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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดบริการสังคมด้านการศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ 

ศึกษารูปแบบการจัดบริการสังคมสำาหรับเด็กพิเศษ และศึกษาแนวทางการจัดบริการสังคมด้าน

การศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และครูของโรงเรียนแกนนำาร่วม การ

เก็บแบบสอบถามจากผู้ปกครอง การจัดสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ 

 ผลการศึกษาพบวา่ การศกึษาโรงเรียนแกนนำาทีมี่การจดัการเรยีนการสอนรว่มกนัของเด็ก

ปกติและเด็กพิเศษ สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ได้ดำาเนินการตาม

กรอบการบริหารโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) ได้แก่ การบริหารด้านนักเรียน ด้านกิจกรรมการ

เรยีนการสอน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นเครือ่งมอืและการบรหิารจดัการ การสำารวจความคดิเหน็

ของผู้ปกครองเด็กพิเศษพบว่า ระดับความสำาคัญของรูปแบบการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษกับ

เด็กปกติโดยรวม มีค่าเฉลี่ยในด้านการจัดการเรียนร่วม และด้านบุคลากรมากที่สุด รูปแบบการ

จัดการเรียนร่วมเด็กปกติกับเด็กพิเศษในสถานศึกษาที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด

โครงสร้างซีท แนวคิดการจัดการและการสนทนากลุ่มมีแนวทางคือ การบริหารจัดการ บุคลากร  

งบประมาณ การคดัแยกเดก็ การจดัการเรยีนรว่ม การวัดและการประเมินผล ความรว่มมือของ

ผู้ปกครอง และอาคารสถานที่ รูปแบบการจัดการเรียนร่วมเด็กปกติกับเด็กพิเศษท่ีผู้วิจัยจัดทำา

ขึน้สามารถนำามาปรบัประยกุตใ์ชใ้นการจัดการเรยีนสำาหรบัเดก็พเิศษในสถานศกึษาทัง้ภาครฐัและ

เอกชนได้อย่างเหมาะสมกับความพร้อมของเด็กพิเศษมากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ : รูปแบบ  การจัดบริการสังคม  เด็กพิเศษ
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Social Service Management Models in Education for 
Special Needs Children

Chayakan Pinyakorn

Abstract

 This research aims to study the educational social service management, its 

pattern and guideline for children with special needs. The data is collected form three 

means: interview (which administers and teachers of leading inclusive schools), 

questionnaire (which is given to and returned from the parents of the children with 

special needs), and focus group discussion of specialists. 

 The findings suggest that the leading inclusive schools, in which ordinary 

children and children with special needs study together, in Chon Buri Educational 

Service Area Office 1 are following SEAT Framework (S = student, E = environment, 

A = activities, T = Tools). The survey of parents’ opinion indicates that inclusive 

pedagogy and personnel show the highest average score, followed by children grouping, 

pedagogy measurement and evaluation, and the lowest one are of place and parent’s 

cooperation. The analysis of SEAT framework implementation and focus group 

discussion results in 8 facets of management guideline: administration, personnel, 

budget, children grouping, pedagogy, measurement and evaluation, parent’s 

cooperation, and place. In conclusion, the initiated pattern of inclusive pedagogy can 

be effectively implemented to both public and private schools.

Keywords : pattern,  social service,  children with special needs 
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บทน�า
การจัดการศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษในโรงเรียนระดับประถมศึกษาได้ดำาเนินการจัดแบบเรียนร่วม     

มีการพัฒนาการดำาเนินงานและขยายการจัดการเรียนไปยังโรงเรียนในสังกัดสำานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดครบทุกจังหวัด ปัจจุบันสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิด
ชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและได้ส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดที่มีเด็กพิเศษ
จัดการเรียนร่วมกับการเรียนของเด็กปกติในสถานศึกษา 

ในจังหวัดชลบุรีพบว่า มีเด็กพิเศษเกิดขึ้นมากเป็นลำาดับ ซึ่งจากสถิติที่ได้จากการสำารวจนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษของแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ
โรงเรยีนในเขตสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาการประถมศกึษาชลบุร ีเขต 1 เช่น รร. บ้านห้วยกะปิ มจีำานวน
ถึง 70 คนและ รร. วัดราษฎร์ศรัทธา มีจำานวน 30 คน (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1. 2555) โดยมีจุดเน้นให้เด็กพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และเด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็น
กรณพีเิศษ ได้รบัการคุม้ครองและช่วยเหลอืเยยีวยา  ดงันัน้สถานศกึษาทกุแห่งมภีาระหน้าทีใ่นการจดัการ
ศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้
เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติจะเกิดประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา ครูท่ีมคีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการจดัการศึกษา
ภายใต้บริบทของสภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียน ชุมชน สังคม ตลอดจนการระดมทรัพยากร
ทั้งของสถานศึกษาและชุมชนมาใช้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษารปูแบบการจดัการบรกิารสงัคมด้านการศึกษาของเดก็พิเศษ  
เพื่อ เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการศึกษาให้เด็กพิเศษ
มากขึ้น โดยผู้วิจัยจะศึกษาจากการจัดบริการด้านการศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษของโรงเรียนต้นแบบแกนนำา
ร่วม และศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่ต้องการเห็นระบบการเรียนของเด็กพิเศษท่ีชัดเจนมากขึ้น 
เพือ่พฒันาระบบการจัดการศกึษาแบบเรียนร่วมให้มปีระสทิธภิาพ พร้อมนำาข้อมูลเหล่านัน้มา ปรบัปรงุและ
พัฒนาแนวทางด้านการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษเพื่อเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการจัดบริการสังคมด้านการศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดบริการสังคมด้านการศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดบริการสังคมด้านการศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษารูปแบบการจัดบริการสังคมด้านการศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการจดับรกิารสงัคมเกีย่วกบัการศกึษาของเดก็พิเศษในสถานศกึษาของสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1โดยศึกษา 6 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการคัดแยก



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์77

เด็ก ด้านบุคลากร ด้านการจัดการเรียนร่วม ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนร่วม และด้านความร่วม
มือของผู้ปกครอง
 ประชากร คือ ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีการจัดการ
ศึกษาแบบเรียนร่วม สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จำานวน 287 คน            
(ผู้ปกครอง 1 คน/นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 1 คน)
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้ปกครองของนักเรียนพิเศษในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม 
สงักัดสำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 ใช้เทคนิคการสุม่แบบอย่างง่าย กำาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 163 คน (ผู้ปกครอง        
1 คน/นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 1 คน) และการจัดทำาสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญในการหารูปแบบ
การจัดบริการด้านการศึกษาของเด็กพิเศษ
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการ
สังคมด้านการศึกษาของเด็กพิเศษ โดยนำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นำาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) นำาแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาอำานาจจำาแนกรายข้อ 
(Discrimination) ด้วยวธิกีารหาค่าความสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s product moment correlation) 
คัดเลือกข้อที่มีค่าอำานาจจำาแนก r ตั้งแต่ .02 ขึ้นไป เป็นแบสอบถามเพื่อจะนำาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง

และนำาแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Coefficient 
alpha) ของคอนบาค (Cronbach) โดยได้ค่า .973 

การวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติ ิและนำาผลการสนทนากลุม่มา
ใช้สนับสนุนแนวทางในการจัดการศึกษาของเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้เพิ่มเติมจากผลที่ได้จากการเก็บ
แบบสอบถาม

สรุปผลการศึกษา
 ส่วนที่ 1 การจัดบริการสังคมด้านการศึกษาส�าหรับเด็กพิเศษจากโรงเรียนแกนน�า
 การศึกษาโรงเรียนแกนนำาที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันของเด็กปกติและเด็กพิเศษของ
สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุเีขต 1 ได้แก่ โรงเรยีนชมุชนวดัหนองร ีและโรงเรยีนชมุชน
บ้านหัวกุญแจ ในการบริหารจัดการโรงเรียนแกนนำาจัดการเรียนร่วมนั้นผู้บริหารสถานศึกษาได้ดำาเนินการ
ตามกรอบการบรหิารโดยใช้โครงสร้างซที (SEAT) ได้แก่ การบรหิารด้านนกัเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
กจิกรรมการเรยีนการสอน และด้านเครือ่งมือและการบรหิารจดัการ โดยเน้นหลกัการกระจายอำานาจของ
ผู้บริหารและหลักการมีส่วนร่วม ตามนโยบายของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้มอบ
หมายให้ผู้บริหารนำาไปสู่การปฏิบัติ สำาหรับครูที่รับผิดชอบเด็กพิเศษนั้นเป็นฝ่ายปฏิบัติ และอยู่ใกล้ชิดกับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก จึงทำาให้รับรู้ปัญหาในการดำาเนิน
งานในด้านต่าง ๆ 



78 ปีที่10ฉบบัที่19มกราคม-มถุินายน2558

 1. ด้านอาคารสถานที่
ทางโรงเรียนแกนนำาได้มีการเตรียมเกี่ยวกับอาคาร ห้องเรียน สิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน สิ่ง

แวดล้อมภายนอกห้องเรียน และอื่น ๆ โดยยึดหลักความปลอดภัย เช่น มีเหล็กดัดป้องกันหรือมีลูกกรง
อาคาร เป็นต้น อีกทั้ งคำานึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำานวยต่อการเรียนการสอน สภาพโรงเรียน
เหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน บรรยากาศห้องเรียนให้ลดข้อจำากัดของผู้เรียนโดยมีมุมต่าง ๆ ในการ
ทำากิจกรรม และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน โดยมีตึกบริการด้านการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีหน้าที่ใน
การจัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เพื่อนำาไปช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กพิเศษในชั้นเรียน เป็นสถาน
ที่ในการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีการบริการสื่อกับชุมชนอีกด้วย

