เป็นการจัดการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนทุกคนได้รับสิทธิและ

ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาค มีการบริหารจัดการ 

ที่เหมาะสมในโรงเรียนและในห้องเรียนเพื่อช่วยให้ผู ้เรียนได้รับ

ประโยชน์โดยยึดหลักปรัชญาของการอยู ่รวมกัน (Inclusion) 

บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินบริบท ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิตการด�าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบ 

การเรียนรวม ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) น�าสารสนเทศจากการประเมินมาจัดท�าเป็น 

ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวางแผน การเตรยีมความพร้อม การด�าเนนิงานและการปรบัปรงุการด�าเนนิโครงการโรงเรยีนต้นแบบการเรยีนรวม 

ระดบัประถมศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบบแผนการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิประเมนิ โดยใช้โมเดล CIPP ของ 

Stufflebeam (2004) เป็นกรอบในการประเมินโครงการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน แหล่งข้อมูลในการประเมินแบ่งออกเป็น 

2 ประเภท คือ (1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร และ (2) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ผู้ให้ข้อมูลคือโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  

ผูป้กครอง และผูท้ีเ่กีย่วข้องในการจดัประชมุสนทนากลุม่ เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัมจี�านวน 3 ชนดิ ได้แก่ (1) แบบสอบถามจ�านวน 3 ฉบบั 

(2) แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และ (3) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา และการจัดกลุ่มตามประเด็นที่ศึกษา  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ผลการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบพบว่า ด้านบริบทมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทั้ง

ในภาพรวม และรายตวับ่งชี ้(3) ด้านปัจจยัน�าเข้า มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัปานกลางทัง้ในภาพรวม และรายตวับ่งชี ้(4) ด้านกระบวนการ 

ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ส�าหรับผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก จ�านวน  

7 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย 1 ตัวบ่งชี้ (5) ด้านผลผลิตมีผลการประเมิน

อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวม และรายตัวบ่งช้ี ส�าหรับตัวบ่งชี้ที่น�ามาพิจารณาในการประชุมสนทนากลุ่มเพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงการด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น คือตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางและระดับน้อย ประกอบด้วย ด้านปัจจัยน�าเข้าตัวบ่ง

ชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง มี 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ระบบ/โครงสร้างการบริหารจัดการ

เรียนรวม งบประมาณ ครูและบุคลากร ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ ด้านกระบวนการตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 

ม ี4 ตวับ่งชี ้ได้แก่ ตวับ่งชี ้การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา การสร้างความร่วมมอืในการพฒันา การจดัการเรยีนรวม การพฒันา

หลกัสตูรส�าหรบัการเรยีนรวม และการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้และตวับ่งช้ีทีม่ผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัน้อยม ี1 ตวับ่งชี ้คือ การบรหิาร

จัดการเรียนรวมด้านแผนการเปลี่ยนผ่าน ได้ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ระดับประถมศึกษา  

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจานวน 20 ข้อ ได้แก่ ด้านบริบท จ�านวน 4 ข้อ ด้านปัจจัยน�าเข้า จ�านวน 6 ข้อ  

ด้านกระบวนการ จ�านวน 7 ข้อ และด้านผลผลติ จ�านวน 3 ข้อ โดยสารสนเทศและข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการประเมนิควรน�าไป ใช้ประโยชน์

ในการวางแผน การเตรียมความพร้อม การด�าเนินงานและการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  

ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค�าส�าคัญ : การประเมินโครงการ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โมเดล CIPP

สามารถเรียนรวมกันได ้โดยไม ่แบ ่งแยกและไม ่เลือกปฏิบัติ  

โดยเน้นให้มีการบริการสนับสนุนต่างๆ ในกระบวนการเรียน 

การสอน ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเพิ่มทางเลือก 

ให้หลากหลายในการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และ 

ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีความต้องการ 

พิเศษบริเวณใกล้เคียง โดยให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คัดเลือกโรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วมที่มีอยู ่จ�านวน 5,014 

โรงเรียนทั่วประเทศ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน, 2555: 3) เข้าร่วมโครงการเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 
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รากงรคโานํรากนใงาทวนแกอืลเ  
ิตบัิฏปปไ พาภธิทิสะรปีมหใ    

กอืลเะลแรากงรคโนวทบท  
รากนนิเาํดรากงาทวนแ  ม่พิเอ่พืเ  

มวรนยีรเรากดัจรากงอขพาภณุค    

มยีรตเรากนผแงาวราก  

รากงรคโงอขมอ้รพมาวค   

ความเหมาะสมของ 

า้ขเานํยัจจปั   

       มรรกจิกนนิเาํดรากนใงาทศิทดนหาํก  

ๆ งาต่นา้ดมอ้รพมาวคมยีรตเรากะลแ   

        พาภิธทิสะรป  

รากงรคโนนิเาํดรากนใ  

 

นางนนิเาํดรากลผ   

าขเานํยัจจปมยีรตเดัจรากนใงาทวนแกอืลเ  
มสะามหเะลแอพงยพีเหใ  

 

Feed back   

ทบิรบ  (C)  

 รปแวัต 3 วัต     

า้ขเานํยัจจปั  (I)  

 รปแวัต 5 วัต       

กระบวนการ (P)  

 รปแวัต 12 วัต        

ติลผลผ  (P)  

 รปแวัต 3 วัต        

 นิมเะรปรากบอกะรปคงอ  จในิสดตัรากอ่พืเศทเนสราส  นชยโะรปชใราก

และเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2557 รวมท้ังสิ้น 1,238 โรงเรียน  

