
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

บทที่  5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ที่มุงศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพือ่
สังเคราะหรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม    และขยายผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ
เด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม กรอบความคิดในการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษา
สาระสําคัญ 4 ดาน  คือ  การบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู  กิจกรรมสงเสริม และชุมชนสัมพันธ  
ประชากรในการศึกษาภาคสนามประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน  15   คน   ครูที่เกี่ยวของ  43  คน   
ผูปกครอง  22  คน และกลุมตัวอยางในการศึกษาเชิงลึก  คือโรงเรียนที่อยูในเกณฑดี 2  โรงเรียน คือ 
โรงเรียนวัดชางเคี่ยน และโรงเรียนแจงกูเรืองซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 2 คน ครูที่เกี่ยวของ  
9  คน ผูปกครอง 5  คน สําหรับกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาขั้นขยายผลนั้น ใชประชากรทั้งหมด  
ประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน  6  คน และครูผูสอน  21  คน  
  กระบวนการในการดําเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาเบื้องตนเพื่อศึกษาสภาพ
ของการศึกษาแบบเรียนรวมของเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหมที่สถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทรสงเขาเรียนรวมในโรงเรียนตั้งแตป 2541-2546 โดยเลือกแบบเจาะจง

เฉพาะโรงเรียนที่ไมสงกลับ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ประกอบดวยแบบสอบถามชุดผูบริหารโรงเรียนและครู และ      
แบบสอบถามชุดผูปกครอง 2) การศึกษาเชิงลึก เพื่อสังเคราะหรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ       
เรียนรวมโดยเลือกศึกษาเฉพาะโรงเรียนที่อยูในเกณฑดี คือโรงเรียนวัดชางเคี่ยนและโรงเรียนบาน-
แจงกูเรือง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แนวการสัมภาษณผูบริหาร  แนวการสมัภาษณ
ครูและแนวการสัมภาษณผูปกครอง 3) การศึกษาขั้นขยายผล เพื่อนํารูปแบบที่ผูวิจัยไดสังเคราะห
แลวนําไปขยายผล โดยจัดทําประชาพิจารณเพื่อถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูใน
โรงเรียนเครือขายของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรที่สงเด็กเขาเรียนรวมตั้งแตป    2541-2546   
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในขั้นขยายผล   ไดแก   แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและครูที่มีตอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ  
การจัดการศกึษาแบบเรียนรวมของเด็กที่มคีวามตองการพิเศษในโรงเรียนจังหวดัเชียงใหมตอไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม พบวาผูบริหารโรงเรียนเห็นวาสภาพทางการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  การบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู กิจกรรมสงเสริม และชุมชนสัมพันธ  ดาน    
กิจกรรมสงเสริมนั้นอยูในเกณฑดี โดยเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลว การบริหารจัดการพบวา             
การกําหนดนโยบายการเรียนรวมมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการกําหนดกลุมเด็กเปาหมายที่มา
เรียนและกําหนดแผนและแนวปฏิบัติในการสอน สวนการจัดการเรียนรูพบวา มีการประเมินเด็ก
เบื้องตน   มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการมีการประเมินหรือทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลตามลําดับ สวนกิจกรรมสงเสริมพบวามีกิจกรรมเด็กปกติรวมกับเด็กพิเศษในโรงเรียนมี      
คาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือมีกิจกรรมสอนซอมเสริมและมีกิจกรรมพิเศษใหเด็กปกติรวมกับ        
เด็กพิเศษนอกโรงเรียนสําหรับ ชุมชนสัมพันธพบวา มีการแลกเปลี่ยนขอมูลและการเรียนรูกับ     
องคกรอื่น ๆ และมีเครือขายความรวมมือกับองคกรหรือบุคคลในชุมชนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือชุมชนหรือองคกรใหการสนับสนุนชวยเหลือดานตาง ๆ 
 สวนความความคิดเห็นของผูครูที่เกี่ยวของที่มีตอสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

สําหรับเด็กที่มคีวามตองการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวดัเชียงใหม พบวา การบริหาร    
จัดการ  การจดัการเรียนรู   และกิจกรรมสงเสริมนั้นอยูในเกณฑดี   สวนชุมชนสัมพนัธ อยูในเกณฑ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดานแลวการบริหารจัดการพบวา มีการกาํหนดนโยบายการเรียนรวมมี  
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการเปดโอกาสใหมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการดําเนนิการ

จัดการเรียนรวมและกําหนดบทบาทหนาทีข่องผูเกี่ยวของ 
 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูแลว พบวา ไมมีความ
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ความคิดเหน็ของผูบริหารโรงเรียนและครู
มีความสอดคลองกันทุกดาน 
  สําหรับความเห็นของผูปกครอง   เห็นวา   สภาพทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ทางการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู   กิจกรรมสงเสริม และชุมชนสัมพันธ อยูในเกณฑปาน
กลาง โดยเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานแลว ในสวนการบริหารจัดการนั้น พบวา โรงเรียนไดจัด
สภาพ  แวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ไดรับการจัดชั้นเรียน
อยาง เหมาะสม  การจัดการเรียนรู พบวา เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นมีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ 
ผูปกครอง   ไดรับรายงานความกาวหนาดานการเรียนรู สวนกิจกรรมสงเสริม พบวา  เด็กที่มีความ
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ตองการพิเศษเขารวมกิจกรรมกับเพื่อนในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ       เขารวมกิจกรรมพิเศษนอกโรงเรียนและมีกิจกรรมสอนซอมเสริม   ชุมชน
สัมพันธ พบวา โรงเรียนเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือผูปกครอง
ไดรับขอมูลขาวสารจาก    ชุมชน และโรงเรียนประสานใหชุมชนหรือองคกรใหความชวยเหลือดาน
บริการสนับสนุนหรือ    การชวยเหลือ  
 เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของผูบริหารโรงเรียน ครูที่เกี่ยวของ ผูปกครอง ของแตละโรงเรียน 
พบวา โรงเรียนสวนใหญอยูในเกณฑปานกลาง และยังพบวามีโรงเรียน 2 โรงเรียนที่อยูในเกณฑดี
คือ โรงเรียนวัดชางเคี่ยนและโรงเรียนบานแจงกูเรือง  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเชิงลึกใน  2   โรงเรียน
ดังกลาว ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนวัดชางเคี่ยนมีลักษณะการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู   
กิจกรรมสงเสริม และชุมชนสัมพันธ ในแตละดาน ดังนี้  
 การบริหารจัดการ อาศัยแนวทางการบริหารในลักษณะทั้งระบบโรงเรียน (Whole 
School Approach) โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ ผูเกี่ยวของทุกคนไดมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การวางแผน ตลอดจนการแกปญหารวมกัน และหลักใน        
การบริหารที่สําคัญ คือ การยึดหลัก การศึกษาเพื่อคนทุกคน  (Education  for All)  
 การจัดการเรียนรู ไดดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ            
ในโรงเรียนโดยยึดหลักการเรียนรวม ซ่ึงมุงเนนใหทุกคนมีความเสมอภาคกันตามหลักการศึกษาเพือ่
ปวงชน (Education  for  All) การจัดการเรียนรูเปนการจัดที่เอ้ือตอศักยภาพของเด็กแตละคนมี  
ความตองการจําเปนความแตกตางกันไป  มีการจัดบริการสนับสนุนหรือจัดบริการชวยเหลือ หาก
พบปญหาที่ยากตอการแกไขจําเปนตองไดรับการสงตอและชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ โรงเรียนจะ
ประสานการชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อใหเด็กไดรับบริการดังกลาวจากภาควิชาจิตเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ศูนยการศึกษาพิเศษเขต 8  และโรงเรียน
กาวิละอนุกูล เด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาแตละคนจะไดรับประเมินเบื้องตนและจาก    
ผูเชี่ยวชาญเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีการดําเนินการสอนตามแผนการสอน
เฉพาะบุคคล ซ่ึงมีการทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ปละ 1 คร้ัง ผูปกครองมีสวนรวม
ในการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลดวย 
 กิจกรรมสงเสริม  โรงเรียนไดดําเนินการโดยอาศัยแนวทางการบูรณาการ ทุกกิจกรรมที่
จัดใหนักเรียนจะเอื้อตอการแตกตางระหวางบุคคล กิจกรรมสําหรับบําบัดใหเด็กที่มีความตองการ
พิเศษในโรงเรียน เปน 8 กิจกรรม คือ ดนตรีบําบัด คอมพิวเตอรบําบัด  นาฎศิลปบําบัด    กีฬาบําบัด   
ศิลปะบําบัด   การเคลื่อนไหวบําบัด   ทักษะชีวิตบําบัด  นันทนาการบําบัด นอกจากนั้นโรงเรียนยังมี
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อาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อน  (Peer   Tutoring)  ซ่ึงทําหนาที่ชวยเหลือเพื่อนที่มีความตองการพิเศษ
ทางการศึกษาในโรงเรียน ดวยบรรยากาศ ที่เอื้ออาทร ไมแบงแยก 
 ชุมชนสัมพันธ  โรงเรียนมีเครือขายความสัมพันธกับชุมชน  มูลนิธิ  และองคกรการกุศล 
ทั้งในและตางประเทศเขามาชวยเหลือและสนับสนุน สมาคมผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดเปนเครือขายชุมชน 
 ในสวนของโรงเรียนบานแจงกูเรือง มีลักษณะการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู      
กิจกรรมสงเสริม และชุมชนสัมพันธ  ในแตละดาน  ดังนี้  
 การบริหารจัดการ  พบวาในการบริหารอาศัยกระบวนการมีสวนรวมตลอดจน            
การกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ทั้งนี้ในดานการบริหารจัดการยังมีการติดตามนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อประเมิน และสอบถาม
ปญหา อุปสรรค  ในดานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษอีกดวย   
 การจัดการเรียนรู พบวา มีกระบวนการ สังเกต คัดแยก สัมภาษณ เยี่ยมบาน เบื้องตน 
จากครู และคัดแยกจากผูเช่ียวชาญ มีระบบการใหคําปรึกษาและปรับเจตคติจากครู และผูเช่ียวชาญ     
อีกครั้งกอนที่จะสงเขาเรียนชั้นปกติ เด็กไดรับการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มีการสอน
ซอมเสริม และมีเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเปนอาสาสมัครชวยเพื่อนที่เรียนออนกวา มีการจัดสอน
ตามบาน (Home  School) และมีการประสานเพื่อปรึกษาและสงตอขอมูล ในชั้นสูงขึ้น 
 กิจกรรมสงเสริม โรงเรียนไดจัดการสงเสริมพัฒนาตามศักยภาพโดยพัฒนาความรูใหกับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะดานโดยมีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะดานและทําการสอน 
เชิงลึก สวนเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษก็ไดรับการสอนซอมเสริมโดยครูประจําชั้น 
ประจําวิชา และครูการศึกษาพิเศษนอกเวลาเรียน  
 ชุมชนสัมพันธ พบวา โรงเรียนเปนตัวกลางในการประสานงานทําใหเกิดความสัมพันธ
ทางเครือขายชุมชนทางการแพทยและทางการศึกษา  
 สวนในขั้นขยายผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ       
ทางการศึกษาในโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดนํารูปแบบที่ไดจาการสังเคราะหในการศึกษา 
เชิงลึกเพื่อถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนเครือขายของสถาบันพัฒนาการ

เด็กราชนครินทร พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนเครือขายที่มีตอ      
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนวัดชางเคี่ยน สวนใหญเห็นดวยอยางมากในดาน
แนวคิดในการจัดการเรียนรวมและมีแนวทางเพิ่มขึ้นในรูปแบบการเรียนรวม สวนรูปแบบ           
การบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู  กิจกรรมสงเสริม และชุมชนสัมพันธ  สวนใหญเห็นดวย   
อยางมากที่จะนําไปใชในโรงเรียนและนํารูปแบบไปดําเนินการไดจริงตามสภาพโรงเรียน  ตลอดจน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 76 

 
 
เห็นดวยอยางมากวารูปแบบของโรงเรียนมีประโยชนตอโรงเรียนเรียนรวม และเปนรูปแบบ           
ที่สามารถทําใหประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใน       
โรงเรียนได 
 สวนความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายสถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทรที่มีตอรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษใน 
โรงเรียนบานแจงกูเรือง  พบวา  สวนใหญเห็นดวยอยางมาก ในดานแนวคิดในการจัดการเรียนรวม
และมีแนวทางเพิ่มขึ้นในรูปแบบการเรียนรวม สวนการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู  กิจกรรม
สงเสริม และชุมชนสัมพันธ สวนใหญเห็นดวยอยางมากที่จะนําไปใชในโรงเรียน  
 ประชากรสวนใหญ เหน็ดวยปานกลางในดานการนํารูปแบบไปดําเนนิการไดจริงตาม