2. ด้านการคัดแยกเด็ก 
การคั ดแย กเด็กเพื่อแบ่ งประเภทความพิการของโรงเรียนแกนนำา จะมีการใช้แบบคัดกรองของ   

กฎกระทรวงในรูปแบบต่าง ๆ  โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของเดก็ โดยทีส่ำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
การปร ะถม ศึกษา จะใช้แบ บคัดกรองเด็กของคัสซี่ และแบบการคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
ทางการศึกษา ในส่วนของการประเมินพื้นฐานเกี่ยวกับความพร้อมของนักเรียนนั้นจะต้องผ่านการวินิจฉัย
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยทางโรงเรียนจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาทำาการวินิจฉัย/คัดกรองเด็ก ปีละ 2 ครั้ง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และให้คำาแนะนำากับครูผู้สอน และสามารถนำาข้อมูลส่งให้กับทางโรงเรียนและสพฐ. 
เพือ่ใช้ในการเตรยีมความพร้อมของเดก็พเิศษทีจ่ะมกีารเรยีนร่วมกบัเดก็ปกตใินชัน้เรียน ในการเตรยีมความ
พร้อมเด็กพิเศษที่จะมีการเรียนร่วมเด็กปกติในชั้นเรียนนั้น สามารถนำาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และจัดทำาแผนการสอนรายบุคคล (IIP) 

3. ด้านการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนร่วม
โรงเรียนแกนนำาจะมีการประเมินร่วมกัน 2 ส่วน คือ การประเมินจากครูการศึกษาพิเศษและครู

ประจำาชั้น การวัดและการประเมินจะแยกส่วนออกจากเด็กปกติ
4. ด้านบุคลากร
ทางโรงเรยีนแกนนำาจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการในโรงเรยีน โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของบคุลากร

ในชุมชน องค์กรการปกครองในท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นกรรมการ อีกทั้งยังมีการสร้าง
เครือข่ายในการจัดการศึกษาร่วม บุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวกับเด็กพิเศษโดยตรงมีสามคน โดยครูการ
ศกึษาพเิศษหนึง่คนจะต้องดูแลเดก็พเิศษทีม่ทีะเบยีนหรอืใบรบัรองจากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญจำานวนหกคน และ
มีการฝึกอ บรมเก่ียวกับเด็กพิเศษให้กับบุคลากรทั้งโรงเรียนเป็นการภายใน ทาง สพฐ. ได้มีเกณฑ์ในการ
อบรมบุคลากรเกี่ยวกับเด็กพิเศษ คือ จะต้องมีการอบรม 200 ชม. และมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
ส่งทาง สพฐ. 1 เล่ม

5. ด้านการจัดการเรียนร่วม
โรงเรยีนแกนนำาได้ดำาเนนิการจดัทำาหลกัสตูร โดยยดึหลกัสตูรสถานศึกษาเป็นหลัก และนำามาปรบั

ให้เหม าะส มกับเด็กพิเศษ มีการจัดทำาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำา
แผน มีการกำาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมได้แก่  เรียนร่วมบางเวลาและห้องเรียนคู่ขนาน 
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6. ด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง
โรงเรี ยนแ กนนำา ได้มีการจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองของเด็กปกติและเด็กพิเศษร่วมกัน 

เพือ่สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการเรียนร่วมของเดก็ปกตกิบัเดก็พเิศษ และอาศยัหลกัการแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น มีการช่วยเหลือกันและกันทั้งกลุ่มผู้ปกครองเด็กปกติ กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิเศษ และบุคลากรทาง
โรงเรียน อีกทั้งผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนร้องขอ เช่น กิจกรรมบำาบัดเฉพาะเด็ก 
ทัศนะศึกษา และกิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ปกครองในการจัดบริการด้านการศึกษาของเด็กพิเศษ
จากการศกึษาสามารถสรุปผลของการสอบถามความคดิเหน็ของผู้ปกครองจากแบบสอบถามความ

คิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการสังคมด้านการศึกษาของเด็กพิเศษ ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่อายุระหว่าง 40-49 ปี มีอาชีพ

รบัจ้าง/พนกังานบรษิทัเป็นส่วนใหญ่ ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ตำา่กว่าปรญิญาตร ีรายได้ต่อเดอืนส่วนใหญ่
ตำ่ากว่า 10,000 บาท และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอันดับความสำาคัญของสื่อต่อการได้รับความรู้
เกี่ยวกับเด็กพิเศษ สื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษอันดับแรก คือ ครูประจำาชั้นของบุตร