เป ็นโรงเรียนต ้นแบบการเรียนรวม ในระดับประถมศึกษา  

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามีจ�านวน 905 โรงเรียนครอบคลุมทุก 

อ� า เภอทั่ วประเทศ (ส� านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน, 2558 : 2) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาให้เป็น 

ศนูย์บริการทางการศกึษาพเิศษ (Student support services: SSS) 

หรือ Support Unit 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและจากการปฏิบัติงาน 

ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ผู ้วิจัยพบว่า  

มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินโครงการหลายปัจจัย และจากการ 

ที่โครงการด�าเนินการมาแล้ว 3 ปีการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด  

ที่จะประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม และจากการ

สังเคราะห์โมเดลการประเมินของนักวิชาการทางด้านการประเมิน

โครงการ พบว่าโมเดล CIPP ของ Stufflebeam (2004) มีความ

เหมาะสมที่จะน�ามาใช้ในการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบ 

การเรียนรวม เนื่องจากเป็นโมเดลท่ีครอบคลุมองค์ประกอบของ 

การประเมินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย 

การประเมินด้านบริบท (Context : C) ปัจจัยน�าเข้า (Input : I) 

กระบวนการ (Process : P) และผลผลิต (Product : P) และเมื่อ

ประเมินโครงการแล้ว มีการน�าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ใน 

การพฒันาและปรบัปรงุโครงการต่อไป จากเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้น 

ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการ

เรียนรวม ซึ่งจะท�าให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง

หรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อประเมินบริบท ป ัจจัยน�าเข ้า กระบวนการ 

และผลผลิต การด�าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  

ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน

 2. เพือ่น�าสารสนเทศจากการประเมนิมาจดัท�าเป็นข้อเสนอ

แนะส�าหรับการวางแผน การเตรียมความพร้อม การด�าเนินงาน  

และการปรบัปรงุการด�าเนนิโครงการโรงเรยีนต้นแบบการเรยีนรวม 

ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation  

research) โดยใช้โมเดล CIPP และใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสม

ผสานระหว่างข้อมลูเชงิคณุภาพ และข้อมลูเชิงปรมิาณ โดยมวีธิกีาร

ด�าเนินวิจัยดังนี้

 1. เป้าหมายของการประเมิน การวิจัยครั้งน้ีมุ่งประเมิน

โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมระดับประถมศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านบริบท ปัจจัย 

น�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต

 2. แหล่งข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูล

ที่เป็นเอกสารในการประเมิน และหน่วยให้ข้อมูล ในการประเมิน 

ส�าหรับแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ผู้วิจัยท�าการศึกษา วิเคราะห์ 

และสังเคราะห์เนื้อหาสาระแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ การศึกษาพิเศษ และการเรียน

ร่วม การเรียนรวมทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ังเอกสารเกี่ยวกับ

โครงการโรงเรยีนต้นแบบการเรยีนรวมของส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้องค์ประกอบของการประเมินโครงการ

โรงเรียนต้นแบบ การเรียนรวม 4 ด้าน จ�านวน 23 ตัวแปร ดังนี้  

(1) ด้านบริบท 3 ตัวแปร (2) ด้านปัจจัยน�าเข้า 5 ตัวแปร  

(3) ด้านกระบวนการด�าเนินงาน 12 ตัวแปร และ (4) ด้านผลผลิต 

3 ตัวแปร

 3. ประชากร หน่วยให้ข้อมูลในการประเมิน คือ โรงเรียน

ต้นแบบการเรียนรวม จ�านวน 905 โรงเรียน วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Stratified Random 

Sampling ) ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 238 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลระดับ

โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จ�านวน 1 คน  

ครูการศึกษาพิเศษ จ�านวน 1 คน ครูประจ�าชั้นเรียนรวม  

จ�านวน 1 คน และครูผู้สอนชั้นเรียนรวม จ�านวน 1 คน ส่วนแหล่ง

ข้อมูลประเภทบุคคลมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) ได้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มประกอบด้วย  

ผู้แทนส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้านนโยบาย จ�านวน 1 คน 

ศึกษานิเทศก์ จ�านวน 1 คน ผู้บริหารโรงเรียน จ�านวน 2 คน  

ครูผู้สอน จ�านวน 2 คน นักวิชาการทางด้านการจัดการศึกษาแบบ

เรียนรวม จ�านวน 1 คน และผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีความต้องการ

พิเศษ จ�านวน 9 คน 

 4. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั มจี�านวน 3 ฉบบั โดยพจิารณา

ตามประเภทของผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน ประกอบด้วย 

  (1) เครื่ อ ง มือฉบับที่  1  ได ้ แก ่ แบบสอบถาม  

(Questionnaire) มีจ�านวน 3 ชุด ตามลักษณะของผู้ให้ข้อมูล  

แต่ละชดุประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่ ตอนที ่1 ข้อมลูพืน้ฐาน ลกัษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (check list) ตอนที่ 2 เป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบ

เรียนรวม ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า และด้านกระบวนการ 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ จ�านวน 15 ตัวบ่งชี้ 

(ตัวแปร) ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นเพื่อประเมิน

โครงการด้านผลผลิต จ�านวน 3 ตวับ่งช้ี ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) ม ี6 ระดบั คือ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 

น้อย น้อยที่สุด และไม่มีการปฏิบัติ และตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถาม

ด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานตาม

โครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมทั้ง 4 ด้าน ลักษณะของ

แบบสอบถาม เป็นแบบปลายเปิด

  (2) เครื่องมือฉบับที่ 2 ได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth interview) ส�าหรับสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมี 

ความต้องการพิเศษโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ประเด็นค�าถาม

