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จัดการชั้นเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม
ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร. ปริ ญ ญานิ พ นธ ปร.ด. (การวิ จั ย พฤติ ก รรม
ศาสตร). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการ
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วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม 2) เพื่อศึกษาแบบจําลองความสัมพันธเชิงโครงสรางเชิง
เสนของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียน
รวม ผูวิจัยออกแบบวิธีวิจัยเปนการวิจัยผสานวิธีแบบตามลําดับ 2 ระยะที่ กลาวคือ ระยะที่1 ใชการ
วิจัยเชิงคุณภาพกับครูและผูเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาพิเศษ จํานวน 8 คน ระยะที่ 2 ผูวิจัย
ดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บขอมูลดวยเครื่องมือวัดตัวแปรจากกลุมตัวอยาง จํานวน 403 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช ใ นการวิจั ย ประกอบด ว ยแบบสั ม ภาษณแ ละแบบสอบถาม 10 ฉบับ ผูวิ จั ย ใช ก าร
วิเคราะหเนื้อหาขอมูลเชิงคุณภาพ (content analysis) และวิเคราะหขอมูลสถิติดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows และโปรแกรม Mplus version 7.4
ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพมี6 องคประกอบ
ไดแก ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน ดานการร
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการปรับพฤติกรรม ดานการเรียนการสอนและดานการจัดการ
แบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไคสแควรเทากับ 650.980 df = 245
(p<.001) RMSEA = .064, SRMS = .050, CFI = .920, TLI = 910 โดยมีความเชื่อมั่นเชิง
โครงสราง (คา CR เทากับ .926) และความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (คา AVE เทากับ .694)
2) แบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยทางจิตลักษณะ ปจจัยจิตลักษณะตาม
สถานการณและปจจัยสถานการณมีผลตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครู
ระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหลังจากการปรับ
แบบจําลอง โดยมีคาไคสแควรเทากับ 905.392 df = 273 (p<.001) RMSEA = .076, SRMR =
.0132, CFI = .943, TLI = .933 โดยอิทธิพลระหวางตัวแปรในแบบจําลองมีทั้งสอดคลองและไม
สอดคลอง 3) ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอตัวแปรพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพคือการ
รับรูความสามารถของตนเอง รองลงมาคือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความรูเกี่ยวกับเด็ก
พิเศษ การรวมรูสึกสงผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนจากผูปกครองสงผาน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
รวมกันอธิบายพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพไดรอยละ .98
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The main objectives of this study were: 1) to study the factors in the structure of
effective classroom management behavior for teachers in mainstreaming classroom; 2) to
study the linear structural relations model of effective classroom management behavior for
teachers in mainstreaming classroom. The researcher designed the research methodology
using Exploratory Sequential Design. The sample in the first phase consisted of special
education teachers and experts in special education management, a total of eight
participants. In the second phase, the researcher used quantitative research to collect data
using the tool to find variables from the 403 samples. The instruments for collecting data
were an interview and questionnaire. The research using qualitative content analysis and
analyzed with statistical software (SPSS for Windows and Mplus version 7.4)
The research results were as follows: 1) Effective classroom management behavior
incorporates six elements include Creating a positive atmosphere in the class, the
agreement the class, the setting physical environment, behavior, instruction and
organization. The Confirmatory factor Analysis showed that the adjustment model fit with
the empirical data, with the following Goodness of Fit Indices of : Chi – square = 650.980 df
= 245 (p<.001) RMSEA = .064, SRMS = .050, CFI = .920, TLI = 910, CR = .926 and AVE
= 694 2)The linear structural relation model indicating the effects of psychological traits,
mechanical interaction and situational factors on effective classroom management behavior
for teachers in mainstreaming classroom fit with the empirical data, with the following
Goodness-of-Fit Indices of chi – square = 905.392 df = 273 (p<.001) RMSEA = .076,
SRMR = .0132, CFI = .943, TLI = .933. The influence between the variables in the model
both consistent and inconsistent. 3) Effective classroom management behavior was directly
affected by self–efficacy, job satisfaction and knowledge about special children, Empathy
pass on job satisfaction. Parental support pass on job satisfaction. Knowledge about special
children and job satisfaction. These variables could explain ninety eight percent of the
variance in effective classroom management behavior
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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ ฉบับนี้สําเร็จอยางสมบูรณไดดวยความเมตตาและเอาใจใส อย างดียิ่ ง
ตลอดจนการใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน ประธานกรรมการที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตรจารย ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ที่ใหความกรุณาเปนที่ปรึกษาและใหความ
ชวยเหลือชี้แนะแนวทางการทําปริญญานิพนธดวยความเอาใจใสมาตลอด
ผู วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ป น กนก วงศป น เพ็ช ร ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.มารุต อาจารย ดร.นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล พัฒผลและรองศาสตราจารย ดร.
ดารณี ศักดิ์ศิริผล กรรมการพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธและกรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ
ที่กรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตาง ๆ จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย เกษมเนตร อาจารยศุภวร
รณ จับชิ้น อาจารย ดร.ฐาศุกร จันประเสริฐ อาจารย ดร.สุชาดา บุบผา อาจารย ดร.สุธาวัลย
หารขจรสุข อาจารย ดร.ธิดารัตน ศักดิ์วีระกุลและอาจารย ดร.สุดารัตน ตันติวิวัทนที่กรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวัดปริญญานิพนธ ตลอดจนใหคําแนะนําอันมีคุณคายิ่ง
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรและคณาจารยทุก
ทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่สอนในชั้นเรียนรวมซึ่งไดใหความรูและขอมูล
ที่เปนประโยชนในการวิจัย และขอขอบคุณครูที่สอนในชั้นเรียนรวมในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ให
ความอนุเคราะหเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามดวย
ความเสียสละและอดทน
ขอขอบคุณกัลยามิตรทุกทาน พี่หมู พี่ปุน พี่ประไพ พี่เกด พี่มอญ พี่ออ หนุย ยุย
ออย โส เล็ก ตุก ตี้ ตา นองกลวย และเพื่อน ๆ อีกมากมายที่ไมสามารถเอยนามไดหมด ที่ให
ความชวยเหลือ คําปรึกษาตาง ๆ ที่มีคุณคา รวมไปถึงกําลังใจที่มอบใหกันเสมอ ขอขอบคุณคุณ
ควอน จี ยง ที่เปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยเสมอมา และคุณคิม จิน ฮวานที่เปนแหลงกําลังใจยามออน
ลา
และที่สําคัญที่สุดผูวิจัยกราบขอขอบพระคุณครอบครัว คุณพอแสงโรจน เฉลิมโรจน
คุ ณ แม บ งกชรั ต น เฉลิ ม โรจน แ ละคุ ณ วั ช รพงษ สุ ขี ว งศ ที่ ไ ด ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ ทั้ ง กํ า ลั ง กาย
กําลังใจและกําลังทรัพย สนับสนุนใหการทําปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี รวมถึงด.ญ.
เณศรา สุขีวงศที่สรางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะใหผูวิจัยเสมอ
บุณฑริก เฉลิมโรจน
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหางานวิจัย
จากพระราชกระแสของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ที่ พ ระราชทานให แ กอ งคมนตรี
ในป พ.ศ.2555 ใจความวา “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพื่อนไมใหแขงขัน
กัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กที่เรียนเกงกวาชวยสอนเพื่อนที่เรียนชากวา ใหครูจัดกิจกรรมให
นักเรียนทํารวมกัน เพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี” พระราชกระแสดังกลาวสะทอนใหเห็น
ความสําคัญของกุญแจสําคัญที่จะทําใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ นั่นคือความสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียน และความสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปรัชญา
ของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มุงเนนใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาโดยเทาเทียมกัน และ
ตองการใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรูรวมกันกับนักเรียนปกติ โดยไดมีการทําสัญญา
รว มกันในการจัดการศึกษาแบบเรี ยนรว ม ซึ่งองค การสหประชาชาติ ไดประกาศไวเมื่อปคริสต
ศักราช 1995 ใหทุกประเทศจัดการศึกษาแบบเรียนรวมดําเนินการตามหลักการแบงสัดสวนตาม
ธรรมชาติ ซึ่งในสังคมหรือชุมชนหนึ่ง ๆ จะมีเด็กพิการหรือเด็กพิเศษปะปนอยู เด็กทั้งหมดควรอยู
รวมกันตามปกติ โดยไมมีการนําเด็กพิเศษออกจากชุมชนมารวมกันเพื่อรับการศึกษาที่เปนการ
ขัดแยงกับธรรมชาติ นําบุคลากรทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็กมาทํางานรวมกัน ไดแก พอแม
ผูปกครอง ของเด็กปกติและเด็กพิเศษ ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหาร ครูประจําชั้น ครูพิเศษ และ
บุคลากรในชุมชนอื่น ๆ พัฒนาเครือขายผูใหการสนับสนุน ซึ่งหากมีเด็กพิเศษในโรงเรียน ครูทุกคน
ในโรงเรียนจะตองชวยกันทํางาน ไมถือวาเปนหนาที่ของคนใดคนหนึ่ง รวมทั้งการพบพูดคุยและ
ปรึกษากับผูปกครอง จัดใหผูปกครองเด็กพิเศษดวยกันและผูปกครองเด็กปกติพบกันเพื่อชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันหรือสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ แกกัน จัดใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางเด็ก ผูปกครอง ครู
ผูบริหารและบุคลากรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การใชทรัพยากรรวมกันทั้งในโรงเรียนและในชุมชน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณทั้งภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมรวมระหว างเด็ กพิเศษกับเด็กปกติ จัดการ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและครอบคลุมถึงเด็กพิเศษทุกคนในกลุมเด็กปกติจัด
ใหมีความยืดหยุนในทุกสถานการณ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กพิเศษ
และเด็กปกติทุกคน (เบญจา ชลธารนนท. 2545)
ในปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากหลักสิทธิมนุษยชนที่เนนความเสมอภาคและโอกาสตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 วรรคสอง กําหนดให “การจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร
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และการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมี
โอกาสหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
สถานศึกษาจึงเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาใหกับคนพิการ โดยใหคนพิการไดเขาเรียน
ในโรงเรียนปกติ หรือที่เรียกวา “การเรียนรวม” มีการจัดบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการ
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใหในกฎกระทรวง
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2548) ทั้งนี้เพื่อเรงรัด ปรับปรุงและขยายบริการ
การศึกษาสําหรับคนพิการใหทั่วถึงและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ในปจจุบันรัฐบาลไทยจึงไดจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความพิการเขาเรียนรวมกับเด็กทั่วไป โดยใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของความ
พิการแตละประเภท (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) การจัดการเรียนรวมนั้นรัฐพยายามขยาย
การศึกษาไปยังสวนภูมิภาคมากขึ้น เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของเด็กพิการในสวนภูมิภาคที่
กระจายอยูทุกพื้นที่ โดยกระทรวงศึกษาธิการ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษไดเริ่มโครงการนํา
รองโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมจํานวน 390 โรง เพื่อแกปญหาในดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในปจจุบันมีโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวมจํานวน 5,014
โรงเรียน โดยสังกัดสพป. (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) 4,267 โรงเรียน สังกัด สพม.
(สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา) 697 โรงเรียน และศึกษาสงเคราะห/ราชประชานุเคราะห จํานวน
50 โรงเรียน
แต ก ารจัด การศึ กษาแบบเรี ย นร ว มในประเทศไทยยั ง ประสบกั บ ป ญ หาหลายประการ
ไดแก ครูยังไมเขาใจความตองการของเด็กดีพอ การไมไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม การขาดทักษะและวิธีการสอนแบบเรียนรวมของครู เมื่อประเมินสมรรถภาพครูใน
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร ว มของสํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด
อุบลราชธานี พบสภาพปญหาคือการจัดการเรียนการสอนไมตรงกับความตองการของเด็กและ
ผูปกครอง ครูผูสอนเนนการสอนแบบเดียวกับเด็กปกติ ครูยังขาดทักษะและวิธีสอนแบบเรียนรวม
ครู ไ ม ไ ด รั บ การอบรมวิ ธี ส อนแบบเรี ย นร ว มและครู ไ ม ป รั บ ปรุ ง ทั ก ษะและวิ ธี ส อน (ภั ท ราภรณ
คณารักษ. 2546) สภาพปญหายังแสดงใหเห็นในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรดานการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเด็ ก พิ เ ศษเรี ย นร ว ม โรงเรี ย นบ า นหนองกุ ง อํ า เภอตาลสุ ม จั ง หวั ด
อุบลราชธานีของวิไลศิลป แสนทวีสุข (2547) ซึ่งทําการสํารวจปญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนรวมและพบวาบุคลากรในการจัดการศึกษายังขาดความรู ความเขาใจ
และขาดประสบการณในการวางแผนการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ ทําใหเด็กที่
มีความตองการพิเศษไมไดรับการพัฒนาใหเต็มศักยภาพที่มีอยู นอกจากนี้แลวในงานวิจัยของ
อัจฉราภรณ บัวนวล (2550) ที่ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
จังหวัดลําพูน พบปญหาดานตาง ๆ ไดแก นักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีจํานวนคอนขางมาก
สภาพแวดล อ มในการเรี ย นไม อํ า นวย ครู ไ ม เ พี ย งพอ อุ ป กรณ ใ นการเรี ย นการสอนไม พ ร อ ม
สอดคลองกับผลการวิจัยของสมใจ พิมพภา (2553) ที่พบวาครูยังขาดความรูความเขาใจในการ
จัดการเรียนรวมของเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียน
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จะเห็นไดวาปญหาที่พบสวนมากจะเปนปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู
ไดแก การขาดความรู ความเขาใจ ขาดทักษะและวิธีสอนเกี่ยวกับการสอนในชั้นเรียนรวม สําหรับ
การจัดการศึกษาใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษนั้นจะมีแผนการจัดการศึกษาศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) และ แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual
Implementation Plan : IIP) ซึ่งเปนแผนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเปน
รายบุ ค คล เพื่ อ เป น แนวทางในการจั ด การศึ ก ษาให ส อดคล อ งเหมาะสมกั บ ความต อ งการและ
ความสามารถของเด็ก การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนี้ไดผานการออกแบบมาให
ตอบสนองกับเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละคน ผูจัดทําประกอบดวยฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เชน แพทย นักจิตวิทยา ผูปกครอง ครูการศึกษาพิเศษ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อใหการจัด
การศึกษาของนักเรียนนั้น ๆ เปนไปไดอยางราบรื่น แตการจะจัดการเรียนการสอนใหเกิดการ
เรียนรูรวมกันตามปรัชญาของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นจําเปนตองอาศัยการจัดการชั้น
เรียนที่ดีของครูผสู อน การจัดการชั้นเรียนเปนการปฏิบัติและกลยุทธที่ครูใชเพื่อจัดระเบียบ (Order)
ในหองเรียน โดยการประยุกตหลักการหลายขอ ไดแก การเตรียมจัดการเปนการเตรียมความ
พร อ มสํ า หรั บ ป ก ารศึ ก ษา จั ด ระเบี ย บชั้น เรี ย น เลื อ กและสอนกฎระเบี ย บและวิ ธี ป ฏิ บั ติ วาง
แผนการจัดการเพิ่มแรงจูงใจ วางแผนการจัดการนักเรียนที่แตกตางกัน รวมมือกับผูปกครองและ
ดํ า เนิน การในชั้ น เรี ย น สร า งความร ว มมื อ ความรั บ ผิด ชอบ กระตุ น และเสริ ม แรงพฤติ ก รรมที่
เหมาะสม (อรจรีย ณ ตะกั่วทุง. 2545) ถาพิจารณากันอยางละเอียดรอบคอบแลว การจัดการชั้น
เรียนครูตองมีภาระหนาที่มากมาย การจัดการชั้นเรียนเปนพฤติกรรมการสอนที่ครูสรางและคง
สภาพเงื่อนไขของการเรียนรูเพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลขึ้นใน
ชั้นเรียนซึ่งถือเปนชุมชนแหงการเรียนรู การจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพนั้นตองเปนกระบวนการที่
ดําเนินไปอยางตอเนื่องและคงสภาพเชนนี้ไปเรื่อย ๆ โดยสรางแรงจูงใจในการเรียนรู การใหผล
ยอนกลับการจัดการเกี่ยวกับการทํางานของนักเรียน โดยที่สมิธ (Smith. 1991) ไดกลาวไววา ครู
ในชั้นเรียนรวมจะตองใชเวลาในชั้นเรียนมากกวาผูเชี่ยวชาญในการสังเกตและประเมินการสอนและ
เปนผูประสานงานที่สําคัญระหวางครูทั่วไป และเปนผูเชี่ยวชาญที่ใหบริการแกเด็กในดานตาง ๆ
และผูปกครองดวย สําหรับครูที่สอนในชั้นเรียนรวมที่จัดการเรียนการสอนโดยตองใสใจกับนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษ และจัดการเรียนการสอนโดยที่ไมทําใหเด็กปกติรูสึกวาการเรียนการสอน
แบบเรียนรวมไมนาสนใจ พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนจึงสําคัญมาก โดยเฉพาะการจัดการของ
ครูในชั้นเรียนรวม เนื่องจากชั้นเรียนรวมนั้นมุงเนนไปที่การยอมรับผูที่มีความแตกตางจากตัวคุณ
ชั้ น เรี ย นร ว มต อ งมากกว า การจั ด สถานที่ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นในชั้ น เรี ย น แต ยั ง รวมไปถึ ง การจั ด
สิ่งแวดลอมที่สนับสนุนทุกคน การดําเนินกลยุทธตองการสรางสภาพแวดลอมที่อบอุนและเพื่อให
แนใจวานักเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่เหมาะสม นักเรียนทุกคนควรจะรูสึกราวกับวาพวกเขา
เปนสมาชิกของหองเรียน เปนสิ่งสําคัญสําหรับครูที่จะทําใหนักเรียนรูสึกยินดีในชั้นเรียน และมัน
เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับนักเรียนที่ความบกพรองในการสรางความสัมพันธกับเพื่อนของพวกเขา
โรงเรียนไมไดมีแคนักวิชาการ แตยังมีแงมุมของการสรางสังคมขนาดใหญ (Soodak. 2003)
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวาการจัดการชั้นเรียนของครูที่
สอนในชั้นเรียนรวมนั้นมีความแตกตางกับการจัดการชั้นเรียนปกติ แตจากการศึกษาคนความีเพียง
ขอเขียนเชิงวิชาการที่แนะนําวิธีปฏิบัติตาง ๆ ใหแกครูที่สอนในชั้นเรียนรวม แตไมพบงานวิจัยทั้ง
ในประเทศและตางประเทศที่แสดงถึงรูปแบบของการจัดการศึกษาในชั้นเรียนรวมวามีลักษณะเปน
อยางไร มีองคประกอบอะไรบาง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาพฤติกรรมของการจัดการชั้นเรียนรวม
ของครูนั้นมีลักษณะเปนอยางไร ประกอบดวยองคประกอบหรือตัวบงชี้ใดบาง ผูวิจัยจึงนํามาตั้ง
เปนวัตถุประสงคขอแรกของการวิจัยเรื่องนี้ และจากการคนควาเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้ง
ตางประเทศและในประเทศจะพบวาการจัดการชั้นเรียนนั้นมีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั้นเรียนรวมที่มีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกันกับเด็กปกติ ซึ่ง
เห็นไดจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการชั้นเรียนในชั้นเรียนรวมที่มี
อยูมากมาย รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะสมของครูในชั้นเรียนรวม แตผูวิจัยยังไม
พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
วาเหตุใดครูจึงมีการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมโดยตรง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมของครูในการ
จัดการชั้นเรียนรวม โดยผูวิจัยใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) ในการอธิบาย
และทํ า นายพฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของครู ใ นชั้ น เรี ย นร ว ม ทฤษฎี
ปฏิสัมพันธนิยมเนนวาพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากสาเหตุหลัก 4 ประการ ไดแก 1) ลักษณะ
สถานการณ หมายถึง สถานการณหรือสภาพแวดลอมทางสังคมที่บุคลประสบอยูในปจจุบัน ซึ่ง
เป น ลั ก ษณะที่ เ อื้ อ หรื อ ขั ด ขวางพฤติ ก รรมใดพฤติ ก รรมหนึ่ ง ในป จ จุ บั น 2) จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม ของ
ผูกระทํา หมายถึง ลักษณะทางจิตที่สงผลผลักดันใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เปนลักษณะ
ที่เกิดสะสมในตัวบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน มีลักษณะคอนขางคงที่ไมตกอยูภายใตอิทธิพลของ
สถานการณ ป จ จุ บั น 3) จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม ร ว มกั บ สถานการณ ที่ เ รี ย กว า ปฏิ สั ม พั น ธ แ บบกลไก
(Mechanical interaction) อาจวิเคราะหไดโดยการรวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง โดยมี
ลักษณะตัวแปรทางจิตและสถานการณเปนตัวแปรอิสระ 2 ตัว และพฤติกรรมเปนตัวแปรตาม และ
4) จิตลักษณะตามสถานการณหรือเรียกวาปฏิสัมพันธในตน (Organismic interaction) เปนลักษณะ
ทางจิตของผูกระทํา ลักษณะทําจิตนี้เปนผลของปฏิสัมพันธระหวางสถานการณปจจุบันของบุคคล
กับจิตลักษณะเดิมของเขา ทําใหเกิดจิตลักษณะตามสถานการณในบุคคลนั้น อีกนัยหนึ่งกือ เปน
จิตลักษณะทางจิตใจของผูที่ตกอยูภายใตอิทธิพลของสถานการณปจจุบัน (งามตา วนินทานนท
และอุษา ศรีจินดารัตน. 2551; อางอิงจาก Magnusson; & Endler. 1977)
หลังจากที่ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ พบวาปจจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพในกลุมจิตลักษณะเดิมของผูกระทํา ประกอบดวย
การรวมรูสึกและการรับรูความสามารถของตนเอง ทั้งนี้การรวมรูสึกเปนการรวมรับรูความรูสึกนึก