2. ระดบัความคดิเหน็ของผูป้กครองเกีย่วกบัการจดับริการสงัคมด้านการศกึษาของเดก็พเิศษ โดย
การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับระดับความสำาคัญของรูปแบบการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษร่วมกับเด็กปกติในสถานศึกษาโดย
รวม มค่ีาเฉลีย่ความคดิเห็นของผู้ปกครองเก่ียวกบัระดับความสำาคญัของรปูแบบการจดัการศึกษาของเด็ก
พิเศษร่วมกับเด็กปกติในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนร่วม (4.54) และด้านบุคลากรมากที่สุด (4.54) 
รองลงมา คอื ด้านการคดัแยกเดก็ (4.40) ด้านการวัดและการประเมนิผลการจดัการเรยีนร่วม(4.40)  ด้าน
อาคาร สถานที่ (4.35) และด้านความร่วมมือของผู้ปกครองน้อยที่สุด (4.22) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย
ของคะแนนความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับระดับความสำาคัญของรูปแบบการจัดการศึกษาของเด็ก
พิเศษร่วมกับเด็กปกติในสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่า คะแนนรวมมีความแตกต่างกันน้อย และคะแนนราย
ข้อมีความแตกต่างกันน้อยเช่นกัน และตรวจสอบการกระจายของข้อมูลพบว่า คะแนนรวมความคิดเห็น
ของผู้ป กครอ ง เ กี่ยวกับระดับความสำาคัญของรูปแบบการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษร่วมกับเด็กปกติใน
สถานศึกษามีการกระจายเบ้ซ้ายและโด่งตำ่า  แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ของการกระจายใกล้เคียงปกติ เพราะมีค่า
ความเบ้และความโด่งตำ่ากว่า +/-1

3. ค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็ของผูป้กครองเกีย่วกบัระดบัความสำาคญัของรูปแบบการจดัการศกึษา
ของเด็กพิเศษร่วมกับเด็กปกติในสถานศึกษา เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเ ดื อ น  และแหล่งข่าวสาร/ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษ พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น       
เกีย่วกบัระดบัความสำาคญัของรปูแบบการจดัการศกึษาของเดก็พเิศษร่วมกบัเดก็ปกตใินสถานศึกษามากกว่า
(4.49) เพศหญิง (4.39) ผู้ปกครองที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำาคัญ
ของรูปแ บบก า ร จั ดการศึกษาของเด็กพิเศษร่วมกับเด็กปกติในสถานศึกษามากท่ีสุด(4.54) ผู้ปกครองท่ี
ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำาคัญของรูปแบบการ
จัดการศึกษาของเด็กพิเศษร่วมกับเด็กปกติในสถานศึกษามากที่สุด (4.63) ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาโทมี ค่ า เฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำาคัญของรูปแบบการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษ
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ร่วมกับเด็กปกติในสถานศึกษามากที่สุด (4.73) และผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท    
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำาคัญของรูปแบบการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษร่วมกับเด็ก
ปกติในสถานศึกษามากที่สุด (4.03) 

ส่วนที่ 3 แนวทางการจัดบริการสังคมด้านการศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ 
รูปแบบการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษจากผลการศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนร่วมเด็กปกติกับเด็กพิเศษในสถานศึกษาที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์โดย

ใช้แนวคดิโครงสร้างซที (SEAT) รวมกบัแนวคดิด้านการจดัการและการสนทนากลุม่ โดยทางผูวิ้จยัได้แบ่ง
แนวทางในการจัดการไว้ 8 ประเด็นด้วยกัน คือ

1. การบริหารจัดการ
1.1 ผู้ บ ริห า ร โ ร งเรียนควรมีนโยบายในด้านการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษที่ชัดเจน และ     

เหมาะสม
1.2 โรงเรียนควรมีระบบการจัดการเรียนร่วมของเด็กพิเศษชัดเจน เหมาะสม สามารถตรวจสอบ

ได้ และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
1.3 โรงเรยีนควรให้การส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรมต่าง ๆ  ตามศกัยภาพของเดก็พเิศษ เพือ่เป็นการ

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิเศษ 
2. บุคลากร
2.1 มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการการจดัการศกึษาพิเศษในโรงเรยีนจากบุคคลหลายกลุม่ท่ีเกีย่วข้อง 

รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายในรูปแบบการจัดการศึกษา  
2.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานของบุคลากรเกี่ยว

กับเด็กพิเศษ 1) มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษ 2) มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กพิเศษ 3) มีการจัด
เสนอผลงานเกี่ยวกับเด็กพิเศษในกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เห็นถึงศักยภาพของเด็กพิเศษ 

2.3 ผู้บ ริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรในส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ได้ดูแลเด็กพิเศษโดยตรงได้มีการอบรมพื้นฐานในการดูแลเด็กพิเศษเป็นการ
ภายใน (ทางโรงเรยีนจดัอบรมขึน้เอง) เพือ่สร้างความรูมี้ความเข้าใจเกีย่วกบัเดก็พิเศษ มกีารประสานงาน
กันระหว่างครูการศึกษาพิเศษกับครูประจำาชั้น ตลอดทั้งบุคลากรและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนจึงส่งผลให้
เด็กพิเศษมีพัฒนาการเกี่ยวกับการศึกษาอย่างดีและต่อเนื่อง 

3. งบประมาณ
3.1 ผูบ้รหิารให้การสนบัสนนุงบประมาณในด้านการจดัการเรยีนร่วมของเดก็พเิศษอย่างเหมาะสม
3.2 โรงเรียนควรมีการจัดหางบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ มาสนับสนุนในการจัดการเรียนร่วม

และเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาของเด็กพิเศษ
3.3 โรงเรียนควรมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับอาคารสถานที่ สื่อการเรียน

การสอน การอบรมของบคุคลกร การเพิม่เงนิเดอืนบคุลากรเพือ่เป็นขวญักำาลงัใจหรอืแรงจงูใจในการปฏบิตัิ
งาน และการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษให้กับเด็กพิเศษ 
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4.  การคัดแยกเด็ก
4.1 การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน
กลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนภายในโรงเรียนที่มีความบกพร่องหรือผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกก่อนเข้าเรียน 

โดยผู้ปกครองได้สมัครให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียน
กลุม่ที ่2 เปิดรบัโดยตรงจากผูท้ีส่นใจภายนอก เป็นนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ปัญหา

การเรยีนรูเ้ฉพาะด้าน ปัญหาการปรบัตวัด้านอารมณ์ สงัคม และการสือ่สาร หรอืตามเกณฑ์ทีก่ำาหนด โดย
ต้องเป็นผู้ที่มีพัฒนาการและความพร้อมเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ปกติและผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ปกครองแสดงความจำานงเพื่อสมัครให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียน

4.2 การคัดแยกนักเรียนและประเมินความต้องการช่วยเหลือ   
4.2.1 การคัดแยกเด็กนักเรียนด้วยการสังเกตจากครูผู้สอนว่า มีความแตกต่างจากนักเรียนทั่วไป

ในชั้นเรียน หลังจากนั้นครูการศึกษาพิเศษจะดำาเนินการติดตามผลเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม  
 4.2.2 การคัดแยกเด็กโดยใช้แบบคัดกรองของกฎกระทรวงในรูปแบบต่าง ๆ พิจารณาตามความ
เหมาะสมของเด็ก 

4.3 ก า รกำาหนดแนวทางและรูปแบบการประเมินความช่วยเหลือของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง 
และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาแล้ว หากนักเรียนไม่สามารถควบคุมตนเองหรือเรียนในชั้นเรียนได้
จริงๆ สืบเนื่องจากการขาดความพร้อมในหลายด้าน อาจจำาเป็นต้องมีการช่วยเหลือโดย 1) จัดทำาแผนการ
ศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) ให้เข้าเรยีนในศนูย์การศกึษาพิเศษระยะหนึง่ 2) จดัเรยีนร่วมบางเวลาตามความ
เหมาะสมหรืออาจจัดโครงการอื่น ๆ เสริม ทั้งนี้การดำาเนินการช่วยเหลือนักเรียนต้องได้รับการพิจารณา
อย่างรอบคอบและควรมกีารประเมิน ทบทวนเป็นระยะ สำาหรบัการตดัสนิใจ ให้ความช่วยเหลอื เพือ่กำาหนด
แนวทางในการจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้อย่างเหมาะสม   

5. การจัดการเรียนร่วม
การจัดทำาแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) เป็นกระบวนการทีส่ำาคญัในการจดัการเรยีนการสอน

ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพความจำาเป็นและความต้องการในด้านการศกึษาแก่เดก็พิเศษแต่ละคน โดย
แนวท า ง ก า รจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีความแตกต่างกันตามระดับความพร้อมและความ
สามารถในการเรียนรู้และตามจุดมุ่งหมายของแผน

5.1 รปูแบบการจัดการเรียนการสอนของศนูย์การศึกษาพเิศษ มีแนวทางการจดัหลายลกัษณะตาม
ความเหมาะสม ได้แก่ การจัดการเรียนเฉพาะบุคคล การเรียนเฉพาะกลุ่มนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
และการเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ดังนี้

5.1.1 การเรยีนเฉพาะบคุคล เป็นการเรยีนการสอนโดยจดัเนือ้หา บทเรยีน กจิกรรม ให้สอดคล้อง
กับความสามารถ และอัตราการเรียนรู้ของผู้เรียน

5.1.2 การเรียนเฉพาะกลุ่มในศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมในการ
ทำากิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่ชั้นเรียนในระบบปกติได้

5.1.3 การเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ เป็นการพิจารณาจัดรายวิชา เนื้อหา ชั้นเรียนที่เหมาะสมแก่
เด็กพิเศษ ตามจุดมุ่งหมายของเด็กพิเศษแต่ละคน เพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านการเรียนรู้   
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 5.2  ข้อควรพจิารณาในด้านการปรบัพฤตกิรรมของนกัเรยีน คอื 1) ระบุพฤตกิรรมหรอืปัญหาการ
เรียนที่ต้องการปรับ 2) เทคนิควิธีที่ ใช้ ควรเลือกเทคนิควิธีให้เหมาะสมกับลักษณะของนักเรียน เป็นข้อ
ตกลงร่วมกันระหว่างทางบ้านและโรงเรียน 3) ผลที่เกิดขึ้น ควรมีการคาดการณ์ เหตุการณ์หรือสิ่งที่อาจ
เกิดขึ้นหลังการใช้ กรณีผลไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เพื่อหาวิธีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนวิธีการ 

6. การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนร่วม
การประเมนิผลเป็นขัน้ตอนทีส่ำาคญัต่อการสอน และจดัปรบับทเรยีนให้สอดคล้องกบัความสามารถ

และความต้องการของเด็กพิเศษ  โดยอาจใช้วิธีการแตกต่างกันในการประเมินผล      
 6.1 แนวทางการประเมินผลตามลักษณะการจัดการเรียนการสอน

6.1.1 การประเมินผลสำาหรับการเรียนเฉพาะบุคคล
6.1.2 การประเมินผลการเรียนเฉพาะกลุ่ม
6.1.3 การประเมินผลการเรียนร่วม                         
การประเมินผลดังกล่าว เน้นการพิจารณาจากพัฒนาการ และความก้าวหน้า ด้านพฤติกรรมการ

ปรับตัว และพฤติกรรมในการเรียน เปรียบเทียบก่อนเข้าเรียนและหลังเรียน 
7. ความร่วมมือของผู้ปกครอง
รูปแบบการจัดการเรียนร่วมนั้น ผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำาคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของ

เด็กพิเศษในการศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ 
7.1 มีการจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองของเด็กปกติและเด็กพิเศษร่วมกัน เพื่อสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับการเรียนร่วมของเด็กปกติกับเด็กพิเศษ
7.2 โรงเรยีนมกีารสร้างความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนกบักลุม่ผูป้กครอง โดยการจดักจิกรรมต่างๆ 

ให้มีส่วนร่วมกันในทุก ๆ ส่วนไม่ว่าจะเป็นในเด็ก ผู้ปกครอง และโรงเรียน 
7.3 จัดให้มสีมุดบนัทกึพฤตกิรรม เพือ่ให้ผูป้กครองได้เขยีนบนัทกึพฤตกิรรมของเดก็พเิศษทีเ่กดิขึน้

ที่บ้าน แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข หาวิธีการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล
7.4 มีการจัดโครงการเย่ียมบ้านของเดก็พเิศษ เพือ่จะได้เหน็ถงึสภาพการดำาเนนิชวิีตประจำาวนัทีแ่ท้

จริง ที่อาจจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก
7.5 มีการจัดสนทนากลุ่มสำาหรับผู้ปกครองของเด็กพิเศษโดยเฉพาะ อย่างต่อเนื่องสมำ่าเสมอ เพื่อ

เป็นเวทีของผู้ปกครองในการแสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
8. อาคารสถานที่ 
8.1 การเตรียมสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนร่วมของเด็กพิเศษกับเด็กปกติ ควรมีการเตรียม 

โดยยึดหลักความปลอดภัยให้แก่เด็กพิเศษ       
8.2 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำานวยในการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน 
8.3 จัดให้มศีนูย์บริการด้านการศกึษาพเิศษ มหีน้าทีใ่นการจดัเตรยีมอปุกรณ์ สือ่การเรยีนการสอน

ของเด็กพิเศษ เพื่อนำาไปช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กพิเศษในชั้นเรียน
8.4 จัดให้มีห้องเสริมวิชาการสำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อเป็นสถานที่ในการเรียนรู้เพิ่ม

เติม
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ดงันัน้ รปูแบบการจัดการเรียนร่วมเดก็ปกติกบัเดก็พเิศษในสถานศกึษาทีไ่ดจ้ากการศึกษา สามารถ
นำามาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสำาหรับเด็กพิเศษในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังยังเหมาะสมกับความพร้อมของเด็กพิเศษมากยิ่งขึ้นด้วย    
ดังภาพที่ 1

รูปแบบการจัดการเรียนร่วมที่ได้จากผลการศึกษา 

ภาพที่ 1 สรุปรูปแบบการจัดการเรียนร่วมที่ได้จากผลการศึกษา
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดบริการสังคมด้านการศึกษาของเด็กพิเศษที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการ

จัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำาร่วม ได้นำาปัญหาและอุปสรรคที่พบในขั้นตอนการวิจัย แล้วนำาข้อมูล
เหล่านั้นมาปรับปรุง และพัฒนาแนวทางด้านการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษเพื่อเกิดประสิทธิภาพมาก     
ยิง่ขึน้ โดยศกึษาประเดน็ดา้นการจดัการเรยีนร่วมของเดก็พิเศษตัง้แตร่ะบบการรบัเด็กเขา้ศึกษาจนถงึการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนแกนนำา แล้วนำาผลการศึกษามาส่งเสริมรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
รปูแบบทีดี่ขึน้ พบวา่ การจดับรกิารสงัคมดา้นการศกึษาสำาหรบัเดก็พเิศษ คอื การจดัการเรยีนการสอนรวม
กันของเด็กปกติและเด็กพิเศษ โดยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนำาของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ได้ดำาเนินการตามกรอบการบริหารโดยใช้โครงสร้างซีท ในการบริหารจัดการ ซึ่ง
ไดแ้ก ่การบรหิารดา้นนกัเรียน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน และดา้นเครือ่งมอืและ
การบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งเน้นหลักการกระจายอำานาจและหลักการมีส่วนร่วม ตาม
นโยบายของสำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีไ่ดม้อบหมายใหผู้บ้รหิารสถานศกึษานำาไปสู่การ
ปฏบิตั ิสำาหรบัครูท่ีรับผิดชอบเด็กท่ีมีความตอ้งการพเิศษนัน้เปน็ฝา่ยปฏิบตั ิและอยูใ่กลช้ดิกบัเดก็พเิศษเปน็
ผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับหลักการแนวคิดโครงสร้างซีทของ เบญจา       
ชลธาร์นนท์ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดโครงสร้างซีท คือ การปฏิบัติการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยการ
จดัการทัง้ระบบในโรงเรียน ครอบคลมุทัง้นกัเรยีนท่ีมีความตอ้งการพิเศษและนกัเรยีนทัว่ไป สภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในสภาพแวดลอ้ม กจิกรรมการเรยีนการสอน และเครือ่งมอืในการเรยีน 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป ได้รับการศึกษาที่      
เหมาะสม จะเห็นได้ว่าโรงเรียนแกนนำาท่ีผู้วิจัยได้ศึกษานั้นมีระบบการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมและตรง
ตามหลักการแนวคิดโครงสร้างซีทอย่างครบถ้วน

การจั ดรูปแบบการจัดบริการสังคมด้านการศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ ผู้วิจัยได้สำารวจความคิดเห็น
ของผู้ป กครองเกี่ยวกับระดับความสำาคัญของรูปแบบการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษร่วมกับเด็กปกติใน
สถานศึกษาโดยแบ่งรูปแบบการศึกษาออกเป็น 6 ด้านตามโครงสร้างซีท ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการ    
คัดแยกเด็ก ด้านการจัดการเรียนร่วมด้านการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนร่วม ด้านความร่วม
มอืของผูป้กครอง และด้านอาคารสถานที ่จากการศกึษาทำาให้เหน็ว่า ความคดิเหน็ของผูป้กครองเกีย่วกบั
ระดั บ คว ามสำาคัญของรูปแบบการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษร่วมกับเด็กปกติในสถานศึกษา ในด้านการ
จัดก า รเ รียนร่วม (4.54) และด้านบุคลากร (4.54) มีระดับค่าความคิดเห็นที่มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า           
ผูป้กครองได้เล็งเห็นความสำาคญัของบุคลากรและแนวทางในการจดัการเรยีนร่วมสำาหรบัเดก็พเิศษ ซึง่รูป
แบบก า รจัดการเรียนการสอนท่ีดีจะมีผลโดยตรงต่อเด็กที่เรียน อีกทั้งบุคลากรก็เป็นส่วนสำาคัญในการ     
เผยแพร่ให้ความรู้กับเด็กพิเศษ สอดคล้องกับเกอร์บิช และเซอร์กิส (Grbich and Sykes. 1992) ศึกษา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลีย พบว่า ครูขาดความพร้อมในการ
ใช้หลกัสตูรสำาหรบัเด็กท่ีมคีวามต้องการพเิศษ และเป็นสิง่ทีต้่องพฒันาอย่างเร่งด่วน ในการฝึกอบรมความ
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พร้อมในการใช้หลักสูตร พบว่า การใช้หลักสูตรสำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษการนำามาปรับใช้เพียง
เล็ก น้อ ย ซึ่งเป็นผลจากการขาดศักยภาพ เวลา และการสนับสนุน ครูไม่สามารถปรับหลักสูตรเพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ แม้ว่าครูจะทราบถึงความสำาคัญ
ดังกล่าว ในการศึกษาอื่น ๆ พบว่า การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมมักล้มเหลว เพราะครูไม่มีความพร้อม
ต่อก า รเ ปลี่ยนแปลง และการใช้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดังนั้นความ
สำาคั ญ ขอ งรูปแบบการจัดการศึกษาของเด็กพิเศษร่วมกับเด็กปกติในสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสำาคัญต่อการ
ศึกษาของเด็กพิเศษ ผู้วิจัยยังพบว่า ผลการศึกษาบางประการโดยเฉพาะด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง
มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของหลายท่าน ดังนี้ พบว่าด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง มีการจัดการ
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองของเด็กปกติและเด็กพิเศษร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิด 
เกีย่วกบัการเรยีนร่วมของเดก็ปกตกิบัเดก็พเิศษ ตลอดจนการสร้างความสมัพันธ์ ช่วยเหลอืกนัและกนั ทัง้
กลุม่ผูป้กครองเดก็ปกต ิกลุม่ผูป้กครองเดก็พเิศษ และบุคลากรทางโรงเรยีน อีกทัง้การสร้างความร่วมมอื
ระหว่ า งโ รงเรียนกับกลุ่มผู้ปกครอง โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในเด็ก            
ผู้ปกครอง และโรงเรียน ดังที่กรุนารัตน์ (Karunaratne. 1996) ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการวิทยาศาสตร์ใน
ครอบครวัว่า มีส่วนช่วยให้เดก็พกิาร และบดิามารดาเกดิความสนใจในการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ พบว่า ปัจจยั
อย่างหนึง่ทีม่ผีลต่อความสำาเรจ็ของโครงการ คอื การทีผู้่ปกครองมส่ีวนร่วมในโครงการดงักล่าวกบันกัเรยีน
ด้วย เช่น การที่ผู้ปกครองลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับนักเรียน การจัดให้มีสมุดบันทึกพฤติกรรม 
เพือ่ให้ผูป้กครองได้เขยีนบนัทกึพฤตกิรรมของเดก็พิเศษทีเ่กดิขึน้ทีบ้่าน แล้วนำาข้อมูลทีไ่ด้มาปรบัปรงุแก้ไข
วธิกีารปรบัพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมเป็นรายบคุคล การจดัโครงการเย่ียมบ้านของเดก็พิเศษ เพ่ือจะได้เหน็ถงึ
สภาพการดำาเนินชีวิตประจำาวันที่แท้จริง ที่อาจจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก การจัดสนทนากลุ่มสำาหรับ
ผูป้กครองของเดก็พเิศษโดยเฉพาะ อย่างต่อเนือ่งสมำา่เสมอ เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึง่กนัและกนัทัง้ปัญหา
ที่พบ กับเด็กตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็ก สอดคล้องกับไซม่อน 
(Simon and Reed.  2001) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและผู้ปกครองที่มีอิทธิพลต่อการประสบ
ความสำาเรจ็ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่า การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรยีนกบัผูป้กครอง
มีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน ดังนั้นการที่โรงเรียนให้การแนะนำาผู้ปกครองเกี่ยวกับความ
สำาคัญของการมีส่วนร่วมและการขอให้ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและได้
รับการตอบสนองจากผู้ปกครองจะเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จทางด้านการเรียนของนักเรียน