เกีย่วกบัการด�าเนนิงานของโรงเรยีนต้นแบบการเรยีนรวมทีเ่กีย่วข้อง

กับผู้ปกครอง ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผู้ปกครอง และข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน จ�านวน 7 ข้อ และตอนที่ 2 

ค�าถามเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของโรงเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ปกครอง 

จ�านวน 15 ข้อ

  (3) เครื่องมือฉบับที่ 3 ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) โดยประเด็นการสนทนากลุ่มด้านบริบท 

จ�านวน 2 ประเด็น ด้านปัจจัยน�าเข ้า จ�านวน 3 ประเด็น  

ด้านกระบวนการ จ�านวน 3 ประเด็น และด้านผลผลิต จ�านวน 2 

ประเด็น มาจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะส�าหรับการวางแผน การเตรียม

ความพร้อม การด�าเนินงาน และการปรับปรุงการด�าเนินโครงการ

โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยส่งหนังสือพร้อม

แบบสอบถาม ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลโรงเรียนต้นแบบการ

เรียนรวมที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และจัดส่งกลับภายในเวลาที่ก�าหนด 

สมัภาษณ์ผูป้กครอง และจดัประชมุสนทนากลุม่ เพือ่จดัท�าข้อเสนอ

แนะการด�าเนินโครงการ 

 6. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ (SPSS for Windows) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการจัดกลุ่มตาม

ประเด็นที่ต้องการศึกษา (Qualitative themes)
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สรุปผลการวิจัย
 1. ผลการประเมนิโครงการโรงเรยีนต้นแบบการเรยีนรวม 

ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 

พบว่า ในภาพรวมทั้งโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านบริบทมีผลการประเมินทั้ง  

ในภาพรวม และรายตัวบ่งชี้อยู ่ในระดับมาก ด้านปัจจัยน�าเข้า  

มีผลการประเมินทั้งในภาพรวม และรายตัวบ่งชี้อยู ่ในระดับ  

ปานกลาง ด้านกระบวนการมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน 

ระดับปานกลาง ส่วนผลการประเมินในรายตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับมาก 7 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ 

และอยู่ในระดับน้อย 1 ตัวบ่งชี้ และด้านผลผลิต มีผลการประเมิน

ทั้งในภาพรวม และรายตัวบ ่งชี้อยู ่ ในระดับมากดังแสดงใน 

ตารางที่ 1

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

ค่าเฉลี่ย ระดับ

บริบท

1. วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ 3.79 มาก

2. การด�าเนินกิจกรรมตามโครงการ 3.58 มาก

3. การเตรียมความพร้อมก่อนด�าเนินโครงการ 3.64 มาก

รวมด้านบริบท 3.67 มาก

ปัจจัยน�าเข้า

1. ระบบ/โครงสร้างการบริหารจัดการเรียนรวม 3.39 ปานกลาง 

2. บุคลากร 3.07 ปานกลาง 

3. งบประมาณ 3.34 ปานกลาง 

4. อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 3.46 ปานกลาง 

5. ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (SSS) 3.08 ปานกลาง 

รวมด้านปัจจัยน�าเข้า 3.27 ปานกลาง 

กระบวนการ

1. การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 3.82 มาก

2. การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้การบริหารจัดการตามโครงสร้าง SEAT 3.75 มาก

3. การพัฒนาหลักสูตรส�าหรับการเรียนรวม 2.98 ปานกลาง

4. การจัดท�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 3.72 มาก

5. การจัดท�าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 3.73 มาก

6. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 3.81 มาก

7. กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3.63 มาก

8. ระบบการนิเทศ ติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 3.59 มาก

9. การวิจัยการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 2.74 ปานกลาง

10. การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม 3.06 ปานกลาง

11. การบริหารจัดการเรียนรวมด้านแผนการเปลี่ยนผ่าน (ITP) 2.34 น้อย

12. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3.38 ปานกลาง

รวมด้านกระบวนการ 3.39 ปานกลาง

ผลผลิต

1. คุณภาพของการได้รับบริการเพื่อการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 4.05 มาก

2. คุณภาพของการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 4.17 มาก

3. คุณภาพของการจัดการเรียนรวม 4.27 มาก

รวมด้านผลผลิต 4.16 มาก

รวมทั้งหมด 3.62 มาก

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
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 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวางแผน การเตรียมความ

พร้อม การด�าเนินงาน และการปรับปรุงการด�าเนินโครงการ

โรงเรยีนต้นแบบการเรยีนรวมระดบัประถมศกึษา สงักดัส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 

  2.1 ด้านบริบท (Context) 

   (1) โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมจะต้องก�าหนด

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาการจัดการเรียนรวม 

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนร่วมโดยการมีส่วนร่วมของ 

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน โดยมี

แผนงาน โครงการต่อเนื่องที่แน่นอนรองรับ และบรรจุเป็น 

แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

   (2) ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ควรเสริมโครงการใหม่ๆ เช่น เทคนิคด้านการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับบุคลากร การท�าวิจัย เป็นต้น เพื่อสร้างความ 

เข้มแข็งให้โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 

   (3) ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจัดประชุม

ชี้แจงผู้บริหารและครูในปีการศึกษาใหม่เป็นประจ�าทุกปี เนื่องจาก

บางโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและครู

   (4) โรงเรยีนควรจดัประชุมชีแ้จงผูป้กครองนกัเรยีน

ที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนท่ัวไปท่ีเข้าเรียนในปีการศึกษา

