
ความคดิเห็นของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนร่วมส าหรับนักเรียนทีมี่ความต้องการพเิศษ 
ในโรงเรียนเรียนร่วม ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 
     นางสาวสุภารัตน์ สมบูรณ์ 

  
 
บทคัดย่อ   
 การวิจยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อการจดัการเรียนร่วมส าหรับนกัเรียน
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยัในคร้ังน้ี คือ ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 121  คน ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 103 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ
แบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยประมาณกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ Krejcie and Morgan  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  ท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.87  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี 
(Frequency)  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) การทดสอบที 
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of  Variance) และทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe  
ผลการวจิัย 
 1.ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมของเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม 
ส านกังานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 2.ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมของเดก็ท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นทุก
ดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมของดา้นนกัเรียน ดา้น
สภาพแวดลอ้ม ดา้นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมของเดก็
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมของ
ดา้นนกัเรียน ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ค าส าคญั 
 การจดัการเรียนร่วมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม 
บทน า 
 การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าใหบุ้คคลมีคุณภาพมีความสามารถในการปรับตวัใหท้นัต่อ
การเปล่ียนแปลงของสงัคมรอบขา้ง ความเสมอภาคทางโอกาสในการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนด
ไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 วา่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีรัฐตอ้งจดัข้ึน ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมอยา่งทัว่ถึงไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี “พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 เร่ือง สิทธิ และหนา้ท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 การจดัการศึกษาตอ้จดัใหบุ้คคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย   
 วรรคสอง การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สงัคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพกิาร หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลไม่สามารถพึ่งตนเองได้
หรือไม่มีคนดูแลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดับุคคลดงักล่าวทีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
พิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสองใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
และใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกระทรวง การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมี
ความสามารถพิเศษตอ้งจดัดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 เป็นส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐานเม่ือปี พ.ศ. 2546 ไดม้อบหมายให้
ส านกังานบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผูดู้แล   
ดา้นการศึกษาพิเศษและไดเ้พิ่มการจดัการศึกษาพิเศษใหก้วา้งขวางทัว่ถึงตรงตามความตอ้งการของผูพ้ิการ
มากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะผูย้ากไร้และพิการระดบัมากใหส้ามารถรับดา้นการศึกษาพิเศษและไดเ้พิ่มการจดั
การศึกษาพเิศษใหก้วา้งขวางทัว่ถึงตรงตามความตอ้งการของผูพ้ิการมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะผูย้ากไร้และพิการ
ระดบัมากใหส้ามารถรับบริการการจดัการศึกษาของรัฐไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม ดว้ยการขยายการจดัการ
เรียนร่วมในโรงเรียนปกติใหม้ากข้ึน และจดัตั้งศูนยก์ารศึกษาพิเศษเพือ่เป็นศูนยป์ระสานงานและบริการผู ้
พิการดา้นต่างๆ เช่น การบ าบดั การฟ้ืนฟ ูการเตรียมความพร้อมใหผู้พ้กิารสามารถเรียนร่วมได(้ส านกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2543, หนา้ 2) 
 จากการด าเนินการตามนโนยายดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนต่อการด าเนินการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม 
ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนวา่จากการจดัการเรียน
ร่วมท่ีผา่นมามีปัญหาและอุปสรรคในดา้นใดบา้งท่ีจะพฒันาและปรับปรุงแก ้เพราะเน่ืองจากครูผูส้อนเป็น
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ผูจ้ดัการเรียนการสอนโดยตรงท่ีจะพฒันาเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษใหส้ามารถพฒันาไดต้ามศกัยภาพและมี
คุณภาพ และผูว้ิจยัจะไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาพฒันาการจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนใหดี้ข้ึน และเพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนร่วมของเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน
ท่ีตอ้งการพฒันาในดา้นของการจดัการเรียนร่วมใหก้บัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายแุละ
ประสบการณ์ในการท างาน 
ขอบเขตการวจิัย 