คิ ด ของผู อื่ น ทั้ ง ในอารมณ ด า นบวกและด า นลบ ซึ่ ง ถื อ ได ว า การร ว มรู สึ ก (empathy) เป น
ความสามารถในการที่จะรูสึกไดเหมือนกับที่ผูอื่นรูสึก โดยอาจจะกลาวไดวา ผูที่มีการรวมรูสึกสูง
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นั้นจะเปนผูที่ไวต อการรับ รูความรูสึ กของผูอื่นและเปนผูที่ ยอมรับในอารมณผูอื่นไดเ ปนอยางดี
นอกจากนี้การที่บุคคลมีการรวมรูสึกยังนับเปนการสรางความสัมพันธกับผูอื่น เปนการปรับปรุง
ปฏิกิริยาโตตอบกับผูอื่นและชวยใหเปนผูที่มีความเขาใจในอารมณของผูอื่น สามารถรับรูความรูสึก
และสามารถสื่อสารไดดวยสัญชาติญาณของตน (ชอลัดดา ขวัญเมือง. 2542; อางอิงจาก Goleman.
1995) การรวมรูสึกมักจะถูกอางวาเปนลักษณะที่สําคัญมากของครูผูสอน ซึ่งจะชวยในการสื่อสาร
ระหวางผูที่เขารวมในกระบวนการศึกษา ดังที่ไมโทรฟาน (Popescu-Mitroi; & Mazilescu. 2014;
citing Mitrofan.1988) ไดกลาววา ครูจะตองสามารถที่จะเห็นมุมมองจากภายใน และโครงสราง
เกี่ยวกับอารมณภายในระหวางสมาชิกในกลุม ไมเพียงแตจากมุมมองสวนบุคคล แตตองเปนจาก
มุมมองของกลุม เขาไดเนนความจริงที่วา “หนึ่งในคุณภาพที่สําคัญที่สุดของครูคือการสังเกตและ
ทํางานกับกลุมจากทั้งสองมุมมอง มุมมองของเขาหรือเธอเองวิเคราะหและสรุปคุณสมบัติของกลุมที่
ทําการศึกษาจากวัตถุประสงคที่เปนไปได และจากมุมมองของกลุมและนักเรียนในเหตุการณที่
เกิดขึ้น” ความสามารถทางอารมณเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการในบทบาทตาง ๆ ใหสําเร็จ
สํ า หรั บ ครู มื อ อาชี พ ผลการวิ จั ย ที่ ผ า นมาในเซอร เ บี ย ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ร ว มรู สึ ก เป น หนึ่ ง ในกุ ญ แจสู
ความสําเร็จของครูที่จะสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหนักเรียนรูสึกมีความสุข อิสระ เลือกที่จะมีสวน
รวม การยอมรับนับถือและความเขาใจ (Stojilikovic’ et al. 2011)
สําหรับการรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) นั้น แบนดูรา (Bandura, 1986,
997) ไดใหความหมายวาคือการตัดสินความสามารถของตนเองตอการจัดการและแสดงพฤติกรรม
ของบุ ค คล เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายที่ ต อ งการ นอกจากนี้ ยั ง อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว า การรั บ รู
ความสามารถของตนเปนตัวแปรทางจิตวิทยาอันแสดงถึงการเลือกที่จะใชความพยายามกระทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งของบุคคล ระดับการรับรูความสามารถของตนเองมีผลตอการกระทําและความไมยอทอตอ
ความลมเหลวของบุคคล นอกจากนี้ยังสงผลตอรูปแบบความคิดและปฏิกิริยาทางอารมณในการมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวของแตละบุคคลอีกดวย การรับรูความสามารถของตนเองของครู
นั้นสงผลกระทบตอความสามารถตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังที่กิบสันและแดมโบ (ดรุณี
เงินศรี, 2550; อางอิงจาก Gibson; & Dembo. 1984) กลาววารับรูความสามารถของตนเองนี้มี
ความสําคัญในการบงชี้ถึงคุณภาพการสอนที่แตกตางกัน ครูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูง
จะเชื่อวาตนสามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและประสบความสําเร็จในการเรียนได มีความ
คาดหวังในผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงและนําไปสูพฤติกรรมการแสดงออกของครูในทางบวก เชน มี
ความพยายามในการสอน พัฒนากิจกรรมใหมีความหลากหลาย สรางบรรยากาศในการเรียนให
เปนไปในทางบวก และพยายามกระตุนนักเรียนในแตละคนมีความกระตือรือรนสนใจในการเรียน
ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น ในขณะที่ครูซึ่งรับรูความสามารถของตนเองต่ํา
จะขาดความมานะพยายาม ทอแทในการปรับปรุงแกไขพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน และ
ไมแนใจในความสามารถของตนที่จะจัดการชั้นเรียน ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัยของของโชฮานิและ
คณะ (Shohani. et. al. 2015) ที่ไดทําการทดสอบวาครูที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเอง
แตกตางกันนั้นจะสงผลตอความสามารถทางการสอนของครูของครูสอนภาษาอังกฤษที่เริ่มตนใน
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อาชีพหรือไม ผลการวิจัยพบวาครูที่มีระดับความสามารถตางกันจะมีระดับการจัดการชั้นเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอกจากปจจัยเชิงสาเหตุในกลุมจิตลักษณะเดิมของผูกระทําแลวยังพบวายังมีปจจัยเชิง
สาเหตุในกลุมจิตลักษณะตามสถานการณที่สงผลตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม ไดแกความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ทั้ ง นี้ ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ถื อ ว า เป น ป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ใ นกลุ ม จิ ต ลั ก ษณะตาม
สถานการณที่สําคัญสําหรับครูที่สอนในชั้นเรียนรวม เนื่องจากการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ซึ่งเปนเด็กที่มีปญหาในดานของพฤติกรรมและการเรียนรูนั้น เปนงานที่ตองอาศัยความรูความ
เขาใจในลักษณะความบกพรองของเด็ก เนื่องจากพวกเขาจะมีพฤติกรรมที่รบกวนหองเรียนเปน
อยางมาก การทํางานในชั้นเรียนรวมจะตองทุมเทแรงกายแรงใจมากจึงจะทําใหการจัดการเรียนการ
สอนในเด็กกลุมนี้ประสบผลสําเร็จได ถาครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตน
เห็น
ความสําคัญในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษซึ่งเปนการชวยใหเด็กเหลานี้สามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดตามศักยภาพ ครูก็จะพยายามพัฒนาการสอนของตนใหดีขึ้น (นิคม พรหมยอย.2529)
ทั้งนี้เพราะความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล
(Vroom. 1964) กลาวคือ เมื่อใดก็ตามที่บุคคลไมมีความพึงพอใจในงานที่กําลังปฏิบัติอยู หรือรูสึก
วางานที่กําลังปฏิบัติอยูไมเหมาะสมกับความรูความสามารถของตนเอง ก็จะมีความรูสึกที่ไมมั่นใจที่
จะปฏิบัติงานใหสําเร็จ ไมพยายามตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุถึงจุดหมาย (กลา
ทองขาว. 2523) ดังนั้นเมื่อผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานสูงมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานจะสูงขึ้น
ไปดวย สวนปจจัยเชิงสถานการณอีกอยางหนึ่งคือความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ จะเห็นไดวาผลของ
ความรู ที่ มี ต อ พฤติ ก รรมต า ง ๆ นั้ น ได รั บ การสนั บ สนุ น จากทฤษฎี ท างป ญ ญาสั ง คม (Social
Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1997) ที่กลารวา ความรู ความเขาใจและความเชื่อ
ของคนมีบทบาทสําคัญตอการแสดงพฤติกรรม สวนมิเชลและมิเชล (Mischel; & Mischel. 1976)
ได ก ล า วไว ว า ตามหลั ก จิ ต วิ ท ยาการกระทํ า พฤติ ก รรมใด ๆ ของบุ ค คลจะเกิ ด ขึ้ น ได นั้ น ต อ งมี
องคประกอบ 2 อยาง ไดแก ความรูความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น ความสามารถ
ดังกลาวรวมทั้งความรู ทักษะ กฎเกณฑ สติปญญาที่จะทําใหบุคคลสามารถกระทําพฤติกรรมได
2) ความต อ งการที่ จ ะกระทํ า พฤติ ก รรมนั้ น จากงานวิ จั ย ของ มาร จ อน บรู ก กิ ง ก แ ละคณะ
(Marjon Bruggink. et al., 2014) ไดทําการวิจัยเรื่อง Teachers' perceptions of additional
support needs of students in mainstream primary education โดยวัตถุประสงคของการศึกษา
คนควาคือตรวจสอบความสัมพันธระหวางการรับรูของครูกับแนวโนมของการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมในสาธารณรัฐเชค กลุมตัวอยางเปนครูในพื้นที่ชนบทที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสาธารณรัฐเชค จํานวน 500 คน ผลการวิจัยพบวาองคความรูของ
ครู เ กี่ ย วกั บ เด็ ก และการจั ด การศึ ก ษาพิ เ ศษมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ แนวโน ม ของการจั ด การศึ ก ษา
แบบเรียนรวม จากขอความดังกลาวสนับสนุนวาการที่ครูมีความรูเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามจะมีผลตอ
การกระทําพฤติกรรมของครู
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สําหรับปจจัยเชิงสาเหตุในกลุมลักษณะสถานการณที่สามารถอธิบายพฤติกรรมจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพนั้น เมื่อคนควาเอกสารที่เกี่ยวของพบวาประกอบดวยความพรอมของ
โรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การสนับสนุนจากผูปกครองและภาระงานของครู โดย
ความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร ว มนั้ น เป น สภาพการเตรี ย มตั ว เพื่ อ
ตอบสนองในกระบวนการตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบเรียนรวม ซึ่งจะ
ทําใหนักเรียนที่เปนเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถเรียนรวมกันไดอยางราบรื่น
นักเรียนสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมไปถึงสงผลใหครูสามารถ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดอยางราบรื่นและมีคุณภาพ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหได
อยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองอาศัยการสนับสนุนจากโรงเรียนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการปรับ
นโยบายใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การวางระบบบริหารจัดการในโรงเรียน
การจัดหาบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนแบบเรียนรวม รวมไปถึงการ
สนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรวมดวยการใหความรูเพิ่มเติมอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ ในดานสถานที่นั้นก็ตองจัดใหเอื้ออํานวยตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ
รวมไปถึ ง สนั บ สนุ น อุ ป กรณ สื่ อ การเรี ย นการสอนอี ก ด ว ย ความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวมนั้นสามารถสงผลใหครูทําการจัดการชั้นเรียนไดอยางราบรื่นจะเห็นไดจาก
ขอเขียนของคาโรลีน เอเวอรสัน และเอ็ดมุนท เอมเมอร (Carolyn Evertson & Edmund Emmer.
2012) ที่กลาววาการวิจัยเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความพิเศษทางรางกาย, สุขภาพจิตหรือการควบคุม
อารมณนั้นสนับสนุนวาควรสรางสภาพแวดลอมแบบเขมงวดนอยจึงจะคุมคา ใหความหมายกับ
นักเรียนที่ไมมีความสมบูรณมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ในผลการวิจัยจะพบวา นักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษจํานวนมากไดรับการชวยเหลือจากนักเรียนปกติพรอมกับความชวยเหลือจากครู
การศึกษาพิเศษ
สวนปจจัยการสนับสนุนจากผูปกครองในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นนั้นมีพื้นฐาน
มาจากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม (Social support) ซึ่งแคสเซล (Murphy & Kupshik. 1992;
citing Cassel. 1974) ไดใหนิยามการสนับสนุนทางสังคมวาเปนมวลประสบการณทางสังคมซึ่ง
สงเสริมความสุขทางใจ มีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ 1) เปนแหลงของการเกิดปฏิสัมพันธ ไดแก
กลุมเพื่อน ครอบครัว นายจางหรือแมแตบุคคลอื่นใด 2) เปนแหลงของการเกิดของปฏิสัมพันธหรือ
เปนมวลประสบการณ ที่เปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธนั้น ๆ และ 3) เปนผลที่ไดจากการนึกถึงการ
มีปฏิสัมพันธหรือประสบการณนั้น จะทําใหบุคคลเพิ่มความเคารพและเห็นคุณคาในตนเองรวมถึง
สามารถเพิ่มพูนความรูสึกมั่นคงปลอดภัยใหกับบุคคลนั้นไดอีกดวย การสนับสนุนทางสังคมจาก
ผูปกครองนั้นไมใชเปนแคการติดตอสื่อสารกับผูปกครอง แตมันเปนกระบวนการของการสนับสนุน
ทางอารมณ การแกปญหารวมกันและการใชความชวยเหลือทีเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง เปน
รูปแบบของความสัมพันธแบบปรึกษากัน การติดตอสื่อสารและการสนับสนุนจากผูปกครองจึงมี
สวนรวมในการชวยเหลือการสรางการจัดการชั้นเรียนใหแข็งแกรง มันเปนเรื่องสําคัญสําหรับครูและ
ผู ป กครองที่ จ ะต อ งเข า ใจถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องพวกเขา ถ า ขาดสิ่ ง นี้ จ ะส ง ผลต อ ภาพรวมของ
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กระบวนการจัดการศึกษา สําหรับตัวแปรภาระงานนั้น หมายถึงภาระหนาที่ที่ครูตองรับผิดชอบ ใน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้น ครูจะตองเอาใจใสดูแลนักเรียนรายบุคคลในทุกๆ เรื่องซึ่งเปน
ภาระหนาที่ที่หนักสําหรับครู ตองปฏิสัมพันธกับคนจํานวนมากอยูตลอดเวลา ยอมจะตองเผชิญกับ
สภาวะความเครียดทางอารมณ ที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบ ตลอดจน
สภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ปญหาดานระเบียบวินัยของนักเรียน ความไมเอาใจใสในการ
เรียนของนักเรียน สภาพหองเรียนไมเหมาะสม และจํานวนชั่วโมงสอนและปริมาณงานที่มากเกินไป
และนอกจากนี้ครูยังตองทํางานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย ในการประชุมเรื่อง Teaching Profession in
ASEAN ที่คุรุสภาของไทยเปนเจาภาพ เสียงบนเรื่องภาระงานมีขึ้นเกือบทุกประเทศ ทั้งการสอน
การอบรม การบริ ห าร การบริก าร สารพั ดอย าง (ไพฑูร ย สิน ลารั ต น . 2558) สอดคล อ งกั บ
งานวิจัยของ Ontario Ministry of Education (2014) ที่ทําการศึกษาเรื่อง The Elementary
Teachers' Federation of Ontario (ETFO) Teacher Workload and Professionalism Study
ผลการวิ จัย ฉบั บ นี้ ไดส ะท อ นใหเ ห็น ถึ ง ความคิดเห็นของครูว า การที่ ภาระงานอื่ น ๆ เช นการจั ด
กิจกรรมระหวางชุมชน การประชุม การทํากิจกรรมนอกหลักสูตรตาง ๆ รวมไปถึงงานเสริมเชน
การขายของในโรงเรี ย นส ง ผลให พ วกเขามี เ วลาในการเตรี ย มการสอนได ไ ม เ ต็ ม ที่ ส ง ผลให
ประสิทธิภาพในการทําการเรียนการสอนลดลง
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพนั้น
เกี่ยวของกับปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิตลักษณะเดิมของผูกระทํา ไดแก การรวมรูสึกและการรับรู
ความสามารถของตนเอง ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานและความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมลักษณะสถานการณ ไดแก
ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การสนับสนุนจากผูปกครองและภาระ
งานของครู งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของยังแสดงใหเห็นวาการศึกษารูปแบบของการจัดการชั้น
เรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพนั้นยังไมมีการศึกษาอยางชัดเจน และยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
เชิงสาเหตุที่สงผลใหครูในชั้นเรียนรวมจัดการชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้จะทํา
ใหเขาใจครูที่ปฏิบัติหนาที่ในชั้นเรียนรวมวาพวกเขามีการจัดการชั้นเรียนที่แตกตางจากชั้นเรียน
ปกติอยางไร และมีปจจัยใดบางที่สงเสริมใหการจัดการเรียนรวมนั้นประสบความสําเร็จเพื่อที่ครู
อาจารยและหนวยงานที่เกี่ยวของจะไดนําขอมูลสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของครูในการ
จัดการชั้นเรียนตอไป

วัตถุประสฃคของการวิจัย
เพื่อใหสามารถตอบคําถามงานวิจัยไดอยางถูกตอง ผูวิจัยจึงไดออกแบบใหการศึกษาครั้ง
นี้เปน 2 ระยะ โดยใชการผสานวิธีทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดตั้ง
วัตถุประสงคหลักของการวิจัยเรื่องนี้ไว 2 ขอ ไดแก
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1. เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอน
ในชั้นเรียนรวม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแบบจํ า ลองความสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง เส น ของป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข อง
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
จากวัตถุประสงคหลักของการศึกษาคนควาผูวิจัยไดแบงการวิจัยออกเปน 3 ระยะ โดย
ใชการวิจัยแบบขั้นตอนเชิงสํารวจ (Exploratory Sequential Design) ตามแนวคิดของเครสเวลและ
คลาก (Creswell & Clark. 2011) แสดงตามภาพประกอบที่ 1
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษา
องคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของครู ที่ ส อนในชั้ น
เรียนรวม

ระยะที่ 1 การวิจัยเชิง
คุณภาพ
- สัมภาษณเชิงลึก
- ตีความพฤติกรรม
การจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ
ของครูที่สอนในชั้น
เรียนรวม

วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษา
แบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของป จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องพฤติ ก รรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครู
ที่สอนในชั้นเรียนรวม

ระยะที่ 2 การวิจัยเชิง
ปริมาณ
- สรางเครื่องมือวัดตัวแปร
- ศึกษาองคประกอบของ
พฤติกรรมการจัดการ
ชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพของครูที่
สอนในชั้นเรียนรวม

ระยะที่ 3 การวิจัยเชิง
ปริมาณ
- ศึกษาแบบจําลองเชิง
สาเหตุของพฤติกรรม
จัดการชั้นเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพของ
ครูชั้นเรียนรวม

ภาพประกอบ 1 แบบแผนการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อ
ศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยทําการสัมภาษณเชิงลึกและทําการตีความพฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
การวิจัยระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อ
ศึกษาองคประกอบพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม เปน
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การวิจัยเชิงปริมาณโดยสรางเครื่องมือวัดตัวแปรและทําการวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
การวิจัยระยะที่ 3 เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษา
แบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม

ความสําคัญของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาทางพฤติ ก รรมศาสตร โดยบู ร ณาการศาสตร ท างด า น
จิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยาและการศึ ก ษา เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม โดยผลที่ไดจากการศึกษากอใหเกิดคุณคาทางทฤษฎี
และดานการปฏิบตั ิดังนี้
1. ดานทฤษฎี
ไดทราบขอคนพบในการอธิบายพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม จากการบูรณาการตัวแปรกลุมจิตลักษณะเดิม ไดแก
การรวมรูสึกและการรับรูความสามารถของตนเอง ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความเชื่อที่เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน
ตัวแปรในกลุม
สถานการณ ไดแก ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมและการ
สนับสนุนจากผูปกครอง
2. ความสําคัญในเชิงปฏิบัติ จากโมเดลที่ไดจากการวิจัย ผูปกครอง ครู นักจิตวิทยา
และผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จะไดทําความเขาใจถึงสาเหตุและรูปแบบของ
ประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม เพื่อใหครู ผูปกครอง ผูบริหาร
และผูมีสวนรวมสามารถนําความรูไปพัฒนาทั้งในตัวบุคคลและในระบบเพื่อสงเสริมใหครูในชั้นเรียน
รวมมีประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อเปนประโยชนแกการศึกษาสืบไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ระยะที่ 1
ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยประกอบดวย 2 กลุม ไดแก
1. ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูล
สําคัญกลุมนี้วาตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และผูวิจัย
คัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญในกลุมนี้ทั้งหมด 3 ทาน ประกอบดวยดวย 1) อาจารยดานการศึกษา
พิเศษระดับอุดมศึกษา 2) บุคลากรจากศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง และ 3) วิทยากรที่ให
ความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
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2. ครูที่สอนในชั้นเรียนรวม ผูวิจัยแบงผูใหขอมูลสําคัญในกลุมนี้ออกเปน 2 กลุม ตาม
คุณสมบัติของผูใหขอมูลสําคัญ โดยกลุมแรกประกอบคือครูที่เคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับการจัดการ
ทาน และกลุมที่สองคือครูที่มี
เรียนการสอนแบบเรียนรวมในระดับภาคขึ้นไป จํานวน 3
ประสบการณสอนในชั้นเรียนรวม 10 ปขึ้นไป จํานวน 2 ทาน รวมจํานวน 5 ทาน
ระยะที่ 2 และ 3
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียน
รวมในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 109 โรงเรียน (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 2557)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียน
รวมในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 403 คนจาก 35 โรงเรียน โดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน
1. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) การวิเคราะหความสัมพันธ
โครงสรางเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Causal Structural Models With Latent Variable) ดังนั้น
จึงตองกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งในการวิเคราะห
ขอมูลโดยใช ส ถิติ ดังกล าวนั้ น พบวาถ าตองการใชวิ ธีการประมาณคาแบบแมกซซิมัมไลคลิฮูด
(Maximum Likelihood) ซึ่งเปนวิธีประมาณคาพารามิเตอรที่ใชแพรหลายมากที่สุด เนื่องจากเปนวิธี
ที่มีความคงเสนคงวา มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัด (Bollen. 1989) นักสถิติสวนใหญ
เห็นวากลุมตัวอยางที่ใชควรมีขนาดที่มากพอ เพื่อทําใหผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมีความมั่นใจใน
การทดสอบ ดังนั้นการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางมีขนาดใหญจะทําใหการประมาณคาพาราพิเตอร
ของประชากรมความคงเส น คงวา แม ว า การแจกแจงของตั ว แปรจะไม เ ป น โค ง ปกติ ก็ ต าม
(Multivariate Normal Distribution) นักสถิติสวนใหญเห็นวากลุมตัวอยางที่ใชควรมีขนาดที่มากพอ
เพื่อที่จะทําใหผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมีความมั่นใจในการทดสอบ จากกฎความเพียงพอในการ
วิเคราะหขอมูล ที่กําหนดไววาขนาดกลุมตัวอยางตอจํานวน ตัวแปรสังเกตในโมเดลที่เพียงพอตอ
การวิเคราะหขอมูลควรมีสัดสวน 10 – 20 : 1 (Schumacker; & Lomax. 1996) ตัวแปรสังเกตใน
งานวิจัยเรื่องนี้มี 26 ตัวแปร ดังนั้นจึงควรมีกลุมตัวอยาง 260 - 520 คน ผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม
ใหโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 35 โรงเรียน โรงเรียนละ 15 ชุด รวมจํานวน 525 ชุด
ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณกลับจํานวน 403 ชุด คิดเปน 14.9 เทาของตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยระยะที่ 2
ในการศึ กษานี้ เ ป น การศึ ก ษาตัว แปรเชิ ง สาเหตุข องพฤติก รรมจั ด การชั้ น เรี ยนอย า งมี
ประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมในรูปแบบของโมเดลการวิเคราะหความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสน จึงขอนําเสนอเปนตัวแปรแฝงภายในโมเดลและตัวแปรแฝงภายนอกโมเดล ประกอบดวย
ตัวแปรที่ศึกษาจํานวน 9 ตัว
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1. ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบดวย
1.1 การรวมรูสึก ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ ความสามารถในการสวมบทบาทแทน
ผูอื่น ความสามารถในการอานอารมณของผูอื่น และความสามารถในการตอบสนองไดสอดคลอง
กับสถานการณ
1.2 การรั บ รู ค วามสามารถของตนเอง ประกอบด ว ยตั ว บ ง ชี้ คื อ การรั บ รู
ความสามารถของตนเองดานความสําเร็จของงาน การรับรูความสามารถของตนเองดานการพัฒนา
ทักษะในการทํางาน การรับรูความสามารถของตนเองดานปฏิสัมพันธทางสังคมกับนักเรียน และ
การรับรูความสามารถของตนเองดานการรับมือกับความเครียด
1.3 ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ประกอบดวยตัวบงชี้
คือ ความพรอมดานนักเรียน ความพรอมดานสภาพแวดลอม ความพรอมดานกิจกรรมการเรียน
การสอนและความพรอมดานเครื่องมือ
1.4 การสนั บ สนุ น จากผูป กครอง ประกอบดว ยตั ว บง ชี้ คื อ การสนับ สนุน ดา น
อารมณ การสนับสนุนดานเครื่องมือ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสารและการสนับสนุนดานการ
ประเมิน
2. ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบดวย
2.1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยตัวบงชี้ คือ ความพึงพอใจภายใน
ความพึงพอใจภายนอก และความพึงพอใจทั่วไป
2.2 ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
2.3 ภาระงานของครู
2.4 พฤติกรรมการจัดชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ครูที่สอนในชั้นเรียนรวม หมายถึง ครูระดับชั้นประถมศึกษาที่ปฏิบัติการสอนและ
กิจกรรมทางการศึกษาในชั้นเรียนที่มีเด็กที่มีความตองการพิเศษเขามาเรียนรวมแบบเต็มเวลา
2. นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่เปนเด็กที่มีความตองการพิเศษที่
มีความตองการทางการศึกษาแตกตางไปจากปกติทั่วไป ทั้งในดานเนื้อหา วิธีการเรียนการสอน
การประเมินผลและเครื่องมืออุปกรณการสอน ประกอบดวยเด็กที่มีความตองการพิเศษ 9 ประเภท
ไดแก เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น เด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ เด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนรู เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม เด็กที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา เด็กออทิสติก
และเด็กที่มีความบกพรองซ้ําซอนหรือพิการซอน
3. แบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม หมายถึง โครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปร
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ที่เ ปนสาเหตุทางตรงหรื อทางออม คือ ปจจัยจิต ลั ก ษณะเดิม ป จจั ยลั กษณะทางสถานการณ
ปจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ และอิทธิพลรวมระหวางสถานการณกับจิตลักษณะเดิมหรือการ
ปฏิสัมพันธแบบกลไก กับตัวแปรที่เปนผล คือ พฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของ
ครูที่สอนในชั้นเรียนรวม

นิยามเชิงปฏิบัติการ
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
หมายถึง การแสดงออกของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมเกี่ยวกับสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพใน
หองเรียน การสรางบรรยากาศเชิงบวกในหองเรียน การควบคุมใหหองเรียนอยูในระเบียบวินัยใน
ระดับที่เหมาะสม เพื่อชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูรวมกันและสงเสริมซึ่งกันและกันระหวาง
นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เพื่อใหนักเรียนปกติบรรลุเปาหมายทางการศึกษา
ตามมาตรฐาน ไดเรียนรูและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อใหนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษมีพัฒนาการทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมได
ใกลเคียงกับนักเรียนปกติ และสามารถบรรลุความสําเร็จทางการศึกษาไดตามเปาหมายที่วางไว
1.1 ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน หมายถึง การกระทําของครูที่สอนใน
ชั้นเรียนรวม ในการสรางและควบคุมบรรยากาศเชิงบวกในหองเรียน ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่
ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกันในหองเรียนที่ประกอบดวยนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ โดยครูตองมีการสงเสริมใหเกิดการชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในชั้น
เรียน การชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษดวยวิธีที่เหมาะสม ตองศึกษาขอมูลพื้นฐานของ
นักเรียนแตละคน มีการสรางระบบการชวยเหลือเพื่อนในชั้นเรียนและสรางการยอมรับนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ
1.2 ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน หมายถึง การกระทําของครูในชั้นเรียนรวม
ที่มีการระบุขั้นตอนปฏิบัติในหองเรียน เพื่อเปนการใหทิศทางแกนักเรียน เจาหนาที่และทุกฝายที่
เกี่ย วข อ งในโรงเรี ย น โดยครู จ ะตอ งกํา หนดกฎในหอ งเรี ย นใหส อดคล องกั บ นัก เรีย นที่ มี ค วาม
ตองการพิเศษ การแจงขั้นตอนตาง ๆ ในชั้นเรียนตั้งแตเริ่มเปดภาคเรียนและมีการจัดทําสื่อเพื่อแจง
ขั้นตอนในชั้นเรียนสําหรับนักเรียนพิเศษที่ยังไมสามารถรับผิดชอบตนเองไดเต็มที่
1.3 ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง การกระทําของครูในชั้น
เรียนรวมที่แสดงถึงการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพในหองเรียนดวยความระมัดระวังและความ
เอาใจใสใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษใหไดมาก
ที่สุด โดยครูจะตองคํานึงถึงการจัดที่นั่งสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางเหมาะสมกับ
ความบกพร อ ง และไม ร บกวนนั ก เรี ย นปกติ สร างพื้ นที่ใ นห อ งเรียนอย า งชั ด เจนและชี้แจงให