ใหม่เป็นประจ�าทุกปี รูปแบบการประชุมอาจจัดประชุมร่วมกัน  

หรอืชีแ้จงผูป้กครองเป็นรายบคุคล และอาจให้ครทูีผู่ป้กครองนบัถอื 

มีความเชื่อถือ พูดคุยชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบ

  2.2  ด้านปัจจัยน�าเข้า (Input)

   (1) การผลิตครูการศึกษาพิเศษ ปัจจุบันครูการ

ศึกษาพิเศษที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษมีน้อย เนื่องจากสถาบันการ

ศึกษาที่ผลิตครูทางด้านการศึกษาพิเศษลดลง จากการยุบเลิก

หลักสูตรการผลิตครูทางด้านการศึกษาพิเศษไปหลายแห่ง สาเหตุ

จากการก�าหนดมาตรฐานด้านอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ท�าให้

ขาดแคลนครูการศึกษาพิเศษ และผู้ส�าเร็จการศึกษาบางส่วนไม่ได้

ประกอบอาชีพเป็นครูการศึกษาพิเศษ เช่น ประกอบอาชีพอื่น 

รบัผดิชอบสอนวชิาอืน่ บรรจเุป็นครโูรงเรยีนทีไ่ม่จดัการศกึษาพเิศษ 

ศกึษาต่อสาขาอืน่ ส�าหรบัการจดัการศกึษาพเิศษทัง้โรงเรยีนจดัการ

เรียนร่วม และการจัดการเรียนรวมซึ่งควรจะมีครูการศึกษาพิเศษ

อย่างน้อยโรงเรยีนละ 1 คน แต่สภาพปัจจบุนัมโีรงเรยีนจดัการเรยีน

ร่วม และเรียนรวมอีกมากท่ีไม่มีครูการศึกษาพิเศษประจ�าโรงเรียน 

ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหา มีดังนี้

    (1.1) ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดอบรม

หลกัสตูรครกูารศกึษาพเิศษ (หลกัสตูร 200 ชัว่โมง) ให้ได้อย่างน้อย

โรงเรียนละ 1 คน 

    (1.2) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขัน้พืน้ฐานท�าความร่วมมอืในการผลิตครกูารศกึษาพเิศษ กบัสถาบนั

อดุมศกึษาทีม่คีวามพร้อม และสร้างแรงจงูใจให้เข้าศกึษาทางด้านนี้ 

   (2) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ควรจัดสรรอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงให้โรงเรียนอย่างเพียงพอต่อการดูแล

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท 

   (3) โรงเรียนและต้นสังกัดจัดประชุมช้ีแจงครู 

และบุคลากรทั้งโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อ 

การเรยีนรวม รวมทัง้การอบรมให้ความรูใ้นการดแูลและพฒันาเดก็

ที่มีความต้องการพิเศษอย่างสม�า่เสมอ

   (4) การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อจัดการ

เรียนรวม ควรจัดสรรเพิ่มขึ้นมากกว่าโรงเรียนปกติ และควรจัดสรร

ให้หน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจ เช่น จัดสรรให้โรงเรียนพัฒนาตาม

โครงการที่เสนอไป เพื่อการจัดซื้อ/พัฒนาส่ือ พัฒนาครู เป็นต้น 

จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ และส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาส�าหรับการนิเทศติดตามประเมินผล การพัฒนาองค ์

ความรู้ของนักสหวิทยาการ ตามที่โรงเรียนต้องการ เป็นต้น

   (5) โรงเรียนสร้างความร่วมมือ หรือแสวงหา 

ความช่วยเหลือจากภายนอก เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงานทางการศึกษา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขอจัดสรร 

งบประมาณส�าหรับจ้างครูพี่เลี้ยง และการพัฒนาครูและบุคลากร 

ของโรงเรียน 

   (6) โรงเรียนประสานความร่วมมือกับนักวิชาชีพ

ต่างๆ เพือ่สนบัสนนุทางด้านวชิาการแก่ครแูละบคุลากร และพฒันา

ทักษะพัฒนาการนักเรียน เช่น นักกิจกรรมบ�าบัด นักอาชีวบ�าบัด 

นักแก้ไขการพูด แพทย์หรือพยาบาลส�าหรับการตรวจ คัดกรอง 

เป็นต้น โดยการประสานจัดตารางเวลาในการมาให้บริการที่ศูนย์

บริการทางการศึกษาพิเศษเป็นประจ�า

  2.3 ด้านกระบวนการ (Process)

   (1) โรงเรียนต้องปรับหลักสูตรสถานศึกษาตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน พ.ศ. 2551 ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

   (2) โรงเรยีนและต้นสังกดัจดัประชุม อบรม สมัมนา

เพือ่พฒันาบคุลากรในการปรบัหลกัสูตร และพฒันาหลกัสูตรส�าหรบั

การเรียนรวมให้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับตัวนักเรียน รวมทั้ง

อบรมพัฒนาครูประจ�าชั้น และครูผู้สอนชั้นเรียนรวมให้สามารถ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย สามารถจัดการเรียนรู ้

ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน 

   (3) โรงเรียนต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้ปกครองนักเรียน ให้ความรู้ผู้ปกครองในการสร้างความเข้าใจและ
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การยอมรบัความบกพร่องของนกัเรยีน เพือ่ช่วยในการดแูลนกัเรยีน

ให้ได้รับการพัฒนาทักษะพัฒนาการ และทักษะชีวิต 

   (4) โรงเรียนควรจัดท�าแผนการสร้างความร่วมมือ 

กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวม เพ่ือให้ความ 

ร่วมมือและสนับสนุนโครงการด้านต่างๆ

   (5) โรงเรียนต้องจัดท�าแผนการเปลี่ยนผ่านอย่าง

เป็นระบบ ทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม ไปสูก่ารศกึษาระดบัชัน้ทีส่งูขึน้