สภาพโรงเรียน และเหน็ดวยอยางมากวารูปแบบของโรงเรียนมีประโยชนตอโรงเรียนเรียนรวม และ
นอกจากนั้นยงัพบอีกวารูปแบบของโรงเรียนทําใหประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาสําหรับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนได 
 
อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปราย ดังตอไปนี้  
 การจัดการศกึษาแบบเรียนรวมของเด็กที่มคีวามตองการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียน

จังหวดัเชยีงใหม จากการวเิคราะหสภาพการจัดการศกึษาแบบเรียนรวมสําหรับเดก็ที่มีความตองการ
พิเศษทางการศึกษาในจังหวดัเชียงใหมของผูบริหารโรงเรียน  พบวา การบริหารจัดการ  การจัดการ
เรียนรู  กิจกรรมสงเสริม และชุมชนสัมพันธ  อยูในเกณฑดี  สวนผลการวิเคราะหสภาพการจดั    
การศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาในจังหวดัเชยีงใหมของ     
ผูปกครองนั้น พบวา การบริหารจัดการ    การจัดการเรียนรู    กิจกรรมสงเสริมและชุมชนสัมพันธ 
อยูในระดับปานกลาง ทําใหผูวิจัยเชื่อวา การใหขอมูลขาวสารตลอดจนการมีสวนรวมกับผูปกครอง
หรือชุมชนเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่มผีลทําใหสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประสบ

ความสําเร็จ ทั้งนี้ในลักษณะการทํางานตองอยูในลักษณะการบูรณาการไปพรอมกนัทั้งระบบ ซ่ึงมี
ความสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(2543 : 7-8) กลาวถึง แนวคิด
ในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนรวมตองอาศยัยุทธศาสตรการมีสวนรวม 
(Participation)ซ่ึงอาศัยทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับการเรียนรวมไดมีสวนรวมในกระบวนการ
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ดําเนินงาน ตลอดจนตองอาศัยหลักการบูรณาการหรือมกีารผสมผสานการจัดการเรียนรวมเขาไปใน
การดําเนินงานในระบบงานปกติของโรงเรียน ทั้งนี้จากผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูปกครอง 
พบวา ระดับ      การศึกษาของผูปกครองสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา  ถึงรอยละ 40.9  และยัง
มีรอยละ 9.1 
ไมไดรับการศกึษา  นอกจากนั้นผูวิจยัยังพบความไมสอดคลองเมื่อผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของ 
ผูบริหารโรงเรียนและครูที่เกีย่วของสวนใหญเห็นวา สภาพการจัดการศึกษาอยูในเกณฑดีแตคาเฉลีย่
ของผูปกครองสวนใหญเห็นวาอยูในเกณฑปานกลางซึ่งพบวาไมมีความสอดคลองผลการวิจยัของ      
ชุลีกรณ   ตั้งเขื่อนขันธ  (2540 : 92)  ที่พบวา ความพึงพอใจของครูที่สอนนักเรยีนทีม่ีความตองการ-
พิเศษในโรงเรียนประถมศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และผูวจิัยไดพิจารณาคาเฉลี่ย

ของผูบริหารโรงเรียน  ครูที่เกี่ยวของและผูปกครอง เพื่อคัดเลือกโรงเรียนพบวา มีเพียง 2โรงเรียนที่
อยูในเกณฑด ี ในโรงเรียนทั้งหมด 15โรงเรียนซ่ึงคิดเปนรอยละ 13 แสดงใหเห็นวา โรงเรียนตอง   
ไดรับพัฒนาทางดานปจจยัตาง ๆ เชน บุคลากร และวัสดุ   อุปกรณ  ในการจัดการเรียนรวมพบวา มี
ความสอดคลองกับผลการวจิัยของ  สุกัญญา   ขําเพชร  (2538 : 67)  ที่พบวา ความพรอมและ     
ความตองการในการจดัการเรียนรวมระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเดก็ปกตใินโรงเรียน

สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานครยังไมมีความพรอมดานอาคารสถานที่  
ดานบุคลากร ตลอดจนดานเครื่องมือและอุปกรณ ซ่ึงก็มีความใกลเคียงกับผลการวิจัยของ นิลบล    
ทูรานุภาพ  (2540 : 90)  ที่ไดประเมนิโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ  
เรียนรวมกับเด็กปกต ิ   ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ  พบวา   ดานการจดั  
โครงสรางการบริหารการจัดบุคลากรประจําโครงการ การอํานวยการสั่งการ การประสานงาน     
การติดตามผล การสนับสนุนงบประมาณ และการปฏิบัติงานตามโครงการในเรื่องกระบวนการ   
คัดแยก อยูในระดับปานกลาง  
 ผลการสังเคราะหรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนวัดชางเคี่ยนและ

โรงเรียนแจงกูเรืองนั้น ผูวิจัยพบวา ส่ิงที่มีลักษณะคลายคลึงกัน   คือ   มีการเนนการบริหารแบบมี
สวนรวมและใชกระบวนการวางแผน ตรวจสอบ และแกปญหา เปนตัวขับเคลื่อนไปในทิศทาง   
เดียวกัน ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาของทั้ง 2 โรงเรียน มีกระบวนการคัดแยก ทดสอบเด็กจาก
ผูเชี่ยวชาญ  กอนที่จะวางแผนจัดการเรียนการสอนใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ   ซ่ึงเปนการจัด  
การศึกษาแบบจําแนกประเภท (Categorical  Approach) ซ่ึงไมมีความสอดคลองผลงานการวิจัยของ  
ผดุง  อารยะวิญู  (2541  :  1-3) ที่ไดพบวา การทดลองใชรูปแบบสําหรับการจัดการศึกษาพิเศษใน
ชนบทโดยวิธีการศึกษาแบบไมจําแนกนั้น เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพใชสําหรับโรงเรียนใชในชนบท
ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ แตหากมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 78 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2543 :  140) ที่ไดศึกษาการจัดการเรียนรวมใน
มุมมองจากผูปฏิบัติงานจริง พบวา การจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพตองมีการวางแผน           
การดําเนินงานจัดระบบตั้งแตระดับชาติถึงระดับทองถ่ินตลอดจนตองมีการพัฒนาบุคลากร และ  
การประสานกับเครือขายเพื่อขอความชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยตองมีการดําเนินงานไปพรอม ๆ  
กัน 
  สวนรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่ไดจากการสังเคราะหทั้ง  2  รูปแบบ และ
ไดประชาพิจารณ เพื่อถามความเห็นของบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนเครือขายของสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร แลวนั้น     พบวา   คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูใน 
โรงเรียนเครือขายที่มีตอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม อยูในระดับมากทั้ง 2 โรงเรียน ซ่ึง 
เห็นวา รูปแบบดังกลาวมีความเปนไปไดที่จะนําไปใชในโรงเรียน แตจากการถามความเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบดังกลาว นั้นก็ยังพบปญหาและอุปสรรคที่อาจขัดขวางการนํารูปแบบนี้ใช อาธิเชน ภาระงาน
ที่มากของครูผูสอน   ผูบริหารเขาใจนอย   ไมมีบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ   ขาดแคลนงบประมาณ 
ขาดแคลนสื่อและวัสดุอุปกรณ  ผูวิจัยเชื่อวาปญหาดังกลาวยังไมไดรับการแกไขเนื่องจาก             
การเปลี่ยนแปลงทางดานแนวคิดและเจตคติของคนในสังคมยังมีนอยในการนําเด็กที่มีความตองการ

