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บทคัดย่อ  
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานดา้นการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก 2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ
โรงเรียนบ้านล ามะโกรก กลุ่มเปา้หมาย ได้แก่ ผูป้กครอง ผู้บริหาร บุคลากรของโรงเรียนบา้นล ามะโกรก และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จ านวน 66  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษา คือ  แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพการด าเนินงานดา้นการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะ
โกรก ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านที่มีค่าความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทีสุ่ด คือ ด้านการบรหิารการจัดการเรียนรวม รองลงมาคือ  ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
คุณภาพผู้เรียน และด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามล าดับ 2) ผลการหาแนวทางการพฒันาการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนบ้านล ามะโกรก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
จังหวัดก าแพงเพชร สรุปได้ดังนี ้2.1) ด้านคุณภาพผู้เรียน คือ จดัท าแผนการการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
เสริมสร้างความรู้ในดา้นการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) 2.2) ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ 
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  ในเร่ืองความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ  ในการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จัดท าคู่มือหรือแบบฟอร์มที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการ
สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล จัดสื่อและเทคโนโลยี ก ากับ ติดตาม วัดผลและประเมินผลก่อน
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และหลังการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2.3) ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม คือ จัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาครู ในดา้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม สร้างความ
ตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ใช้วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  2.4)  ด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ คือ ระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนบัสนนุสื่อเทคโนโลยี และจัดสภาพแวดล้อม อบรม
การใช้สื่อและเทคโนโลยีให้กับครูผู้สอน 
 
ค าส าคัญ :  แนวทางการพัฒนา, สภาพการด าเนินงาน, การศึกษาแบบเรียนรวม 
 
Abstract     
 The purpose of this research were to study the Operational State and Guidance for 
improving the inclusive education of in banlammakrok school Cluster under the 
kamphaengphet primary educational service area office 1 kamphaengphet province. Samples 
were 66 parents of children with special needs, administrators, personnel and experts 
specializing in the inclusive education by purposive sampling. The instruments were the 
questionnaires. The statistics methods used for data analysis were percentage, mean, and 
standard deviation. The research findings were: 1) Operational State was overall at a high level.  
For consideration in each aspect, it was found that the administration was the highest level, 
followed by instructional skill, quality of the students and while the lowest was in learning 
society. 2) Guidance for improving findings were 2.1) quality of the students were conduct the 
individualized education program (IEP). 2.2) instructional skill were Development of a Learning 
and teaching children with special needs, screening, manual, Innovation and Educational 
Technology for teacher. 2.3) administration were activity for development with special needs, 
buildind awareness of teacher. 2.4) learning society were educational resource finding, 
Innovation and Educational Technology and environment of inclusive education for teacher. 
 
