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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องการประเมินการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ( CIPP 

Model)การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (servey research) โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือประเมินการดําเนินการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ในดาน

บริบท (Context  Evaluation ) ดานปจจัยนําเขา ( Input Evaluation ) ดาน

กระบวนการ (Process Evaluation ) และดานผลผลิต   ( Product Evaluation )  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนในโรงเรยีน

ท่ีมีการจัดการเรียนรวมสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จํานวน 175 คน ไดมาโดยใชตารางกําหนดกลุมตัวอยาง
ของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ 

แบบประเมินเก่ียวกับการจัดการเรียนรวมในโรงเรยีน  แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานสภาพของผูตอบแบบสอบถาม และตอนท่ี 

2 เปนขอคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ผูวิจยัเก็บ

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามาเสนอในรูปแบบของตาราง 
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ผลการวิจัยพบวา 

หลังจากท่ีดําเนินการประเมินผลการจัดจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 โดยใชแบบสอบถามตามโครงสรางแบบ CIPP Model ไดแก ดานบริบท ดาน

ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ในครั้งนี้พบวาระดับความเห็นท้ัง 4 ดาน

ของผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนเรียนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
บทนํา 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 กําหนดวา 

“การจัดการศึกษา ตองจดัใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา ข้ัน

พ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป” ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ

คาใชจาย เด็กและเยาวชนซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 

สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรอืมีรางกายพิการมีสิทธิและโอกาสไดรบัการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ ในการจัดการศึกษาสาํหรับคนพิการนั้นใหจัดตั้งแตแรกเกิด หรือ

ตั้งแตพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวย

ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการศกึษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษ จึงไดดําเนินงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังดานการใหโอกาสทางการศึกษาแกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ

ทุกคนท่ีเขามาเรียนรวมในโรงเรียนและดําเนินงานตามนโยบายประกันโอกาสทาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ไดพัฒนาเต็มศักยภาพท้ังดาน

รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ใหชวยเหลือตนเองและสังคม ไมเปนภาระของ

ผูอื่น ดังนั้นการจัดการเรยีนรวมในโรงเรียนประถมศึกษาจึงเปนหนาท่ีของทุกโรงเรียน

ในสังกัดท่ีจะจัดใหเด็กดอยโอกาสเด็กท่ีมีความตองการพิเศษทุกประเภทไดรับบริการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน, 2548, หนา 21)  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีโรงเรียนแกนนํา

การจัดการเรียนรวมและหองเรียนคูขนานของเด็กพิเศษท่ีมีความบกพรองหลาย

ประเภทเขาเรียนรวมกับเด็กปกติและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 



  

รวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ติดตามชวยเหลือ

ใหความรูในการจัดการเรยีนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแกนนําการ

จัดการเรียนรวมและหองเรียนคูขนานใหสามารถตอยอดจนเกิดความพรอมท่ีจะเปน

โรงเรียนตนแบบของการจัดการเรียนรวมใหเปนแหลงเรียนรูใหกับโรงเรียนอื่นๆได 

ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเรื่องการประเมินผลการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพ่ือ

เปนการเสนอแนวทางในการดําเนินการจัดการเรียนรวมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

โดยการเลือกใชตัวแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Daneil L.Stufflebeam  

  
วัตถุประสงคของการวิจยั 

 เพ่ือประเมินการดําเนินการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในดานบริบท 

(Context  Evaluation ) ดานปจจัยนําเขา ( Input Evaluation ) ดานกระบวนการ 

(Process Evaluation ) และดานผลผลิต ( Product Evaluation ) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  การประเมินการดําเนนิงานการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธาน ีเขต 2 โดยใชวิธีวิทยาวิจัยเชิงสํารวจมาเปนรูปแบบการประเมินแบบ CIPP 

Model  ดังนี้ 

  1.1 ดานบริบท   ( Context  Evaluation ) 

  1.2 ดานปจจัยนําเขา      ( Input Evaluation ) 

  1.3 ดานกระบวนการ       (Process Evaluation ) 