ทั้งในโรงเรียนเดียวกันและส่งต่อไปยังโรงเรียนอื่น ให้การสนับสนุน

ให้นักเรียนเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้น หรือได้รับการส่งต่อโดยการฝึก

อาชีพ 

   (6) หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรจัดให้มีนักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมาช่วยโรงเรียนเพื่อ

ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และช่วยเหลือ

ตนเองได้ 

   (7) จัดอบรมสร้างความรู ้ความเข้าใจเรื่องการ  

คัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้กับครูประจ�าช้ัน และผู้ที่

เกี่ยวข้องเพื่อสามารถคัดกรองเด็กได้ถูกต้อง 

  2.4 ด้านผลผลิต (Product)

   (1)  โรงเรียนควรจัดระบบและกระบวนการให้ 

ความช่วยเหลอืนกัเรยีนทีบ่กพร่องไม่สามารถศกึษาต่อได้ ให้ตรงตาม

ศักยภาพนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 

เพิม่มากขึน้ สามารถช่วยเหลอืตนเองได้และให้ความช่วยเหลอือย่าง

ต่อเนื่อง

   (2) โรงเรียนควรจัดระบบและกระบวนการให้การ

สนับสนุนนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

   (3) โรงเรียนควรจัดระบบและกระบวนการในการ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการรับนักเรียน

เพื่อเข้าสู่อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ ตามความถนัดและตามความ

สามารถของนักเรียน 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการ

เรียนรวม ระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวมีประเด็นที่ส�าคัญ น�ามาอภิปรายได้ดังนี้

 1. ด้านบริบท พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทั้ง

ในภาพรวม และรายตวับ่งชี ้โดยตวับ่งชี ้วตัถปุระสงค์ และเป้าหมาย

ของโครงการ คือโรงเรียนมีการก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการเรียนรวมที่ชัดเจน และ

สอดคล้องกบันโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และ

สอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรยีน ชมุชน ท้องถิน่มค่ีาเฉลีย่สงู

ที่สุด ซ่ึงผลการประเมินสอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2557) ทีก่ล่าวว่าโรงเรยีนได้ด�าเนนิการตามกรอบ

ปรัชญาและนโยบายการจัดการเรียนรวมของส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีการก�าหนดนโยบาย  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาการจัดการเรียนรวมที่สอดคล้อง

กบัมาตรฐานการเรยีนร่วมโดยการมส่ีวนร่วมของคร ูคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน และสอดคล้องกับปัญญา  

เจือจันทร์ อุษา คงทอง และชาตรี เกิดธรรม (2552) ที่กล่าวว่าเป็น

ความเหมาะสมของบริบทที่เป็นองค์ประกอบหลักที่สนองต่อความ

ส�าเร็จและโอกาสที่จะท�าให้โครงการเกิดสัมฤทธิ์ผลในเบื้องต้น  

และตวับ่งชีก้ารเตรยีมความพร้อมก่อนด�าเนนิโครงการ โดยโรงเรยีน

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  

และนักเรียนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจและให้มีเจตคติที่ดีต่อ 

การเรียนรวม และมีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ 

การจัดการเรียนรวมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก ได้แก่

ครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณชน  

จะส่งผลให้การจัดการเรียนรวมมีประสิทธิภาพ และผลการวิจัยนี้

สอดคล้องกับ Proyer, M. & Sriwanyong, S. (2013) ที่กล่าวว่า 

การสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารโรงเรียน และ

ชุมชนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม รวมทั้งการท�างานร่วมกัน

กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรวมจะท�าให้การ

จัดการเรียนรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2.  ด้านปัจจัยน�าเข้า พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับ

ปานกลางทั้งในภาพรวมและรายตัวบ่งชี้ โดยการด�าเนินงานด้าน 

อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์มีผลการประเมินสูงที่สุด และตัวบ่ง

ชี้บุคลากรมีผลการประเมินต�่าที่สุด ผลการประเมินเป็นดังนี้  

เพราะโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานขาดแคลนทรพัยากรบคุคลซึง่เป็นปัจจยัน�าเข้า

ของโครงการโดยเฉพาะ ครูการศึกษาพิเศษ เนื่องจากนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ เรียนรวมจะต้องมีครูการศึกษาพิเศษมาพัฒนา 

และมีครูพี่ เลี้ยงคอยสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งจากการที่ผู ้ตอบ

แบบสอบถามระบุปัญหาพบว่า ส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านปัจจัย

น�าเข้าโดยเฉพาะปัญหาครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

จัดประชุมสนทนากลุ่มที่พบว่า ปัญหาการขาดครูการศึกษาพิเศษ 

ครู มีภาระงานมาก และครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ

จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นปัญหา

ส�าคัญในการจัดการเรียนรวม และผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ  

สมศักดิ์ ป่าไพร (2557) กล่าวว่าการเตรียมครูและบุคลากรที่มี 

ความรู้ความสามารถด้านการศึกษาพิเศษ ยังด�าเนินการได้ไม่เพียง
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พอกับความต้องการในการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

ครูผู้สอนขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท้ังยังมีหน้าที่รับ 

ผิดชอบหลายด้าน และผู้บริหารมีความเข้าใจและเห็นความส�าคัญ 

ของการจัดการเรียนร่วมน้อย ท�าให้การบริหารจัดการไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับ สุรศักดิ์ เรือนงาม (2555) ที่พบว่า 

ปัญหาการบริหารการเรียนร่วมที่พบมากที่สุด คือ ด้านการเตรียม

ความพร้อมนกัเรยีนและบคุลากร ซึง่โรงเรยีนไม่มอีตัราครกูารศกึษา

พิเศษที่รองรับอัตราการเติบโตของนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ

ที่มากขึ้น และสอดคล้องกับ สายวสันต์ นิมาพร (2554) ที่กล่าวว่า

ครผููส้อนมเีดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษในความรบัผดิชอบจ�านวนมาก 

ท�าให้ต้องให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน

เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาระงานสอน และครูมีภาระงานสอนปกติ

มากอยู ่แล ้วท�าให ้ ไม ่ มี เวลาเตรียมการสอนให ้ นักเรียนที่มี 

ความต้องการพิเศษ และสอดคล้องกับอัจฉริยา กุดหอม (2550)  

ที่กล่าวว่า (1) ครูมีภาระงานมากเกินไป โรงเรียนมอบหมายให้ครู 

รับผิดชอบงานสอนและงานอื่นๆ ของโรงเรียนที่นอกเหนือจากการ

สอน ซึ่งมีผลท�าให้ครูไม่มีเวลาในการพัฒนาการเรียนการสอนได้

อย่างเตม็ศกัยภาพ (2) ครแูละบคุลากรทางการศกึษาพเิศษมจี�านวน

ไม่เพียงพอ การหาบุคลากรที่จบการศึกษาทางการศึกษาพิเศษ

โดยตรงยาก จึงท�าให้ครูการศึกษาพิเศษมีน้อย และครูผู้สอนในชั้น

เรียนร่วมส่วนใหญ่ไม่ได้ส�าเร็จการศึกษาหรือผ่านการอบรมการ

ศึกษาพิเศษ ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการจัดการเรียนรวม

ให้สอดคล้องกบัความต้องการและความบกพร่องของนกัเรยีนแต่ละ

ประเภท ท�าให้นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพเท่าที่ควร 

และสอดคล้องกับ Proyer & Sriwanyong (2013) ท่ีรายงานว่า 

องค์ประกอบด้านที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาประกอบด้วย  

(1) ด้านครู ได้แก่ ค่าตอบแทนครู ครูได้รับค่าตอบแทนน้อย ท�าให้

ครขูาดแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ครขูาดความรูด้้านการศกึษาพเิศษ 

และด้านการจัดการเรียนรวม บุคลากรทางด้านการจัดการศึกษามี

ไม่เพียงพอ อัตราส่วนครู ต่อนักเรียนที่มากเกินไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก�าหนด (2) ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ  

ผู้เชี่ยวชาญ แหล่งทรัพยากร สื่อ อุปกรณ์ ความรู้ในการใช้ส่ือการ

เรยีนการสอน และอปุสรรคในการเข้าถงึสือ่ สิง่อ�านวยความสะดวก

ทางการศึกษา 

 3. ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมิน

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้พบว่า มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับมาก 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการ

เรยีนรวมโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (SBM) ในประเดน็ผูบ้รหิารใช้หลกั

การบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะ มรีะบบการบรหิารจดัการเรยีนรวม มแีผนพฒันา

คุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษตามบริบทของสถานศึกษา  

มีการก�ากับ ติดตามและประเมินผล และน�าผลการประเมินมาใช้ใน

การพัฒนาการจัดการเรียนรวม มีผลการประเมินสูง รองลงมาคือ 

ตัวบ่งช้ีกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ในประเด็นครูจัดการเรียนรู ้

ครบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก�าหนดไว้ในแผนการสอน 

เฉพาะบุคคล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

เลือกใช ้ ส่ือ อุปกรณ์ที่ เหมาะสม น�าเทคนิคการสอน เช ่น  

การวิเคราะห์งาน การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ มาใช้กับ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีการจัดหา/จัดท�าและใช้สื่อ 

นวัตกรรม เทคนิคการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการ

เรยีนรู ้รวมทัง้ให้บรกิารการสอนเสรมิทีย่ดืหยุน่เหมาะสมกบัรปูแบบ

การเรียนรู้ของนักเรียนพิเศษแต่ละคน ตัวบ่งชี้การบริหารจัดการ

เรียนรวมโดยใช้การบริหารจัดการตามโครงสร้าง SEAT ในประเด็น

โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมด้านนักเรียนทั่วไปและนักเรียน 

ทีม่คีวามต้องการพเิศษ มกีารเตรยีมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม 

มีการจัดกิจกรรมการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีการใช้สื่อ 

ส่ิงอ�านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรวม ตัวบ่งช้ีการจัดท�า

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ในประเด็นครูผู้สอนจัดท�าแผนการ

สอนเฉพาะบคุคล ทีส่อดคล้องกบัแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล

โดยมีองค์ประกอบตามที่ก�าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

มีการก�าหนดจุดประสงค์ย่อยที่ต้องการพัฒนาให้ผู ้เรียนบรรลุ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเป้าหมายระยะยาวที่ระบุไว้ในแผน 

การจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล และมกีารบนัทกึหลงัการสอนทกุครัง้  

ตัวบ ่งชี้การจัดท�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

ในประเด็นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�าแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล จัดท�าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้อง

กบัศกัยภาพของผูเ้รยีนโดยมกีระบวนการจดัท�า และมอีงค์ประกอบ

ตามที่ก�าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มีการประเมิน 

ทบทวน ปรับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดท�ารายงาน 

ผลการจัดการศึกษา และจัดท�ารายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตาม

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

ตัวบ่งชี้กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในประเด็นครูวัด

และประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้

เครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย 

ครอบคลุมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และสอดคล้อง

กับสภาพของนักเรียนเฉพาะบุคคล ใช้วิธีการทดสอบและแบบ

ทดสอบส�าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ที่แตกต่างจาก

นักเรียนทั่วไป และมีการช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับนักเรียนเฉพาะบุคคลตามที่