พิเศษเขามาเรียนรวม อีกประการหนึ่งคือ การผลิตบุคลากรยังไมเพียงพอตอความตองการ การแกไข
ปญหาที่ผานมาใชการอบรมครู สวนหนึ่งยังขาดความมั่นใจที่จะจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
กลุมนี้    ดังนั้นปญหา ดังกลาวพบวา มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ  บังอร    ตนปาน (2539  :  2) 
ที่ศึกษาความตองการทางการศึกษาระดับปฐมวัยของเด็กพิเศษ ปการศึกษา  2539 ของศูนยการศึกษา
พิเศษสถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบวา ครูสวนหนึ่งยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความตองการ
พื้นฐานของเด็กพิเศษแตละบุคคล ตลอดจนขาดงบประมาณที่ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ขาดเครื่องมือ และบุคลากรใน     การตรวจสอบคัดแยกเด็กพิเศษแตละประเภท  และยังมีคลายคลึง
กับผลการศึกษาของ ผดุง    อารยะวิญู (2544 : 2)   ที่ศึกษาความตองการกําลังคนในการพัฒนา 
การศึกษาพิเศษ พบวา  การผลิตครูการศึกษาพิเศษมีผลิตในสถาบันราชภัฏ 6 แหง  ผลิตได  ปละ 119 
คน และการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษยังผลิตไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
เด็กที่มีความตองการพิเศษที่ตองใหบริการและยังมีความสอดคลองกับการศึกษาของ วิเชียร        
แดงสาย (2545 : 2-3) ที่พบวาปญหาการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย ดานการบริหารจัดการ  ดานคุณภาพนักเรียนและดานการเรียน    
การสอน มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  
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ขอเสนอแนะ 
 
 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียน

จังหวัดเชียงใหม มีขอเสนอแนะจากการวิจัยและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปตามลําดับ 
ดังนี้   
 
 ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 
 1.  ผูบริหารโรงเรียน    ครูผูสอน     บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของควรตระหนักถึง
บทบาทหนาที่ของตนเองในการทําความเขาใจ    สนับสนุน   การจัดการศึกษาพิเศษเพื่อใหมคีณุภาพ
ตามความรูความสามารถตามศักยภาพของโรงเรียน 
 2. ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการนํานโยบายดานการเรียนรวมไปใช
ในโรงเรียนและเปนผูนําที่จะสนับสนุนครูผูสอน และให ขวัญ กําลังใจตอครูผูสอนทุกคน 
 3. โรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการจัดใหมีการประชุม   อบรม สัมมนา     
ใหแกผูบริหารโรงเรียนและครูในดานการศึกษาพิเศษอยางตอเนื่อง  
    4. โรงเรียนตองสรางเครือขายความเขมแข็งของชุมชน   พรอมกับสรางเจตคติที่ดีของ     
ผูปกครองทั้งเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กปกติใหเปนไปดวยความตอเนื่อง 
  
 ขอเสนอแนะสําหรับสถาบันท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
 1. ควรกําหนดโครงสรางของอัตรากําลังในดานการศึกษาพิเศษเพิ่มขึ้นเพื่อชวยเหลือใน
ดานความรู แกโรงเรียนตาง ๆ  

2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความชวยเหลือแกโรงเรียนดานกระบวนการคัดแยก 
 การปรับเจตคติผูปกครอง โดยเนนแนวรุกมากขึ้น 

3. ควรจัดศูนยความรูและผลิตเอกสารตําราดานการศึกษาพิเศษแตละประเภทใน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 4. สถาบันผลิตครูควรมีเนื้อหาดานการศึกษาพิเศษที่เนนฝกทักษะดานการคัดแยก และ
วิธีการสอนเบื้องตนเพื่อเปนพื้นฐานวิชาชีพครู 
 5. ควรศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพื่อจําแนกเบื้องตนเด็กพิ เศษใหใชงาย  และ                
มีความเหมาะสมกับครู 
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 ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ในการวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยที่ศกึษาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษในโรงเรียนจังหวดัเชียงใหม ในการวจิัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนา     
รูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี ้เพือ่พัฒนาและทางเลือกสําหรับโรงเรียนตาง ๆ 
ตอไป 

2. ควรมีการวิจยัเพื่อประเมินปญหาของแตละโรงเรียนเพื่อสรางยุทธศาสตรรวมกัน 
ในการวางแผนการจัดการศึกษารวมกับชมุชนทองถ่ิน 

3. ควรมีการวิจยัเพื่อทดลองรูปแบบที่ไดไปใชกับโรงเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 
4. ควรมีการวิจยัเพื่อหารูปแบบสําหรับโรงเรียนที่อยูหางไกลไมมีผูเชี่ยวชาญใน         

การจําแนกเดก็ที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาในพืน้ที่  
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