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 4 ดา้น คือดา้นนกัเรียน     

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 

  2.1 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนอง

จอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 121 คน 

  2.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเรียนร่วม ส านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยประมาณกลุ่ม

ตวัอยา่งตามตารางของ Krejcie and Morgan (1970,pp. 607-610) (สุรศกัด์ิ อมรรัตนศกัด์ิ, 2557, หนา้ 189)  

ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 103 คน  

 3. ตัวแปรทีศึ่กษา 

  3.1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

   3.1.1 เพศ คือ  

    - เพศชาย 
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    - เพศหญิง  

   3.1.2 อาย ุคือ 

    - 20 - 30 ปี  

    - 31 - 40 ปี 

    - 41 - 50 ปี 

    - 51 - 60 ปี 

   3.1.3 ประสบการณ์ในการท างาน คือ 

    -นอ้ยกวา่ 10 ปี  

    -10 - 20 ปี    

    - 21 - 30 ปี      

    - มากกวา่ 30 ปี    

  3.2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ี

มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 4 ดา้น คือ  

  2.1 ดา้นนกัเรียน 

  2.2 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

  2.3 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.4 ดา้นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ 

วธีิด าเนินการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนต่อการจดัการเรียนร่วมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research)โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัดงัน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559  จ  านวน 5 โรงเรียน ประชากรจ านวน 121 คน 

 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร     
โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยประมาณกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ 
Krejcie and Morgan ((1970,pp. 607-610) (สุรศกัด์ิ อมรรัตนศกัด์ิ, 2557, หนา้ 189) จ  านวน 5 โรงเรียน       
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 103 คน  
 
มีขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างดังน้ี 

1. เลือกประชากรจากโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 5 โรงเรียน โดยเลือกจากครูท่ีผูส้อนนกัเรียนเรียนร่วม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6  

2. น าจ านวนประชากรท่ีไดม้าประมาณกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ Krejcie and 

Morgan (1970,pp. 607-610)  

3. เลือกลุ่มตวัอยา่งจากครูผูส้อนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ผูส้อนนกัเรียน

เรียนร่วม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6  จ  านวน 5 โรงเรียนดงัตารางดงัน้ี 

ประชากร จ านวน กลุ่มตัวอย่าง 

โรงเรียนวดัทรัพยส์โมสร   42 คน 36 คน 

โรงเรียนสุเหล่าล าแขก    34 คน 28 คน 

โรงเรียนคลองสอง  23 คน 19 คน 

โรงเรียนวดัสีชมพ ู 11 คน 10 คน 

โรงเรียนล าเจดีย ์  11 คน 10 คน 

                                                รวม  121 คน           รวม 103 คน 
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  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

ลกัษณะเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีมีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาเอง ประกอบไปดว้ย 2  ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จ  านวน 4 ขอ้ 
ตอนท่ี 2 เป็นขอ้ความเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการจดัการเรียนร่วมของนกัเรียนท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเป็นขอ้ความแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง  นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดใน 4 ดา้น 
จ านวน 40 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. ดา้นนกัเรียน    จ านวน 10 ขอ้ 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้ม   จ านวน 10 ขอ้ 

3. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 10 ขอ้ 

4. ดา้นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ จ านวน 10 ขอ้ 

ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนไวด้งัน้ี 
คะแนน   5 หมายถึง มากท่ีสุด 
คะแนน   4  หมายถึง มาก 
คะแนน   3  หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน   2  หมายถึง นอ้ย 
คะแนน   1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย โดยก าหนดเกณฑใ์นการพจิารณาดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545, หนา้ 23-24) 
ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00   หมายถึง  มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50   หมายถึง  มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50   หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50   หมายถึง  นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50   หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 
การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 

การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการจดัการเรียนร่วมส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี  
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1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการจดัการเรียนร่วมของนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือโดยผูว้ิจยัก าหนดกรอบเน้ือหา เป็น 
4 ดา้น คือ ดา้นนกัเรียน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการ 

2. ก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการจดัการเรียนร่วม ส าหรับนกัเรียนท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