  1.4 ดานผลผลิต                ( Product Evaluation ) 

 2.  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนใน

โรงเรียนท่ีมีการจัดการเรยีนรวมสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในโรงเรยีน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 จํานวน 175  คน 

ไดมาโดยใชตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซแีละมอรแกน (Krejcie & Morgan) 

ท่ีระดับความเช่ือม่ัน .95  

  
 

 



  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ใชเปนแนวทางสําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของในการจัดการเรียนรวมสําหรับ

เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ นําไปปรับปรุงแกไขคุณภาพดานการจัดการเรยีนรวมให

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. ไดทราบถึงการดําเนินการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี 

เขต 2  

 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมครั้งนี้เปนแบบสอบถามประเมินผลการจัดการ

เรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือประเมินการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ  แบงออกเปน 2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานสภาพของผูตอบแบบสอบถามและ

แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) ในดานเพศ อายุ และการศึกษา 

 ตอนท่ี 2 เปนขอคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรวมในโรงเรยีน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตาม
กรอบแนวคิด 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ และดาน

ผลผลิต ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก

ท่ีสุด  มาก  ปานกลาง   นอย  นอยท่ีสุด  

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งผูวิจัยดําเนินการตาม

ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้  

 1.  ผูวิจัยนําเครื่องมือไปทําการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยขอความรวมมือ

ครูผูสอนในการตอบแบบสอบถาม 

 2.  ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามกลับคืน คิดเปนรอยละ 

100 

 3.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนไปวิเคราะหและแปรขอมูล ผูวิจัยนํามาหา

คาเฉลี่ย  แลวนํามาเสนอในรูปแบบของตาราง 
 
 

 



  

ผลการวิจัย 

การศึกษาการประเมินการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ใน

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สรุป

ผลการวิจัยดังนี้  

1.  ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นดานบริบทของผูบริหารและครูผูสอนใน

โรงเรียนท่ีมีการจัดการเรยีนรวมสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีระดับความคิดเห็น

โดยรวมท้ัง 10 ขอ พบวาผลประเมินการจัดการเรยีนรวมของเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษ ดานบริบทอยูในระดับมาก และเรียงจากมากไปนอยไดแก กระบวนการเรียน

การสอนสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษตองสอดคลองกับความพิการของเด็กและ

ความตองการของครูผูสอน (X = 4.02) สภาพหองเรียนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของการจัดการเรียนรวม (X = 3.96) วัตถุประสงคของการประเมิน

การจัดการเรียนรวมสามารถนําไปปฏิบัตไิดจริง (X =3.95) โรงเรียนมีวิสัยทัศน

สอดคลองกับการจัดการเรียนรวม (X = 3.92) วัตถุประสงคและเปาหมายของการ

จัดการเรียนรวมมีความสอดคลองและเหมาะสมกับนักเรียน (X =3.85) โรงเรียนมี
การใหความรูความเขาใจในการดําเนินการจัดการเรียนรวมตามนโยบายแกชุมชน  

(X = 3.85) โรงเรียนจําเปนตองเตรียมความพรอมในดานสถานท่ี อุปกรณและ

สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนท่ีเหมาะสมกับทุกสภาพความพิการ (X = 3.84) การ

ดําเนินกาอรจัดการเรยีนรวมไดรับการยอมรับจากบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

(X = 3.82) วัตถุประสงคของโรงเรียนตอบสนองกับความตองการท่ีจําเปนของเด็ก  

(X = 3.79) โรงเรียนมีแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานการจัดการเรียนรวม

อยางชัดเจน (X = 3.78)  

 2.  ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นดานปจจัยนําเขาของผูบริหารและ

ครูผูสอนในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรวมสาํหรบัเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ใน

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีระดับ

ความคิดเห็นโดยรวมท้ัง 10 ขอ พบวาผลประเมินการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมี

ความตองการพิเศษ ดานปจจัยนําเขาอยูในระดับมาก และเรียงจากมากไปนอยไดแก 

โรงเรียนมีแหลงเรียนรูหลากหลายเหมาะสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ (X = 4.06) 