จากการศึกษาแนวทางการจัดบริการสังคมด้านการศึกษาของโรงเรียนแกนนำา พบว่า แนวทางใน
การจัดการศึกษานั้นมี 6 ประเด็นได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการคัดแยกเด็ก ด้านการจัดการเรียนร่วม ด้าน
การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนร่วม ด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง ด้านอาคารสถานที่ ซึ่ง
เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการมากนัก ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มแนวคิดอีกสอง
ประเด็นคือ ด้านการบริหารจัดการ และด้านงบประมาณ เพ่ือเป็นการสร้างแนวทางในการจัดการเรียน
ร่วมที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุมถึงระบบการบริหารจัดการ นโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยมีผู้
บริหารเป็นผู้ดูแลเป็นหลัก พร้อมทั้งระบบงบประมาณที่นำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของเด็กพิเศษ 
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ดังนั้นจากแนวทางการจัดการเรียนร่วมเด็กปกติกับเด็กพิเศษที่ผู้วิจัยจัดทำาขึ้นรวม 8 ประเด็น สามารถนำา
มาปรบัประยกุต์ใช้ในการจดัการเรยีนสำาหรบัเดก็พิเศษในสถานศกึษาต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐัและเอกชนได้อย่าง
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับความพร้อมของเด็กพิเศษมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะของการวิจัย
1. กระทรวงศึกษาควรจะมีการส่งเสริมการจัดรูปแบบของการจัดศึกษาให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน

ในเขตพื้นที่การศึกษา
2. สำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาการประถมศึกษา ควรมีนโยบายในการจดัรปูแบบการจดัการศกึษา

สำาหรับเด็กพิเศษให้ชัดเจนและครอบคลุมให้กับผู้บริหารและครูในโรงเรียนรัฐและเอกชน 
3. โรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน ควรมีนโยบายรับเด็กพิเศษเข้าเรียนโดยไม่เลือก

ปฏิบัติ
4. ทางโรงเรยีนควรจดัให้มีนกัสงัคมสงเคราะห์ในโรงเรยีน เพ่ือช่วยในระบบการคดักรองและการ

เรียนของเด็กพิเศษให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
5. ทางโรงเรียนควรนำารูปแบบการวิจัยแบบนี้ไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรวมใน

โรงเรียนอื่นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการยืนยันความเหมาะสมของกระบวนการ อันจะเป็นการนำา
ไปสู่รูปแบบที่ดีที่สุด สามารถนำาไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนและปรับใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ ได้

6. ทางโรงเรียนควรมีการติดตามผลระยะยาว ภายหลังจากการใช้รูปแบบการวิจัยนี้

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษารูปแบบการศึกษาของเด็กพิเศษให้มีความละเอียด หลากหลายประเด็นมากย่ิงขึ้น 

เช่น ด้านการจัดกิจกรรมสำาหรับเด็กพิเศษโดยเฉพาะ ด้านนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
2. ควรศึกษาระบบการศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความแตกต่างจากระบบ

เดิม
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