ก�าหนดไว้ในแผนการสอนเฉพาะบคุคล และตวับ่งชีร้ะบบการนเิทศ 



Journal of Rajanagarindra January - June   2017       9

ก�ากับ ติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  

ในประเดน็โรงเรยีน มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการนเิทศ ก�ากบั ตดิตาม 

และประเมินผลการด�าเนินงานตามโครงการ และมีการด�าเนินงาน

ตามกระบวนการวงจรคณุภาพ (PDCA) ผลการประเมนินีส้อดคล้อง

กบัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2558) ทีก่ล่าวว่า 

ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนส่วนใหญ่สามารถจัดการศึกษาให้

นักเรียนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักการ

บรหิารงานด้านการจดัการเรยีนรวมแบบมส่ีวนร่วม (ตามโครงสร้าง 

SEAT Framework และ SBM) สนับสนุนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการ

อบรมด้านการศกึษาพเิศษ และมกีารนเิทศตดิตามผลการด�าเนนิงาน

อย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนส่วนใหญ่ 

มีกระบวนการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ 

ส่งผลให้ผูเ้รยีนมพีฒันาการทีส่งูขึน้ ครมูปีระสทิธภิาพในการจดัการ

เรียนรวมจนเป็นครูต้นแบบได้ ด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

โรงเรียนส่วนใหญ่สามารถจัดหา หรือสามารถผลิตเทคโนโลยี  

สิง่อ�านวยความสะดวก สือ่ บรกิาร และความช่วยเหลอือืน่ใดทางการ

ศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการจ�าเป็นของนกัเรยีนเฉพาะบคุคล 

ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

  ตัวบ ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู ่ ในระดับปานกลาง  

4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม  

ตวับ่งชีก้ารพัฒนาหลกัสตูรส�าหรบัการเรยีนรวม และตวับ่งชีก้ารวจิยั

เพือ่พฒันาการเรียนรูข้องนกัเรยีน ผลการวจิยันีส้อดคล้องกบัสมศกัดิ์ 

ป่าไพร (2557) ทีก่ล่าวว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูส้�าหรบันกัเรยีน

ที่มีความต้องการพิเศษยังมีน้อย การปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียน

การสอนและการพัฒนาศกัยภาพนกัเรยีนเป็นเฉพาะบคุคลยงัมน้ีอย 

และสอดคล้องกับ อุไลวรรณ ทานนท์ (2556) ที่พบว่าด้านการ 

บริหารหลักสูตรโรงเรียนควรสร้างหลักสูตรให้กับเด็กที่มีความ

ต้องการพเิศษขึน้ใหม่เพราะหลกัสตูรทีใ่ช้อยูไ่ม่เหมาะสมส�าหรบัเดก็

กลุ่มนี้ ส�าหรับตัวบ่งชี้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของรจเรข พะยอมแย้ม (2553) ที่พบว่าด้านเครือข่าย

ความร่วมมือโรงเรียนยังขาดการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ 

การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน หรือระหว่างองค์กรทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อสนับสนุน

การจดัการเรียนร่วมยงัมน้ีอย ท�าให้การจดัการเรยีนรวมยงัไม่ประสบ

ผลเท่าที่ควร 

  ตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย มี 1 ตัวบ่งชี้ 

คอื การด�าเนนิงานเกีย่วกบัการบรหิารจดัการเรยีนรวมด้านแผนการ

เปลี่ยนผ่าน ในประเด็นโรงเรียนมีแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคล

ทัง้ระหว่างชัน้เรยีน ระหว่างโรงเรยีน และระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน 

หรืองานอาชีพ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวม ี

ส่วนร่วมในการจัดท�าแผนการเปล่ียนผ่าน และมีการเตรียมความ

พร้อมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษส�าหรับเปล่ียนผ่าน มีผลการ

ประเมินต�่าที่สุด อยู่ในระดับน้อย ผลการประเมินนี้สอดคล้องกับ 

บุญเกิด วิเศษรินทอง และคณะ (2552) ที่กล่าวว่าการเรียนต่อของ

นกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้มปัีญหา ครผููส้อน

มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทั่วไปมากกว่าที่จะให้ความ

สนใจกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ นักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษถูกมองว่าท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในภาพ

รวมต�่า ท�าให้โรงเรียนไม่อยากรับนักเรียนประเภทนี้เข้าเรียน และ

สอดคล้องกับสุรศักดิ์ เรือนงาม (2555) ที่พบว่า ปัญหาการบริหาร

การเรยีนร่วมทีพ่บมากทีส่ดุ คอื ด้านการเตรยีมความพร้อมนกัเรยีน

และบุคลากร ซึ่งโรงเรียนบางแห่งปฏิเสธการรับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษเข้าเรียน เหตุผลคือโรงเรียนมีจ�านวนนักเรียนเต็ม

จ�านวนตามมาตรฐานที่ก�าหนดไม่สามารถรับได้ โรงเรียนไม่มีอัตรา

ครูการศึกษาพิเศษที่รองรับอัตราการเติบโตต่อนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษที่มากขึ้น และโรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงต่อการ

จัดการเรียนร่วม 

 4. ด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

ทั้งในภาพรวม และรายตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้คุณภาพของการจัด  

การเรยีนรวมมผีลการประเมนิสูงสดุ และตวับ่งชีค้ณุภาพของการได้

รับบริการเพื่อการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีผลการ

ประเมินต�่าสุด สอดคล้องกับ จินดาวรรณ ประยูรรัตน์ (2556) 