มีการคัดกรองเด็กเขาเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา (X = 3.97) มีการเตรียมสื่อท่ี

เหมาะสมและจําเปนประกอบการเรียนรูในแหลงเรียนรูของโรงเรียน (X =3.95) มี

อุปกรณชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนสําหรับเด็กท่ีมีความพิการแตละประเภท  

 



  

(X = 3.87) มีการเตรียมหองเรียนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ (X =3.85) การ

จัดหองบริการพิเศษ เชน หองกิจกรรมบําบัด หองกายภาพบําบัดเหมาะสมกับเด็กท่ีมี

ความตองการพิเศษ (X = 3.83) ครูผูรับผิดชอบสําเร็จการศึกษาเฉพาะทางในการ

จัดการเรียนรวมหรือมีความรูทางการจัดการเรียนรวม (X = 3.82) โรงเรียนจัดสรร

งบประมาณในแตละกิจกรรมมีความเหมาะสม  (X = 3.79) โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ

เหมาะสมและเพียงพอกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ (X = 3.77) มีการปรับสภาพ

หองน้ําใหเหมาะสมกับสภาพของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ (X = 3.66)   

 3.  ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นดานกระบวนการของผูบริหารและ

ครูผูสอนในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรวมสาํหรบัเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ใน

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีระดับ

ความคิดเห็นโดยรวมท้ัง 10 ขอ พบวาผลประเมินการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมี

ความตองการพิเศษ ดานกระบวนการอยูในระดับมาก และเรียงจากมากไปนอยไดแก 

การนําแผน IEP ไปใชในการประเมินติดตามความกาวหนาของนักเรียนท่ีมีความ

ตองการพิเศษเปนรายบุคคล (X = 4.17คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการเรียนรวม (X = 4.10) โรงเรียนรายงานและสงตอเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ (X = 4.07) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ 

(X = 4.04) โรงเรียนจัดใหมีการแนะแนวอยางตอเนื่อง (X = 4.02)โรงเรียนจัดทํา

เอกสารการวัดผลและประเมินผลไดถูกตองเหมาะสมตามศักยภาพของผูเรียน         

(X = 4.00) ครูผูสอนมีการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ใหกับนักเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษ (X = 3.97) มีการพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบโดยการฝกอบรม 

ศึกษาดูงาน  (X = 3.97) การจัดทําหลักสูตรเฉพาะความพิการของนักเรียนพิการแตละ

ประเภท (X = 3.93) ผูปกครองเขารวมประชุมในการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล

ทุกครั้ง (X = 3.86)  
 4.  ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นดานผลผลิตของผูบริหารและครูผูสอน

ในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีระดับความคิดเห็น

โดยรวมท้ัง 10 ขอ พบวาผลประเมินการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษ ดานผลผลิตอยูในระดับมาก และเรียงจากมากไปนอยไดแก เด็กพิการทุกคนมี

สวนรวมในกิจกรรมโรงเรียนหรือชุมชนตามความสามารถ (X = 4.29) นักเรียนปกติให

การยอมรับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ (X = 4.26) นักเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษสามารถเรียนรวมกับนักเรียนปกติในโรงเรียนอยางมีความสุข  

 



  

(X = 4.26) การสนับสนุนสงเสริมใหเด็กพิการมีความรูความสามารถประกอบอาชีพ

เลี้ยงตนเองไดเปนสิ่งสําคัญ (X = 4.13) เด็กปกติมีสวนชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการ

พิเศษ (X = 4.08) ใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น

เก่ียวกับขอบกพรองของตนเองและพยายามปรับปรุงแกไข (X = 4.05) นักเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษมีพัฒนาการทางดานรางกาย (X = 4.02) นักเรียนท่ีมีความ

ตองการพิเศษมีพัฒนาการทางดานสติปญญา (X = 3.98) นักเรียนท่ีมีความตองการ

พิเศษมีความเคารพตอครูและผูปกครองไดอยางเหมาะสม (X = 3.94) เด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษมีพัฒนาการทางดานอารมณ (X = 3.90) 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการประเมินการจัดจดัการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช

แบบสอบถามตามโครงสรางแบบ CIPP Model ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา 

ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ในครั้งนี้พบวาระดับความเห็นท้ัง 4 ดานของผูบริหาร

และครูผูสอนในโรงเรียนเรียนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก  มีประเด็นสําคัญท่ีนํามา
อภิปรายผล ไดดังนี้ 

 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน พบวา

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษนั้นสอดคลองกับความ

พิการของเด็กและครูผูสอนมีความรูความเขาใจถึงสภาพปญหาของเด็ก  มีการกําหนด

วัตถุประสงค วิสัยทัศน และเปาหมายของการจัดการเรียนรวม มีการใหความรูความ

เขาใจในการดําเนินการจดัการเรียนรวมตามนโยบายแกชุมชน โรงเรียนมีการเตรียม

ความพรอมในดานสถานท่ี อุปกรณและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนท่ีเหมาะสมกับทุก

สภาพความพิการของเด็ก ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

และสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดไดมีการช้ีแจงนโยบายตลอดจนแนวทางการ

ปฏิบัติใหโรงเรียนไดเขาใจ ประกอบกับครูผูรับผิดชอบไดรับความชวยเหลือจาก

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด จึงทําใหครูไดรับทราบขอมูลและรายละเอียด

ตางๆ และอาจเปนเพราะเกิดจากความรูความเขาใจของครูแตละคนไมวาจะเปนดาน

ประสบการณหรือการอบรม จึงทําใหครูและผูท่ีเก่ียวของเขาใจในการจัดการเรียนรวม

ในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวารินทร ถ่ินทวี (2547, หนา104-105) 

ท่ีไดทําการศึกษาเก่ียวกับการประเมินโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสําหรับ

นักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  

 



  

เขต 1 โดยใชแบบจําลองซิป (CIPP Model) ผลการประเมินพบวา ดานสภาวะ

แวดลอมเก่ียวกับวัตถุประสงคของโครงการและสภาพแวดลอมทางสังคมของชุมชน

ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรยีนและครูในภาพรวมเห็นวาสอดคลองมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิยา ชัยนิคม อางถึง

ใน จุฬาภรณ หม่ืนกุล ( 2537, หนา 58 ) ไดประเมินโรงเรียนตัวอยางการจัดการ

เรียนรวม ระหวางเด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญากับเด็กปกติในจังหวัดอุดรธานี 

พบวาโรงเรียนในกลุมทดลองสามารถดําเนินการตามโครงการ คือ ดานการเรียนการ

สอน ความพรอมของโรงเรียน ความรวมมือและสนับสนุนจากชุมชนและผูปกครอง 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร และโอกาสในการเรียนรวมกับ

เด็กปกติเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด เพราะโรงเรียนในโครงการคอนขางจะมีความ

พรอมในดานอาคารสถานท่ีและบุคลากร ทําใหการดําเนินการตามโครงการเรียนรวม

ประสบผลสําเร็จ  

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 จากการวิจัยเรื่องการประเมินการจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

(CIPP Model) ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย ดังนี้ 

 1. ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวของ ควรมีการศึกษาเรื่องการจัด

การศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนาความรูของตนเองอยูเสมอและสามารถนาํไปใชประโยชน

ทางการศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของได 

 2. โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวมควรใหมีการเผยแพรผลงานของครูเพ่ือ

เปนแบบอยางใหกับโรงเรียนอื่นๆ และศึกษาคนควาขอมูลความรูใหมๆอยูเสมอ 

 3. ควรมีการจัดทําสื่อท่ีเหมาะสมในการจัดการเรยีนรวมเพ่ือใหการเรียนการ

สอนเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาวิจยัและพัฒนาเพ่ือหารูปแบบการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมในการจัดการศกึษาพิเศษแบบเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา 

 2. ควรทําการศึกษาวิจยัเพ่ือศึกษาปญหาในการจดัการเรียนรวมของครู เพ่ือ

หาทางชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 
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