3. ร่างขอ้ความวดัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการจดัการเรียนร่วมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม จ านวน 40 ขอ้ใหส้อดคลอ้งกบัค านิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไว ้

4. ก าหนดโครงสร้างลกัษณะแบบสอบถามเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียด
คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จ านวน 
4 ขอ้ ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการจดัการเรียนร่วมส าหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
โรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยเป็นขอ้ความแบบมาตราส่วนประมาณค่า      
(Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุดใน 4 ดา้น จ านวน 40 ขอ้              
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ใหค้รอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษา 

5. เสนอโครงร่างแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบหาความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชว้ิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยก าหนดคะแนนไว ้
ดงัน้ี 

ถา้ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่สอดคลอ้ง    ใหค้ะแนน +1 
ถา้ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน 0 
ถา้ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง   ใหค้ะแนน -1 

น าค่าคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งจากสูตร 

 IOC= 
n

R  

เม่ือ  IOC คือ  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
 R  คือ ผลรวมคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญรายขอ้ 
 n  คือ  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 ถา้ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งสูงกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ดป้รากฏวา่ไดข้อ้
ค  าถามท่ีใชไ้ดมี้ค่า ตั้งแต่  0.8 - 1.0 จ านวน 40 ขอ้ ดงัน้ี 

 1. ดา้นนกัเรียน     จ านวน 10 ขอ้ 
 2. ดา้นสภาพแวดลอ้ม    จ านวน 10 ขอ้ 
 3. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน   จ านวน 10 ขอ้ 
 4. ดา้นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ  จ านวน 10 ขอ้ 
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6. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try-Out) กบักลุ่ม 
ตวัอยา่ง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง จ านวน 30  คนเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (r)โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment) ของคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total 
correlation) โดยคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกเป็นบวกใชเ้ป็นขอ้ค าถามจริงผลปรากฏวา่ มีขอ้ค าถามท่ี
ใชไ้ด ้จ านวน 40 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกอยูต่ ั้งแต่ 0.41 - 0.84 และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความ
เช่ือมัน่ เท่ากบั  0.87 
 7. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองแลว้ ไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาตอบแบบสอบถามโดย 

ขอความอนุเคราะห์ผูอ้  านวยการโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อแจก
แบบสอบถามและเกบ็ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 25 เมษายน – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการจดัการเรียนร่วมส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี  

1. วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัรายละเอียดคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ        
วฒิุการศึกษา อาย ุประสบการณ์ในการท างาน โดยการหาความถ่ีและร้อยละ 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการจดัการเรียนร่วมส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) และ
ค่าส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวมแลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการจดัการเรียนร่วมส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศโดยใชก้าร
ทดสอบค่าที (t-test) 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนท่ีมีต่อการจดัการเรียนร่วมส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายแุละ
ประสบการณ์ในการท างานโดยการใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
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Variance) เม่ือพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ.05 จึงท าการทดสอบรายคู่โดยใชว้ิธีเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Post hoc Comparison) (สุรศกัด์ิ อมรรัตนศกัด์ิและคณะ, 2559) 

 
ผลการวจิัย   

1.ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมของเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม 
ส านกังานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

2.ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมของเดก็ท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นทุก
ดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมของดา้นนกัเรียน ดา้น
สภาพแวดลอ้ม ดา้นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05      
ส่วนดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับ
เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมของ
ดา้นนกัเรียน ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.05 ส่วนดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  
อภิปรายผลการวิจัย 

จาการวจิยัความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพบวา่ ประเดน็ท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปราย
ผล ดงัน้ี 