Keywords:  Guidance for improving, Operational State, Inclusive Education 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 วรรคสอง ก าหนดให้ “การจัดการ
ศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ 
หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัด
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาดังกล่าวให้จัดตั้งแต่แรก
เกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) กระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองสอนเด็ก
พิการทุกประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 และพบว่าเด็กพิการสามารถเรียนได้ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาปี พ.ศ. 2478 ได้ยกเว้นให้เด็กพิการไม่ต้องเข้าเรียน อันเป็นเหตุให้คนพิการขาดโอกาสทาง
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การศึกษา ต่อมาพระราชบัญญัติประถมศึกษาปี พ.ศ. 2523 ก าหนดให้ผู้พิการมีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กปกติ แต่
ผู้ปกครองที่ไม่ต้องการให้เด็กพิการเข้าเรียน จะต้องไปขอยกเว้นในการเข้ารับการศึกษา (ศูนย์พัฒนาศึกษา
แห่งชาติของประเทศไทย, 2529 : ก )  
 การจัดการเรียนรวม (Inclusion) หรือการจัดการศึกษาโดยวิธีเรียนรวม (Inclusive Education) เป็น
การจัดการศึกษาเพื่อทุกคน (Education for All) ตามปฏิญาณขององค์การการศึกษาและวัฒนธรรม (UNESCO) 
แห่งองค์การสหประชาชาติและในปี พ .ศ. 2537 องค์กรดังกล่าวได้จัดการประชุมระดับโลกขึ้นที่เมืองซาลามังกา 
ประเทศสเปน ที่ประชุมได้สนับสนุนการเรียนรวม อย่างยิ่งโดยประกาศว่า เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา สิทธินี้
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนและเด็กแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะบุคคล มีความสนใจความสามารถความ
ต้องการในการเรียนรู้แตกต่างกัน การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษจะต้องจัดให้สอดคล้องกับความต้องการที่มี
รูปแบบ ที่หลากหลายและเหมาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของแต่ละบุคคลในการได้รับการศึกษา 
ในโรงเรียนปกติทั่วไป เพราะการให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติเป็น การจัดการที่
ไม่แบ่งแยกทางสังคมอย่างหนึ่งและเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้ด ารงชีวิตร่วมกัน การจัดการศึกษาในรูปแบบนี้จะ
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกคนไม่ใช่การศึกษาที่จัดให้เด็กปกติ ในโรงเรียนหนึ่งและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
อีกโรงเรียนหนึ่ง ซึ่งเป็นการจัดลักษณะการศึกษาแบบแบ่งแยกการจัดการเรียนรวมเป็นหลักการขององค์การ
ยูเนสโกให้ทุกประเทศน าไปปฏิบัติและมีการติดตามผล โดยจัดประชุมระดับโลกในประเทศไทยที่หาดจอมเทียน
พัทยา 3 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับโลก ระดับประเทศที่พัฒนาแล้ว เน้นความส าคัญ
ของการเรียนรวม (ผดุง อารยะวิญญู. 2542 : 5-6)    
 แต่เนื่องจากการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาด้านการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก ยังไม่
มีแนวทางที่ชัดเจน  ผู้วิจัยจึงศึกษาสภาพการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านการจัด
การศึกษาด้านการเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก ตามกรอบมาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2555 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม 
และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานด้านการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรกในครั้งนี้  จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาการจัด
การศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ที่มีลักษณะการด าเนินงาน การจัดระบบงาน  และการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับสภาพสังคมและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางให้กับหน่วยงาน  และโรงเรียนเรียนรวม
อ่ืน ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป 
 
วิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ  ที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก และหาแนวทางการพัฒนาการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนบ้านล ามะโกรก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะ

โกรก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
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กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก จ านวน 28 
คน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก ปีการศึกษา 2560 จ านวน 26 
คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   

 
ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดขอบเขต และแนวทางการออกแบบ

เครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 ด้าน ตามขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย 
         2.  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษ ที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

      ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check list) 

      ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้าน
ล ามะโกรก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  สอบถามใน 4 ด้าน คือ ด้าน
คุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  คือ 5  หมายความว่า  มีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด 4 หมายความว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก 3 หมายความว่า มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
2 หมายความว่า มีความคิดเห็นในระดับน้อย และ 1 หมายความว่า มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด  
  3. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบเนื้อหา เพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
   3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล ใจงาม อดีตข้าราชการบ านาญ อาจารย์สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
   3.2 อาจารย์ ดร.อนุชา ภูมสิทธิพร หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ และประธาน
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
   3.3 อาจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
   3.4 นางนัยนา นิลคล้าย ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 
   3.5 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
ก าแพงเพชร 
                  4.  น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC) พิจารณาเลือกข้อค าถามที่สามารถน ามาใช้ได้ โดยเลือกข้อที่ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.50 – 1.00   
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      5.  น าแบบสอบถามทีผ่่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และปรบัปรุงตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กบัผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษของ
โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร (บ้านนครชุม) ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เพื่อด าเนินการหาคา่
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-coeffiicient)  
      6.  จัดท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อด าเนนิเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
         1.  ผู้วิจัยท าหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ถึงผู้บริหารโรงเรียนบา้นล ามะโกรก  
เพื่อขออนุญาต และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
         2.  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผูว้ิจัยขอความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านล า
มะโกรก ท าการนัดหมายกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ชี้แจงการท าแบบสอบถาม และให้ท าแบบสอบถาม และ
รับแบบสอบถามกลับคนืด้วยตนเอง 
         3.  น าแบบสอบถามทีไ่ดร้ับมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวธิีการทาง
สถิติต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
         การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
         1.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใชก้ารแจกแจงความถี่ และหาค่ารอ้ยละ 
         2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการศกึษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล า
มะโกรก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ใน 5 ด้าน ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกบัเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2532, หน้า 11) เพื่อท าการ
แปลผลดังนี ้
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51-5.00 หมายความวา่ มีความคิดเห็นในระดับมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50 หมายความวา่ มีความคิดเห็นในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50 หมายความวา่ มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50 หมายความวา่ มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50 หมายความวา่ มีความคิดเห็นในระดับน้อยทีสุ่ด 
 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานด้านการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน
บ้านล ามะโกรก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
      
     ในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
         1.  แหล่งข้อมูล หรือผู้ให้ข้อมูล  
  ในขั้นตอนนี้ แหล่งข้อมูล หรือผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  
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   - ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนบ้านล ามะโกรก จ านวน 5 คน  
              - ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ โรงเรียนบ้านล ามะโกรก จ านวน 3 คน 
              - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จ านวน 4 คน 
         2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   แบบสัมภาษณ์ (ประเด็นปัญหาการสนทนากลุ่ม)            
         3.  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
   การก าหนดประเด็นปัญหาในการสนทนากลุ่ม ผู้วจิัยน าผลการวจิัยในขั้นตอนที่ 1 ซึ่ง
สอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก ที่มีความคดิเห็นอยู่ในระดับ
น้อยและน้อยทีสุ่ด มาก าหนดเปน็ประเด็นปัญหาในการสนทนา เพื่อหาแนวทางพฒันาการด าเนนิงานด้านการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 
         4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล         
   ผู้วิจัยด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
               4.1 ท าหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถึงผู้เชีย่วชาญทั้ง 12 ท่าน เพื่อ
เชิญให้ข้อมูล โดยการสนทนากลุ่ม 
              4.2 ผู้วิจัยด าเนินการสนทนาโดยแนะน าตนเอง และทีมงาน (ผูจ้ดบันทึก และผู้
บริการ)               
   4.3 อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม 
              4.4 เร่ิมค าถามในประเด็นปัญหาในการสนทนากลุ่ม ตามที่จัดเตรียมเอาไว้ 
               4.5 ทีมงานบนัทึกการสนทนา และจดบนัทึกข้อมูลจากการสนทนา 
         5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   น าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุม่ เก่ียวกับแนวทางพฒันาการด าเนินงานดา้นการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 มาวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) 
  
