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บทคัดย่อ 

             การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษา 1. เพื่อศึกษาระบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้

โครงสร้างซีท สําหรับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  2. เพื ่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงสร้างซีทในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   3. เพื่อสร้างระบบการจดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงสร้างซีท  

สําหรับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ   ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4. 

เพือ่ศึกษาผลของการใช้สําหรับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน5 คน ครูการศึกษา

พิเศษที่สอนในโรงเรียนเรียนร่วม จาํนวน 24 คน  เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ จาํนวน 93 คน  และ

ผูป้กครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จาํนวน 93 คน รวมประชากร 215 คนเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม จาํนวน 4ชุด   มีค่าความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา

เท่ากบั 0.60-1.00  และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์เท่ากบั  0.96  การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชค้่าความถ่ี  

ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจัิยพบว่า 

                  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ทั้ง5โรงเรียน ภายหลงัทดลองนาํระบบทั้ง10ขั้นตอนไปใชใ้นโรงเรียน 

พบวา่การจดัการเรียนร่วมภายในโรงเรียนดีข้ึน ผูบ้ริหารมีนโยบายที่ชดัเจนในเร่ืองการรับเด็กที่มีความ

ตอ้งการพิเศษเขา้เรียนร่วม  สนบัสนุนให้ครูทุกคนมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการสอนเด็กที่มีความ

ตอ้งการพิเศษ ตามกลุ่มอาการโรคต่างๆ  การใช้แบบคดักรอง การเขียนแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ

บุคคล(IEP)  การปรับสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และการลงนิเทศทาํให้ครูมีขวญั

และกาํลงัใจในการทาํงานมากข้ึน  

                 ครูการศึกษาพิเศษที่สอนในโรงเรียนเรียนร่วม  มีระดบัการปฏิบติัมากที่สุดในขั้นตอนที่1 

การรับสมคัร ขั้นตอนท่ี2 ดาํเนินการคดัเลือก  ขั้นตอนท่ี 3. การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียน 
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 และ ขั้นตอนที่6. การดาํเนินการคดักรอง โดยครูมีความสามารถในการใช้แบบคดักรองเขา้ใจวิธีการ

สอน การใช้เทคนิคการสอน     การ เขียนแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ที่เหมาะกบัความ

บกพร่องตามกลุ่มอาการโรค  ครูมีเจตคติที่ดีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และครูส่วนใหญ่มี

ความรู้สึกท่ีดีท่ีมีผูบ้ริหารใหค้วามสนใจ เป็นขวญักาํลงัใจแก่ครูท่ีปฏิบติังาน 

                               เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   ผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ 

พบวา่ หลงัเขา้เรียนร่วม พบวา่วชิาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 อ่านคาํง่ายๆไดช้ดัข้ึน อ่านประสมคาํ

ตามสระไดม้ากข้ึน ฟังคาํสั่งเขา้ใจมากข้ึน เขียนหนงัสือมีนํ้ าหนกัมือ  เขียนพยญัชนะก-ฮไดดี้ข้ึน  เขียน

ตามแบบไม่ตกหล่น ชั้นประถมศึกษาปีที่3 อ่านแบบเรียนภาษาไทยในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่1-

ประถมศึกษาปีท่ี3ได้ดีข้ึน เขียนหนังสืออยู่ในบรรทัด เขียนไม่ตกหล่น วิชาคณิตศาสตร์      ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี1หลงัเขา้เรียนร่วม พบวา่ เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ จาํตวัเลขและแทนค่าตวัเลข1-10

ได้ บวกเลขหลักเดียวได้      เขียนเลขไม่กลับด้าน   รู้จกัรูปทรง ต่างๆ และรู้จกัสีต่างๆมากข้ึนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี3หลงัเขา้เรียนร่วม พบว่า เด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ เขียนเลข 51-100 ได ้  บวก และ

ลบเลขสามหลกัได ้  ทาํเลขโจทยปั์ญหาได ้  นบัจาํนวนเพิ่ม ลดได ้ความบกพร่องดา้นพฤติกรรม ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี1 หลงัเขา้เรียนร่วม พบวา่ เด็กทาํงานเร็วข้ึน  ไม่ซนมากไม่เล่นรุนแรง  ปฏิบติัตามคาํสั่ง

ครูมากข้ึน  เล่นกบัเพื่อน ไม่นัง่เหม่อลอย นัง่ทาํงานในท่ีนัง่ท่ีจดัให้ ไม่พูดโกหก ไม่รังแกเพื่อน ยอมเขา้

แถว อารมณ์หงุดหงิดนอ้ยลง  ส่งเสียงแปลกๆในหอ้งเรียนอ้ยลง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 หลงัเขา้เรียนร่วม 

พบว่าเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ สามารถทาํงานที่ครูมอบหมายไดเ้สร็จตามเวลาที่กาํหนด สนใจเรียน