นักเรียนทราบเกี่ยวกับเหตุผลและการใชงาน จัดพื้นที่ในหองเรียนใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และการทํากิจกรรมตาง ๆ
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1.4 ดานการปรับพฤติกรรม หมายถึง การกระทําของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมใน
การสรางและรักษาพฤติกรรมที่เหมาะสมของนักเรียน ประกอบไปดวยการสรางและเพิ่มพฤติกรรม
ที่พึงประสงค การลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค การประยุกตใชและการรักษาพฤติกรรม และ
พัฒนาการจัดการตนเองของนักเรียน โดยใชการเสริมแรงทางบวก เสริมแรงทางลบและการลงโทษ
ตามความเหมาะสม มีความสมเหตุสมผลมีการคํานึงถึงเด็กที่มีความตองการพิเศษและคํานึงถึง
ผลกระทบที่ไดรับหลังจากการใชการปรับพฤติกรรม โดยครูจะตองกําหนดกฎเกณฑและการลงโทษ
ในชั้นเรียนใหชัดเจนและมีความเทาเทียมกันระหวางนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ กําหนดตัวเสริมแรงทางบวก ทางลบและการลงโทษที่สอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน รวมถึงการทําพฤติกรรมเชิงบวกใหเปนตัวอยางแกนักเรียน
1.5 ดานการเรียนการสอน หมายถึง การกระทําที่ครูที่สอนในชั้นเรียนเพื่อใหการ
เรียนการสอนในหองเรียนที่มีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมอยูดวยใหเปนไปอยางราบรื่น
และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมกัน ทั้งนี้ครูตองมีการจัดกลุมโดยเนนถึงการมีสวนรวมของเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษ คํานึงถึงความเหมาะสมกับธรรมชาติของนักเรียนและเหมาะสมกับรูปแบบ
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหองเรียน มีการใชสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ มีกระบวนการสอนที่เหมาะสมและดําเนินการสอนใหมีความราบรื่นดวยการมอบหมาย
กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ จั ด การวั ด ผลนั ก เรี ย นที่ เ หมาะสมกั บ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
1.6 ดานการจัดการ หมายถึง การกระทําของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตน การทํางานรวมกันและมีความสัมพันธอันดีกับนักเรียน
บุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียนและผูปกครองของนักเรียน การมอบหมายใหแตละฝายปฏิบัติงานตาม
ความเหมาะสม มีความรับผิดชอบตอหนาที่บริหารของตนและมีการแบงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงมี
การนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติการอยางเหมาะสม เชนในระบบการติดตอสื่อสารกับบุคคล
ที่เกี่ยวของ
พฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมวัดได
จากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญและครูที่สอน
ในชั้นเรียนรวม สังเคราะหรวมกับแนวคิดการจัดการชั้นเรียนของสมิธและคณะ (Smith. et al.
2008) โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) 3 ตัวเลือก โดยผูที่ได
คะแนนสูงกวาถือเปนผูที่มีพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพมากกวาผูที่ได
คะแนนนอยกวา
2. การร ว มรู สึ ก หมายถึ ง ความสามารถของครู ที่ ส อนในชั้ น เรี ย นในการร ว มรั บ รู
อารมณและความรูสึกของนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในขณะที่ดําเนินกิจกรรม
การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร โดยจะตี ค วามโดยผ า นความรู ค วามเข า ใจและ
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ประสบการณของตน สามารถแสดงออกถึงอารมณและความรูสึกตอบสนองอยางเหมาะสมโดยไม
นํากระทบกับอารมณของตนเองมากจนเกินไป ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ไดแก
2.1 ดานความสามารถในการอานอารมณและความรูสึกของผูอื่นจากการสังเกตสีหนา
ท า ทางและคํ า พู ด หมายถึ ง ความสามารถของครู ที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว มในการเข า ใจอารมณ
ความรูสึกจากนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เพื่อนรวมงานและผูปกครองได
อยางถูกตอง จากการแสดงสีหนาทาทางทั้งทางตรงและทางออม การแปลความหมายโดยตรงและ
โดยนั ยจากคําพูด รวมถึงการเตรียมพรอมและความเอาใจใส ที่จะสังเกตความรูสึกอารมณของ
นักเรียนในชั้นเรียน ผูรวมงานและผูปกครองของนักเรียน
2.2 ดานความสามารถในการสวมบทบาทแทนผูอื่น หมายถึง ความสามารถของครู
ในการคาดเดาความรูสึกของผูอื่น เปนความพยายามที่จะรวบรวมประสบการณและความรูสึกของ
ตนเองในขณะที่เขาไปอยูในสถานการณของผูอื่น โดยสมมติวาเราอยูในสถานการณนั้น ๆ เพื่อให
สามารถเข าใจ รับ รูแ ละสามารถตอบสนองต อนั ก เรี ย นปกติ นั ก เรี ย นที่ มีค วามต อ งการพิ เ ศษ
ผูรวมงานและผูปกครองไดอยางถูกตอง ทั้งในสถานการณที่ทําการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร และสถานการณทั่วไปในโรงเรียน
2.3 ดานความสามารถในการตอบสนองไดสอดคลองกับสถานการณ หมายถึง การที่
ครูสามารถแสดงพฤติกรรมทางสีหนาและทาทาง ตลอดจนคําพูดที่แสดงถึงความเขาใจ เห็นใจ
ตอบสนองตามความตองการของผูอื่นไมวาจะเปนนักเรียนปกติ นักเรียนผูมีความตองการพิเศษ
ผูรวมงานและผูปกครองไดอยางถูกตองตามความตองการและเหมาะสม ทําใหสถานการณตาง ๆ
ดําเนินไปดวยความราบรื่น
การรวมรูสึกสามารถวัดไดจากแบบวัดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของวลัยรัตน
วรรณโพธิ์ (2545) มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ผูที่ตอบไดคะแนนสูงแสดงวาเปน
ผูที่มีการรวมรูสึกสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
3. การรับรูความสามารถของตนเอง
หมายถึง ความเชื่อของครูเกี่ยวกับระดับ
ความสามารถของตนเอง ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนอก
หลักสูตรใหแกนักเรียนและในชีวิตประจําวัน การรับรูความสามารถของตนเองประกอบดวย 4 ตัว
บงชี้ ไดแก
3.1 การรับรูความสามารถของตนเองดานความสําเร็จของงาน หมายถึง ความเชื่อของ
ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมเกี่ยวกับความสามารถของตนในการจัดการและดําเนินงานตาง ๆ เพื่อให
การสอน การพั ฒนาทัก ษะ การปลูกฝงจริยธรรม การดําเนินงานทางวิช าการ การสืบทอดทาง
วัฒนธรรมตอนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ตามเปาหมายและมาตรฐานทางการศึกษาที่ตนเองและผูที่เกี่ยวของสรางไว
3.2 การรับรูความสามารถของตนเองดานการพัฒนาทักษะในการทํางาน หมายถึง
ความเชื่อของครูของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมเกี่ยวกับความสามารถของตนในการพัฒนาทักษะ
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เกี่ยวกับการสอน การพัฒนาทักษะ การปลูกฝงจริยธรรม การดําเนินงานทางดานวิชาการ การสืบ
ทอดทางวัฒนธรรมตอใหเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นตามเปาหมายที่ตนเองตั้งไว
3.3 การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองด า นปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คมกั บ นั ก เรี ย น
ผู ป กครองและเพื่ อ นร ว มงาน หมายถึ ง ความเชื่ อ ของครู ที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว มเกี่ ย วกั บ
ความสามารถของตนเองในการสรางและควบคุมความสัมพันธ รวมไปถึงการมีอิทธิพลระหวาง
นักเรียนปกติ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ผูปกครองและเพื่อนรวมงาน ใหความสัมพันธนั้น
ดําเนินไปในทิศทางและระดับที่เหมาะสมที่ไดคาดหวังไว
3.4 การรับรูความสามารถของตนเองดานการรับมือกับความเครียดในงาน หมายถึง
ความเชื่อของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการเลือกใชวิธีการปรับตัว
ประเมิ น สถานการณ แ ละจั ด การกั บ ป ญ หาที่ ม าคุ ก คาม ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย น
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคนและสิ่ ง แวดล อ มทํ า ให ส ถานการณ เ ป น ไปในทางที่ ดี ขึ้ น รวมถึ ง การ
ปรับเปลี่ยนอารมณและความรูสึกของตนใหแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานการณ
การรับรูความสามารถของตนเองสามารถวัดไดจากแบบวัดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจาก
แบบวัดของซวาเซอรและคณะ (Schwarzer; et al. 1999) โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
6 ระดับ ผูที่ตอบไดคะแนนสูงแสดงวาเปนผูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวาผูที่ไดคะแนน
รวมจากแบบวัดต่ํากวา
4. ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง
การ
เตรียมการของโรงเรียนใหพรอมที่จะจัดการศึกษาใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษใหเรียนรวมกับ
นักเรียนปกติในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ การจั ดกิ จกรรมทางการเรียนรูเสริม
หลักสูตร ตลอดจนบริการชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาในโรงเรียนที่ตนเองสังกัดอยู ความพรอม
ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ ไดแก
4.1 ดานนักเรียน หมายถึง การเตรียมการของโรงเรียนใหพรอมเกี่ยวกับการเตรียมตัว
นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเพื่อใหการเรียนการสอนแบบเรียนรวมเปนไปดวย
ความราบรื่น ประกอบดวย การเตรียมขอมูลเกี่ยวกับความตองการพิเศษของนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษเรียนรวมใหนักเรียนปกติทราบ การสรางทัศนคติเชิงบวกที่มีตอนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษใหแกนักเรียนปกติ การบริหารจัดการจํานวนเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียน
การจัดตารางดูแลเพื่อนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และการจัดระบบการเสริมแรงใหนักเรียน
ในการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