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1.  ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีต่อการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
สรุปได้ดังนี้ 
  1.1 ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มี 1 ด้าน คือ ด้านการบริหารการจัดการเรียน
รวม และด้านที่มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมี 3 ด้าน เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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  1.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้าน และรายข้อ พบว่า 
   1.2.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุดในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จ าเป็นต้องน าไปหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก  คือ ครูมีการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
   1.2.2 ด้าน การจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุดในด้านการจัดการเรียน
การสอน จ าเป็นต้องน าไปหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก  คือ ครู
มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ ขยายผลเป็นต้นแบบให้ผู้อ่ืนน าไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน  
   1.2.3 ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อย ที่สุดในด้านการ
บริหารจัดการเรียนรวม  จ าเป็นต้องน าไปหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล า
มะโกรก  คือ ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
   1.2.4 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุดในด้านการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  จ าเป็นต้องน าไปหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล า
มะโกรก คือ ครูมีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด กลั่นกรองความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge Mapping) มา
แบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรภายใน และภายนอกสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว กับ ชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 2.  ผลการหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนบ้าน 
ล ามะโกรก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จังหวัดก าแพงเพชร สรุปได้ดังนี้ 
  2.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
   2.1.1 ให้สถานศึกษาจัดประชุมผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียนเพื่อหารือในการ
จัดท าแผนการการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และเพื่อให้ผู้ปกครองราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนให้กบับุตรหลานของตน ในทุกๆ ภาคเรียน 
   2.1.2 ให้สถานศึกษาเสริมสร้างความรู้ในด้านการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ให้กับครูที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
   2.1.3 ให้ทางส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ร่าง
แบบฟอร์มของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
   2.2.1  ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  ในเร่ืองความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้กับครู ผู้ปกครอง รวมทั้งนักเรียนปกติ 
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   2.2.2  ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  ในการคัดกรอง
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้กับครูในชั้นเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD.) 
   2.2.3  ให้สถานศึกษาจัดท าคู่มือหรือแบบฟอร์มที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล 
   2.2.4  ให้สถานศึกษาจัดสื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ 
   2.2.5  ให้สถานศึกษา ก ากับ ติดตาม วัดผลและประเมินผลก่อนและหลังการจัดการ
เรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  2.3  ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหาร 
   2.3.1 ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครู ในด้านการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม 
   2.3.2  ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
   2.3.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรใช้วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูที่มีประสบการณ์
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและครูในระดับชั้นปกติ 
  2.4  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
   2.4.1  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยี และจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
   2.4.2  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีให้กับครูผู้สอน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
       1.  ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะ
โกรก  ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ โรงเรียน
บ้านล ามะโกรก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จังหวัดก าแพงเพชรโดยรวมทั้ง 4 
ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงอภิปรายผลการวิจัยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
             1.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ
โรงเรียนบ้านล ามะโกรก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จังหวัดก าแพงเพชร ด้าน
คุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
โดยให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ปัจจุบันในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของโรงเรียนบ้านล ามะโกรกยัง
ขาดความถูกต้อง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูยังขาดความรุ้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)  สอดคล้องกับการวิจัยของ  สุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล  (2551, บทคัดย่อ) ท าการศึกษาความ
พร้อมต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
1  พบว่า ครูมีความพร้อมของครูด้านการยอมรับเด็กพิการ ระดับมาก ความพร้อมของครูด้านการปฏิบัติในการ
จัดการเรียนแบบเรียนรวม ครูมีความพร้อมในระดับมาก                
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  1.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านการจัดการเรียนการสอน  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ในเร่ืองของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ ขยายผลเป็นต้นแบบให้ผู้อ่ืนน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ครูที่โรงเรียน
บ้านล ามะโกรกได้จัดท านวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ยังไม่สามารถน านวัตกรรมเผยแพร่
ให้ผู้อ่ืนได้น าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ หรือครูยังขาดแนวทางในการคิดค้น
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ตรงตามความต้องการพิเศษนั้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล  (2551 , บทคัดย่อ) ท าการศึกษาความพร้อมต่อการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1  พบว่า ความพร้อมของ
ครูด้านการปฏิบัติในการจัดการเรียนแบบเรียนรวม ครูมีความพร้อมในระดับมาก  และความพร้อมของครูด้าน
ปัจจัยในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ครูมีความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ครูมีความพร้อมใน