มากข้ึน   ควบคุมอารมณ์ดีข้ึน มีระเบียบมากข้ึนรู้จดัการเก็บของใช ้ รู้จกัมารยาท การเดิน การพูด และ

การกล่าวคาํขอโทษ  

                              ผูป้กครองเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ  ส่วนใหญ่มีเจตคติท่ีดีต่อครูและโรงเรียนมาก

ข้ึนให้ความร่วมมือการคัดกรองเข้าร่วมประชุมการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

พยายามสอนการบา้นเด็กอยา่งสมํ่าเสมอ  มีความเขา้ใจวธีิการ เล้ียงเด็กท่ีถูกตอ้ง ตามลกัษณะอาการโรค

ต่างๆเล้ียงบุตรเหมือนเด็กปกติทัว่ไป มีการนาํบุตรไปในสถานที่ต่างๆ เพราะตอ้งการให้บุตรไดเ้รียนรู้

สังคมและสอนใหบุ้ตรใหเ้รียนรู้การช่วยเหลืองานต่างๆภายในบา้น  แต่มีปัญหาเร่ืองการข้ึนทะเบียนคน

พิการผูป้กครองไม่เขา้ใจ และไม่เห็นประโยชน์การนาํบุตรไปข้ึนทะเบียนคนพิการ 
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ABSTRACT 

 

                           This research aims to study 1. To study the teaching and learning using the Seat 

Framework for children with Special Needs in schools, the department of basic education 2. To study 

the implementation of the Seat Framework in the department of basic education 3. To create a system 

for teaching and learning using the Seat Framework for children with special needs in schools, the 

department of basic education. 4. To study the effects of a child with special needs in schools, the 

department of basic education. The population in the study. School Director 5 persons Special 

Education teachers 24 persons  Special Needs  93 persons parents of Special Needs 93 persons 

total population 215 persons The interview and questionnaire 4 sets the value equal to 0.60 to 1.00, 

the content, accuracy and reliability of the questionnaire was 0.96 for data analysis. Frequency, 

percentage, and the standard deviation 

The research found that 

                   School Director 5 school After the trial, the 10 steps to the school. The joint 

learning within the school better. The administration's policy in regard to the children with special 

needs attend. Encourage all teachers have the knowledge. The one on the subject of teaching children 

with special needs. According to the symptoms to use of screening .Writing Individual 

Education Plan (IEP) to adjust the environment both inside and outside of 

school. And the communication with the teacher morale in the workplace. 

                    Special Education teachers who teach in school. Some of the most practical Step 

1 to Step 2 for the selection step 3. To prepare students to step and step 6. Implementation 

of screening. The teachers have the ability to understand the screening method. Using techniques 

taught writing Individual Education Plan (IEP) tailored to 
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the shortcomings of the illness. Teachers' attitudes towards children with special needs. And most 

teachers are good feelings with executive attention. The morale of teachers at work. 

                    Children with special needs Academic achievement of children with special 

needs attend the latter. Found that subjects in Thailand Grade 1 reading simple 

words clear. Read compound words. Answer to greater understanding Writing with hand 

weights Write letters Thai better. Grade 3 Read the Thailand study in grade 1 to grade 3 

is better. Write on linel mathematics Math Grade 1 after admission revealed that children with special 

needs. Remember the numbers and the numbers 1-10. Plus a single 

digit Not to write about the various shapes and colors are more grade 3 after admission revealed 

that children with special needs have a number of positive and negative numbers 51-

100 three main. A number of problems Count increments behavioral impairments. Grade 1 The study 

found that children work faster. Do not play aggressive, very naughty Violence Order 

Fulfillment teachers. Play with Friends Do not sit vacant Sitting in a seat that does 

not lie to his buddies not bullies line less irritable 

mood. Strange sound in a smaller area. Grade 3 after school. Found that children with special needs 

Written 51-100  three main positive and 

negative numbers. A number of problems Count increments behavioral impairments. Grade 1 The stu

dy found that children work faster. Do not play aggressive, very naughty Follow 

the instructions teachers. Play with Friends Do not sit vacant Sitting in a seat that does 

not lie to his buddies not bullies line less irritable 

mood Strange sound in a smaller area. Grade 3 after school. Found that children with special 

needs. Teachers can work on assignments completed on 

time. Learn more attention Better temper There are more regulations to manage storage as a 

courtesy to walk, talk and apologize. 

                 Parents of children with special needs. Most have a good attitude toward teachers 

and schools to cooperate screening attendees to prepare Individual Education Plan (IEP) trying to 

teach the kids 

home regularly Understanding how Children's correct The symptoms of motherhood like 

a normal child. Children are introduced to the various locations. Parents teach their children to learn 

to help work in the house. But there is a problem with the registration of disabled parents do not 

understand. And see no advantage to bringing up disabled children
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