4.2 ดานสภาพแวดลอม หมายถึง การเตรียมการของโรงเรียนใหพรอมในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหรองรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยสภาพแวดลอมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เชน
ทางเดิน หองน้ํา การจัดหองเรียน บุคคลสําคัญที่เกี่ยวของในสภาพแวดลอม ไดแก ผูปกครอง
ของทั้งนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและนักเรียนปกติ ครูและบุคลากรอื่นในโรงเรียน
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4.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การเตรียมการของโรงเรียนใหพรอมใน
การบริหารจัดการกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับ
นั ก เรี ย นปกติ แ ละนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ ประกอบด ว ยการวางแผนการสอน การ
ดําเนินการเรียนการสอน การวัดผลการเรียน การประเมินผลการสอน
4.4 ดานเครื่องมือ หมายถึง การเตรียมการของโรงเรียนใหพรอมในดานนโยบาย
วิสัยทัศน พันธกิจ งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการ ระเบียบขอบังคับตอ ๆ เทคโนโลยี สื่อ
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ความช ว ยเหลื อ จากบุ ค คลต า ง ๆ ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งเพื่ อ ให ส ามารถ
ดําเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเปนไปไดอยางราบรื่น นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษไดเกิดการเรียนรูรวมกัน
ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสามารถวัดไดจากแบบ
วัดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของเบญจา ชลธารนนท (2546) โดยมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา 6 ระดับ คะแนนสูงแสดงวาเปนโรงเรียนที่มีความพรอมในการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมสูง
5. ภาระงานของครู หมายถึง จํานวนชั่วโมงสอนที่ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมรับผิดชอบ
โดยเฉลี่ย ตอสั ปดาห วัดจากภาระงานที่เ กิดขึ้นจริงของครู โดยสอบถามจํ านวนชั่ว โมงสอนที่
รับผิดชอบของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม โดยมีลักษณะเติมคําลงในชองวางตามสภาพการปฏิบัติงาน
จริง โดยผูที่มีจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหโดยเฉลี่ยในการปฏิบัติภาระงานสูงแสดงวาเปนผูที่มีระดับ
ภาระงานสูงกวาผูที่มีจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหโดยเฉลี่ยต่ํากวา
6. การสนับสนุนจากผูปกครอง หมายถึง การไดรับความสนับสนุนในการจัดการเรียน
การสอน การปฏิบัติกิจกรรมนอกหลักสูตร การสรางความสัมพันธกับนักเรียนจากผูปกครองของ
นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดการ
ชั้นเรียนไดอยางราบรื่น บรรลุความสําเร็จทางการศึกษาไดตามเปาหมายที่วางไว ประกอบดวย
4 ตัวบงชี้ ไดแก
6.1 การสนับสนุนดานอารมณ หมายถึง การที่ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมไดรับความ
ไววางใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความเอาใจใส การรับฟงและการใหกําลังใจจากผูปกครองของนักเรียน
ปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษทั้งในทางตรงและทางออม สงผลใหครูที่สอนในชั้นเรียน
รวมมีกําลังใจที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป
6.2 การสนับสนุนดานเครื่องมือ สิ่งของ หมายถึง การที่ครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ไดรับความชวยเหลือในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนความชวยเหลือดานแรงงาน การเงิน เวลา
หรือชวยปรับสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเรียนรูรวมกัน จากผูปกครอง
ของนักเรียนปกติและจากผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
6.3 การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร หมายถึง การที่ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมไดรับ
คําแนะนํา การใหแนวทางและขอมูลขาวสารที่สามารถนําไปใชในการเตรียมการเรียนการสอน การ
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ปฏิบัติการเรียนการสอน การแกปญหาเกี่ยวกับบุคคลและสภาพแวดลอม การสรางความสัมพันธ
กับนักเรียน จากทั้งผูปกครองของนักเรียนปกติและผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
6.4 การสนับสนุนดานการประเมิน หมายถึง การที่ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมไดรับ
ขอมูลสะทอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน การเตรียมการสอน การปฏิบัติการ
สอน การประเมินผลนักเรียน การจัดการชั้นเรียน รวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับสภาพความสัมพันธ
ของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมกับนักเรียน ความสัมพันธกับผูปกครองและความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน จากผูปกครองของนักเรียนปกติและผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
การสนับสนุนจากผูปกครองสามารถวัดไดจากแบบวัดที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิด
ของเฮาส (House. 1981) โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา ผูที่ตอบไดคะแนนสูงแสดงวา
เปนผูที่ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
7. ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง การตอบสนองทางอารมณ ห รื อ
ซึ่งเปนผลมาจากการรับรูวางานที่ตนทํา
ความรูสึกพอใจของครูในชั้นเรียนรวมที่มีตองานที่ทํา
บรรลุผลสําเร็จหรืองานนั้นนําไปสูการบรรลุผลตอบแทนที่มีความหมาย ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้
ไดแก
7.1 ความพึงพอใจภายใน หมายถึง ความรูสึกของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมที่มีตอ
งานที่รับผิดชอบโดยประเมินผลจากความสําเร็จของงานวาไดตรงตามเปาหมายที่ตนเองและตรง
ตามมาตรฐานทางการศึกษาที่วางไว
7.2 ความพึงพอใจภายนอก หมายถึง ความรูสึกของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมที่มีตอ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับงาน โดยประเมินจากเงินเดือน คาตอบแทนอื่น ๆ ความกาวหนาในการทํางาน
การไดพัฒนาตนเองจากการทํางาน การสงเสริมจากผูบังคับบัญชาและหัวหนางาน
7.3 ความพึงพอใจทั่วไป หมายถึง ความรูสึกของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมที่มีตอ
สภาพแวดลอมในการทํางาน และความสัมพันธตอเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนี้สามารถวัดไดจากแบบวัดที่ผูวิจัยดัดแปลงจากแบบ
วัด Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) (Feinstein.2002: 98 :citing Weiss et
al.1967) โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ผูที่ตอบไดคะแนนสูงแสดงวาเปนผูที่มี
ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาผูที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
8. ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ หมายถึง ความรูของครูที่เกี่ยวกับลักษณะและวิธีการ
ปฏิบัติตนในโรงเรียนทั้งในระหวางการจัดการเรียนการสอนและการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรตอเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ ไดแก เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เด็กที่มีความ
บกพรองทางการเห็น เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายหรือ
สุขภาพ เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม เด็กที่มีความบกพรองทางการ
พูดและภาษา เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความบกพรองซ้ําซอนหรือพิการซอน
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ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษสามารถวัดไดจากแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการสังเคราะห
เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ขอควรปฏิบัติตอเด็กที่มีความตองการ
พิเศษและการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 2
ตัวเลือก คือ ใช กับ ไมใช ผูที่ตอบไดคะแนนสูงแสดงวาเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษสูงกวาผู
ที่ไดคะแนนรวมจากแบบวัดต่ํากวา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลัก 2 ขอ ไดแก 1) เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการ
จั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของครู ที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว ม 2) เพื่ อ ศึ ก ษาแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธโครงสร างเชิ งเส นของปจจัย เชิง สาเหตุข องพฤติ กรรมการจั ด การชั้นเรียนอยา งมี
ประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม จากวัตถุประสงคหลักของการศึกษาคนควาผูวิจัยไดแบง
การวิจัยออกเปน 3 ระยะ โดยใชการวิจัยแบบขั้นตอนเชิงสํารวจ (Exploratory Sequential Design)
ตามแนวคิดของเครสเวลและคลาก (Creswell & Clark. 2011) การทบทวนเอกสารจะเรียบเรียงตาม
วัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้

วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ตอนที่ 1 ขอมูลของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
1.1 ความเปนมาของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
1.2 ความหมายของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
1.3 รูปแบบของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
1.4 ขั้นตอนของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
2.1 ความหมายของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 แนวคิดการจัดการชั้นเรียนพิเศษของทอม สมิธ