ระดับมาก 
                          1.3  ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด  แต่ในเร่ืองเก่ียวกับ ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
ยั่งยืน โรงเรียนบ้านล ามะโกรกมีการพัฒนาในด้านการจัดการศึกษาการเรียนรวมอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริหารให้
ความส าคัญและให้การก ากับ ติดตามในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  แต่ในบาง
ประเด็นอาจต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้ านการเรียนรวม รวมทั้งการให้
ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ
โรงเรียนล ามะโกรกต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ สุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล  (2551 , บทคัดย่อ) 
ท าการศึกษาความพร้อมต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  พบว่าความพร้อมของครูด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม อยู่ในระดับปานกลาง ความพร้อมของครูด้านการ
ยอมรับเด็กพิการ ครูมีความพร้อมในระดับมาก ความพร้อมของครูด้านการปฏิบัติในการจัดการเรียนแบบเรียน
รวม ครูมีความพร้อมในระดับมาก  และความพร้อมของครูด้านปัจจัยในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ครูมี
ความพร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ครูมีความพร้อมในระดับมาก 
             1.4  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านล ามะโกรก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามแนวทางที่ก าหนด กลั่นกรองความรู้ที่จ าเป็น (Knowledge Mapping) มาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากร
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว กับ ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ของครูใน
โรงเรียนบ้านล ามะโกรกและชุมชนภายนอกยังไม่มีการท างานแบบประสานกันเท่าที่ควร ที่ เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนรวม สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ เผียน วงศ์ทองดี (2553, บทคัดย่อ)  
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ที่แสดงให้เห็นว่า ชุมชนควรมีส่วนร่วมเข้ามาร่วมก าหนดแนวทางระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 2.  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนบ้านล ามะโกรก      สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จังหวัดก าแพงเพชร ใน 4 ด้าน ดังนี้  
              2.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยให้สถานศึกษาเสริมสร้างความรู้ในด้านการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ให้กับครูที่จัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรทัย แสนชัย (2559)  ที่ได้
ด าเนนการวิจัยเรื่อง การจัดการการเรียนรวมของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการด าเนินงานการจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม จังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เปน็ เด็กที่มีความตอ้ งการพิเศษจะต้องได้รับการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ทุกคน 
                         2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ ให้สถานศึกษาจัดสื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร จ านองกาญจนะ(2548, หน้า 102)  พบว่าการส่งเสริมให้ครู
ผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้ช่วยพัฒนาทั้งร่างกาย และจิตใจ ดังนั้นสื่อการ
เรียนการสอนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึ กษาของ อรทัย 
แสนชัย (2559) ที่ได้ด าเนนการวิจัยเรื่อง การจัดการการเรียนรวมของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม จังหวัด
นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการด าเนินงานการจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนต้องมีการจัดท าสื่อ และพยายามหากิจกรรมที่หลากหลายมาช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน และครูผู้สอนยังมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกปี 
                       2.3  ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการเรียนรวม โดยให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครู ในด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ
การจัดการเรียนรวม  ซึ่งสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 4) ที่ก าหนดให้สถานศึกษาในทุกสังกัด จัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุน
การเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ที่คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว 
(2553) ได้พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เรียนร่วมจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่าได้ชุดของเป้าหมาย กลยุทธ์และตัวชี้วัด ตามกรอบโครงสร้างซีท ที่มุ่ง จะก่อให้เกิด ผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจ อาทิ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการ มีระบบการคัดกรอง มีการฟื้นฟูสมรรถภาพมีการเตรียมความพร้อม
ของเด็กและส่งต่อเข้าเรียน มุ่งวางแผน วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ก าหนดมาตรฐาน 
ติดตาม ก ากับและประเมินผล ระดมสรรพก าลังความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีอิสระในการ
ด าเนินงาน 
        2.4  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี และจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เผียน วงศ์ทองดี (2553) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา พบว่าชุมชนควรเข้า
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มาร่วมในการก าหนดแนวทางระดมทรัพยากรต่าง ๆในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และทรัพยากร เพื่อการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
อรทัย แสนชัย (2559) ที่ได้ด าเนนการวิจัยเรื่อง การจัดการการเรียนรวมของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการด าเนินงานการจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนต้นแบบการเรียน
รวม จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ในด้านมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดท า
แผนงาน/โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรวม ครูผู้สอนมีการใช้แหล่งเรียนรู้มาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ แต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรวมให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องหรือเครือข่าย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
         1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม โรงเรียนบ้านล ามะโกรก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จังหวัด
ก าแพงเพชร มาเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนบ้านล ามะโกรก ให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น 
         1.2 ครูผู้สอนในโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ควรน าผลที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
         2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับสภาพ และปัญหาการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ 
เรียนรวม หลังจากที่ได้มีการพัฒนาตามแนวทางของการวิจัยนี้ไปแล้ว 
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