ที่ท�าการประเมินโครงการของโรงเรียนพบว่า ด้านผลผลิตโดยรวม

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก นักเรียนที่มีความบกพร่องได้เข้าเรียน 

ร่วมกับนักเรียนทั่วไปตามความสามารถและความแตกต่างระหว่าง

บุคคล นักเรียนที่มีความบกพร่องมีพัฒนาการด้านวิชาการ อารมณ์ 

สังคม และการช่วยเหลือตนเองที่ดีขึ้น นักเรียนที่มีความบกพร่อง 

ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล  

และผู้ปกครองพึงพอใจในผลการเรียนตามแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล และสอดคล้องกับ เบญจรงค์ ทองอ่อน (2556) 

ที่ท�าการประเมินโครงการในโรงเรียนพบว่า ผลการด�าเนินงานด้าน

การบรรลุวัตถุประสงค์ หรือผลผลิตด้านคุณภาพของการจัดการ

ศึกษาส�าหรับนักเรียนเรียนรวม ได้แก่ ผลที่เกิดขึ้นกับผู ้เรียน  

ผลที่เกิดขึ้นกับครู และผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนตามความคิดเห็น 

ของครูและบุคลากร นักเรียนที่เรียนรวม นักเรียนทั่วไป และ 

ผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม โดยรวมให้ความคิดเห็นว่า ผลผลิต 

ของโครงการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

  1.1 จากผลการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการ

เรียนรวม ด้านปัจจัยน�าเข้ามีผลการประเมินในระดับปานกลาง ต้น

สงักดัจงึควรให้ความส�าคญักบัตวับ่งชีปั้จจยัน�าเข้า เพือ่ให้การจดัการ

เรยีนรวมทกุโรงเรยีนให้ได้มาตรฐานหรอืใกล้เคยีงกนัและมคีณุภาพ

มากทีส่ดุ วางระบบวธิกีารจดัระบบ/โครงสร้างการบรหิารการจดัการ

เรียนรวม การเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งด้านปริมาณและด้าน

คุณภาพ การสร้างเจตคติ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทักษะในการ

จัดการเรียนรวมแก่บุคลากร การพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการจ�าเป็น

ในแต่ละแห่ง การวางแผนการใช้อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ 

ทีม่อียูใ่ห้ได้ประโยชน์มากทีส่ดุ และศนูย์บรกิารทางการศกึษาพเิศษ

ที่ครบวงจร เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

  1.2 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควร

ปรับบทบาทจากการก�าหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณให้

เป็นการต่อเนือ่งทกุปี ให้เป็นลกัษณะการใช้โรงเรยีนเป็นฐาน โดยให้

โรงเรียนส�ารวจและก�าหนดโครงการจากความต้องการจ�าเป็นของ

โรงเรียนและความต้องการจ�าเป็นของนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษซึ่งมีแตกต่างกันทุกปี และจัดสรรงบประมาณตามที่โรงเรียน

ต้องการ

  1.3 การด�าเนินงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียนส่วน

ใหญ่ยังมีข้อจ�ากัดด้านบุคลากรท่ีไม่เพียงพอท้ังเชิงปริมาณและด้าน

ทกัษะการปฏบิตังิาน ต้นสงักดัจงึควรเพิม่บคุลากร ในการปฏบิตังิาน 

และมีการพัฒนาทักษะให้บุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี หรือเป็น

ลักษณะจัดหาอาสาสมัคร (Volunteer) 

  1.4 ควรก�าหนดวาระปฏิบัติ (Agenda) ในการเปลี่ยน

ผ่านทางการศึกษาหรือแผนการจัดช่วงเชื่อมต่อ (Transition Plan) 

นกัเรียนทีม่คีวามต้องการพเิศษอยูใ่นวาระแห่งชาต ิเพือ่ผลกัดนัเกีย่ว

กบัความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศกึษา ซึง่การเปลีย่น

ผ่านทางการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินที่มีผลการประเมิน

ระดับน้อยในการศึกษาครั้งนี้

  1.5 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในกระทรวงศึกษาธิการ 

ควรมกีารประสานเพ่ือสร้างความเข้าใจในการท�างานร่วมกนัระหว่าง

หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคทุกระดับที่จะน�าไป

สู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงองค์ประกอบแต่ละด้าน 

ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้าน

ผลผลิต เพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบที่มีผลต่อการพัฒนาและ 

ปัญหาอุปสรรคของโครงการโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมเพื่อน�า

ผลที่ได้มาปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้น

  2.2 ควรศึกษาตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการท�างาน โดยน�าตัวบ่งชี้อื่นที่นอกเหนือจากการวิจัยครั้งนี้มา

ศึกษาเพิม่เตมิ เช่น ภาวะผู้น�าของผู้บรหิาร ประสบการณ์ในการเป็น

ผู้บริหาร ด้านสภาพการท�างาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นต้น ซึ่งจะเพิ่มพูนความรู ้อันจะเป็นประโยชน์ในการน�าไป

พัฒนาการท�างานของบุคลากรในองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต่อไป

  2.3 ควรมีการวิจัยแบบต่อเนื่องในการด�าเนินโครงการ

ดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินงาน และการประเมินผล

โครงการส�าหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  2.4 ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเฉพาะกลุ่ม 

เช่น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

  2.5 ควรมีการศึกษาในทุกระดับการศึกษา เช่น การ

ศกึษาระดบัปฐมวยั ระดบัมธัยมศกึษา ระดบัอาชวีศกึษา และระดบั

อุดมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน ์

ต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ครบในทุกระดับการศึกษา 

ได้มากยิ่งขึ้น
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