1.ความความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน
เรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่มีดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้นนกัเรียน และ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่วนดา้นกิจกรรมการเรียน
การสอน และดา้นเคร่ืองมือบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 1.1 ความคิดเห็นดา้นนกัเรียนพบวา่ครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองโรงเรียนเรียนร่วม
ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครไดมี้เป้าหมายในการรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้มาเรียนร่วม
ในโรงเรียนค่อนขา้งชดัเจน เป้าหมายการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท าใหน้กัเรียน
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ไดเ้รียนรู้และสามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละยงัใหค้ณะกรรมการจดัการเรียนร่วมประจ าโรงเรียนได้
มีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี นโยบายและแนวทางการด าเนินงานการจดัการเรียนร่วมมีการจดัท า
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) ใหก้บันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษทุกคน สอดคลอ้งกบังานวิจยั วสนัต ์สืบสุทธา (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของครูและผูบ้ริหารท่ี
มีต่อการปฏิบติังานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วมสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
พบวา่ ครูและผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วมอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายงานพบวา่เห็นดว้ยมากทุกดา้นโดยเห็นดว้ยมากเป็นล าดบัท่ี 1. คือดา้นคุณภาพ
นกัเรียน รองลงมาคือดา้นการบริหารจดัการ ดา้นปัจจยั ตามล าดบัและดา้นกระบวนการเรียนการสอนเป็น
ล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยั จินตนา อมัพรภาค (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การส ารวจความคิดเห็นของครูและ
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อการปฏิบติังานในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาพเิศษโรงเรียนเรียนร่วม สงักดัส านกังาน
การศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัสุโขทยั พบวา่ในภาพรวมและเป็นรายขอ้ทุกขอ้มีความเห็นยใุนระดบัมาก 
โดยมีความเห็นวา่ครูผูส้อนทัว่ไปพอใจท่ีเห็นนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้ร่วมกิจกรรมและเรียน
ร่วมกบันกัเรียนทัว่ไปไดม้ากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาครูมีความพึงพอใจนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษมี
พฒันาการดีข้ึนกวา่เดิมเป็นไปตามแผน IEP  
 1.2 ดา้นความคิดเห็นดา้นสภาพแวดลอ้มพบวา่ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วม
ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร          
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งน้ีเน่ืองจากทางโรงเรียนไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเรียนร่วมประจ า
โรงเรียนเพื่อร่วมกนัก าหนดนโยบายการจดัการเรียนร่วม  มีการจดัประชุมคณะครู บุคลากร และผูป้กครองท่ี
เก่ียวขอ้งใหรั้บทราบถึงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีการปรับสภาพอาคารต่างๆและส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัสภาพความ
บกพร่องของนกัเรียนแต่ละประเภทมีการจดัสภาพหอ้งเรียนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย เช่น แสงสวา่งในหอ้งเรียน การจดัท่ีนัง่เรียน เป็นตน้สอดคลอ้งกบัสมลกัษณ์ รู้แผน (2552) ไดศึ้กษา
เร่ืองความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ของครูในโรงเรียนแกนน าจดัการ
เรียนร่วม จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ 1. ครูในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม จงัหวดันครสวรรค ์มีความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางแสดงให้
เห็นวา่ครูในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมมีความคิดเห็นวา่การด าเนินงานจดัการเรียนร่วมเป็นปัญหาใน
ระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียนร่วมดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ล าดบัแรก รองลงมาคือดา้นเคร่ืองมือ ดา้นนกัเรียน และดา้นสภาพแวดลอ้มตามล าดบั 
 1.3 ความคิดเห็นดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนพบวา่ความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนจดัใหมี้การ
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รับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนแต่ยงัไม่มีการปรับหลกัสูตรบางรายวิชาใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละคน  และการจดัท าหลกัสูตรเฉพาะส าหรับการสอนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษแต่ละประเภทกย็งัไม่ชดัเจน การน าเอาเทคนิคการสอนต่างๆมาใชส้อนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ค่อนขา้งท่ีจะนอ้ยเพราะบางโรงเรียนครูท่ีมีความรู้ดา้นการศึกษาพิเศษมีไม่พียงพอและการวดัและ
ประเมินผลของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษยงัไม่ชดัเจนสอดคลอ้งกบังานวิจยั สมลกัษณ์ รู้แผน (2552) 
ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ของครูในโรงเรียนแกน
น าจดัการเรียนร่วม จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ 1. ครูในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม จงัหวดันครสวรรค ์
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง
แสดงใหเ้ห็นวา่ครูในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมมีความคิดเห็นวา่การด าเนินงานจดัการเรียนร่วมเป็น
ปัญหาในระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียนร่วมดา้นกิจกรรมการเรียนการ
สอนในล าดบัแรก รองลงมาคือดา้นเคร่ืองมือ  
 1.4 ความคิดเห็นดา้นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการพบวา่ความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจดัหาบุคลากรท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัการศึกษาพิเศษยงัไม่เพียงพอจ าจ านวนนกัเรียนท่ีมีความตอ้การพิเศษท่ีเพิ่มมากข้ึน และการพฒันา
บุคลากรในโรงเรียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมใหมี้คุณภาพกย็งัไม่มีชดัเจนซ่ึงส่งผลใหก้ารจดัระบบขอ้มูล
ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในดา้นต่างๆเพื่อน ามาวางแผนในการจดัการศึกษายงัท าไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมลกัษณ์ รู้แผน (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียนร่วมตาม
โครงสร้าง SEAT ของครูในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ 1. ครูในโรงเรียน
แกนน าจดัการเรียนร่วม จงัหวดันครสวรรค ์มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียนร่วมตามโครงสร้าง 
SEAT ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางแสดงใหเ้ห็นวา่ครูในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมมีความ
คิดเห็นวา่การด าเนินงานจดัการเรียนร่วมเป็นปัญหาในระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
จดัการเรียนร่วมดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนในล าดบัแรก รองลงมาคือดา้นเคร่ืองมือ  
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่าง
กนัทั้งภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นทั้งน้ีเน่ืองจากโรงเรียนไดมี้การการก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานและมีการจดัประชุมคณะครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหรั้บทราบถึง
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานรวมถึงเป้าหมายในการรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้มาเรียนร่วมใน
โรงเรียนค่อนขา้งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวสนัต ์สืบสุทธา (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็น
ของครูและผูบ้ริหารท่ีมีต่อการปฏิบติังานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วมสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ ครูและผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการศึกษาพิเศษโรงเรียน
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เรียนร่วมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก และเม่ือจ าแนกตามภูมิหลงัของครูและผูบ้ริหาร พบวา่ 1. ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานการศึกษาพเิศษโรงเรียนเรียนร่วมในภาพรวมพบวา่
ไม่แตกต่างกนั 
 3. ความความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุครูท่ีมีอายตุ่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขต
หนองจอก กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมของดา้นนกัเรียน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการ ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนครูท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั ทั้งน้ี
เน่ืองจากมีประสบการณ์ดา้นการสอนท่ีต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั สมลกัษณ์ รู้แผน (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ของครูในโรงเรียนแกนน าจดัการเรียน
ร่วม จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ ครูท่ีอายไุม่เกิน 45 ปี และครูมีอาย ุ46 ปี ข้ึนไปในโรงเรียนแกนน าจดัการ
เรียนร่วม จงัหวดันครสวรรค ์มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความคิดเห็นดา้นสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4. ความความคิดเห็นของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมของเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติัครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเดก็ท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ส านกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดา้นนกัเรียน                     
ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน
แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากครูท่ีมีประสบการณ์ นอ้ยกวา่ 10 ปี กบั 21-30 ปี มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียน
ร่วมของเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดา้นการจดัการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบังานวิจยั สมลกัษณ์ รู้แผน 
(2552) ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ของครูใน
โรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วม จงัหวดันครสวรรค ์พบวา่ ผลการวิจยัครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
ดา้นการจดัการเรียนร่วมแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานจดัการเรียน
ร่วมในดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานดา้นการจดัการ
เรียนร่วมท่ีแตกต่างกนัพบวา่คู่ท่ีมีความแตกต่างกนัไดแ้ก่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 2 ปี กบั
ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 2-4 ปี และครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากวา่ 2 ปี กบัครูท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน 5 ปีข้ึนไป ท่ีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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