2.3 การวัดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษาแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของ
ครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ตอนที่ 3 ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism model)
ตอนที่ 4 ปจจัยเชิงสาเหตุทเี่ กี่ยวของกับการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิตลักษณะเดิมของผูกระทํา ไดแก
4.1 การรวมรูสึก
4.1.1 ความหมายของการรวมรูสึก
4.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรวมรูสกึ
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4.1.3 การวัดการรวมรูสึก
4.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.2 การรับรูความสามารถของตนเอง
4.2.1 ความหมายของการรับรูความสามารถของตนเอง
4.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง
4.2.3 การวัดการรับรูความสามารถของตนเอง
4.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก
4.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
4.3.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
4.3.2 องคประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
4.3.3 การวัดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
4.3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.4 ความรูเกีย่ วกับเด็กพิเศษ
4.4.1 ความหมาย
4.4.2 ระดับของความรู
4.4.3 ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
4.4.4 การวัดความรู
4.4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมลักษณะสถานการณ ไดแก
4.5 ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
4.5.1 ความหมายของความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
4.5.2 องคประกอบของความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
4.5.3 การวัดความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
4.5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.6 การสนับสนุนจากผูปกครอง
4.6.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
4.6.2 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
4.6.3 การวัดการสนับสนุนทางสังคม
4.6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.7 ภาระงานของครู
4.7.1 ภาระงานของครู
4.7.2 ภาระงานของครูในยุคปฏิรูปการศึกษา
4.7.3 การวัดภาระงานของครู
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4.7.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ตอนที่ 1 ขอมูลของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
1.1 ความเปนมาของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การจัดการเรียนรวม (integrated education) จัดตั้งขึ้นโดยมีปรัชญาพื้นฐานวา
มนุษยทุกคนยอมมีสิทธิเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา เด็กและเยาวชนที่พิการหรือมีความ
บกพรองมีสิทธิที่จะไดรับการจัดการศึกษาเทาเทียมกับเด็กปกติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2548) ในแรกเริ่มเดิมทีนั้น คนพิการในประเทศไทยจะถูกจํากัด
สิทธิทางการศึกษา ดังจะเห็นไดจากการไดรับการยกเวนจากการเขาโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ
การประถมศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2478 ตอมานักการศึกษาพิเศษไดพยายามจัดการศึกษาพิเศษ
ใหแกเด็กพิการ เด็กพิการประเภทแรกที่ไดรับการศึกษาพิเศษในประเทศไทยคือเด็กตาบอด โดยมี
บัณฑิตสตรีตาบอดชาวอเมริกัน ชื่อ เยเนวีฟ คอลฟลด (Genevieve Caulfield) เปนผูริเริ่มประดิษฐ
อักษรเบลลภาษาไทยสําหรับเด็กตาบอดในปพ.ศ. 2481 และรับเด็กเขามาเรียน ตอมา พ.ศ. 2482 มี
การจัดตั้งมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ (วารี ถิระจิตร. 2544) ตอมา
ไดมีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษจากหนวยงานเอกชน เชน มูลนิธิตาง ๆ ซึ่งจะอยูในรูปแบบ
ของการจัดการศึกษาแบบไมเปนทางการ การจัดการศึกษาใหแกเด็กพิเศษอยางเปนทางการเริ่มขึ้น
ในปพ.ศ. 2494
กระทรวงศึกษาธิการ (2543) สรุปความเปนมาของการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
พิการในประเทศไทยตามลําดับดังนี้ ในป พ.ศ.2478 ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับ
ประกาศยกเวนใหเด็กพิการไมตองเขาเรียน พ.ศ.2494 ทดลองเปดโครงการและโรงเรียนพิเศษ
เฉพาะความพิการและจัดตั้งหนวยทดลองสอนเยาวชนหูหนวกในโรงเรียนเทศบาล 17 วัดโสมนัส
วิหาร พ.ศ.2595 จัดตั้งมูลนิธิเศรษฐเสถียรและเปลี่ยนชื่อมูลนิธิเดิมเปนมูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวก
แทน และในปพ.ศ. 2507 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไดโปรดเกลาฯ ทรงรับมูลนิธิ
ไว ในพระบรมชิ นูปถั มภ และเปลี่ ยนชื่ อมู ล นิธิใ หมเ ปนมูลนิ ธิอนุ เคราะห คนหู หนวกในพระบรม
ราชินูปถัมภ พ.ศ.2599 นักเรียนตาบอดเขาเรียนกับนักเรียนปกติเปนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาที่
โรงเรียนเซนตคาเบรียล พ.ศ.2500 เริ่มจัดชั้นพิเศษสําหรับเด็กเรียนชาเขาเรียนรวมในโรงเรียน
ปกติ ระดับประถมศึกษาเปนครั้งแรก 7 แหง พ.ศ.2501 กรมสามัญศึกษาจัดทําโครงการสอนเด็ก
เจ็ บ ปว ยดว ยโปลิ โอ (ไขสั นหลั งอั ก เสบ) ตามเตี ย งแบบตั ว ตอ ตั ว ที่ โ รงพยาบาลศิริร าชตั้งมูล นิ ธิ
สงเคราะหคนพิการขึ้น ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระบรมราชินูปถัมภของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.2503 กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งโรงพยาบาลปญญาออน
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ซึ่งตอมาคือโรงพยาบาลราชานุกูล พ.ศ.2504 – 2538 จัดตั้งโรงเรียนสอนพิเศษ และในป พ.ศ.
2508 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดพระราชทานชื่อใหมวาโรงเรียนศรีสังวาลย พ.ศ.2504
จัดตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกขึ้นอีกแหง ปจจุบันคือโรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ พ.ศ. 2505 –
2509 ขยายการเปดชั้นเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินประเภทหูตึงขึ้นใน
โรงเรียนพญาไทซึ่งเปนชั้นเรียนคูขนานกับชั้นประถมศึกษาปกติ มีครูการศึกษาพิเศษเปนผูสอน
และฝกแกไขการพูดใหนักเรียน ชั้นเรียนในลักษณะนี้ยังคงดําเนินการอยูจนกระทั่งปจจุบันนี้ แมวา
จะมีโครงการจัดชั้นเรียนรวมลักษณะอื่น ๆ พ.ศ.2512 – 2516 มีการตั้งศูนยทดลองสอนเด็กหูพิการ
ชั้นเด็กเล็กขึ้นในวิทยาลัยครูสวนดุสิต พรอมทั้งเปดสอนวิชาการศึกษาพิเศษ ในระดับปริญญาเปน
แหงแรก พ.ศ.2513 จัดใหเด็กอนุบาลปกติเขามาเรียนรวมกับเด็กอนุบาลหูตึง นับเปนวิธีการจัดการ
เรียนรวมแบบหนึ่งที่เรียกวา reversed integration
ตั้งแตป พ.ศ.2520 เปนตนมา กระทรวงศึกษาธิการไดขยายโครงการสอนเด็ก
เรียนชาและเด็กหูตึงเรียนรวมในระดับประถมศึกษา พ.ศ.2520 – 2531 มูลนิธิชวยคนปญญาออนใน
พระบรมราชูปถัมภประกาศจัดตั้งโรงเรียนสําหรับเด็กและบุคคลปญญาออน ขยายงานไปสูภูมิภาค
ที่จังหวัดนครปฐม เชียงใหม อุดรธานีและสงขลา พ.ศ.2529 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ ดําเนินงานจัดการเรียนรวมภายใตชื่อโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการประถมศึกษา
สําหรับเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติในกรุงเทพมหานคร ทดลองจัดการเรียนรวมสําหรับเด็ก
พิการ 2 ประเภท คือ เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินและสติปญญา และในป พ.ศ.2538
ขยายไปยังจังหวัดตาง ๆ และป พ.ศ.2538 ขยายผลการจัดการเรียนรวมไดครบทุกจังหวัด และเมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัตินโยบาย
ประกาศให “พ.ศ.2542 เปนปการศึกษาเพื่อคนพิการ” โดยมีนโยบายวา “คนพิการทุกคนที่อยาก
เรียนตองไดเรียน” ทั้งนี้เพื่อเรงรัด ปรับปรุงและขยายบริการการศึกษาสําหรับคนพิการใหทั่วถึงและ
มีคุณภาพ ในป พ.ศ.2543 กําหนดนโยบายเพิ่มเติมวา “คนพิการทุกคนตองไดเรียน โดยไดรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม” และในป พ.ศ.2547 จัดทําโครงการโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวม จํานวน 390 โรงเรียน ในปจจุบันมีโรงเรียนแกนนําการจัดการเรียนรวมจํานวน
5,014 โรงเรียน โดยสังกัดสพป. (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) 4,267 โรงเรียน
สังกัด สพม. (สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา) 697 โรงเรียน และศึกษาสงเคราะห/ราชประชานุ
เคราะห จํานวน 50 โรงเรียน การจัดการพิเศษในชวง 20 ปที่ผานมา จากประสบการณทั่วโลก
ชี้ใหเห็นวาการจัดการศึกษาพิเศษสามารถบรรลุผลสําเร็จไดดีที่สุด โดยการเรียนรวมอยูในโรงเรียน
ทั่วไป แตทั้งนี้จะตองอาศัยความพยายามรวมกันทั้งฝายโรงเรียน ซึ่งไดแก ครู เจาหนาที่ เพื่อน
ฝ า ยครอบครั ว และอาสาสมั ค รกลุ ม ต าง ๆ รวมไปถึง แพทย นั กจิ ต วิ ท ยา นั ก กายภาพบํา บั ด
นักสังคมสงเคราะหและอื่น ๆ ที่ตองรวมมือกันอยางเปนสหวิทยาการ
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1.2 ความหมายของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ไดให
คําจํากัดความของคําวา การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (integrated education) วาหมายถึง
การศึกษาสําหรับทุกคน โดยรับเด็กและเยาวชนพิการหรือมีความบกพรองเขามาเรียนตั้งแตเริ่มเขา
กับการศึกษากับนักเรียนทั่วไป และจัดใหมีบริการตามความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล
ทั้งนี้ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ไดระบุ
ความหมายของการเรียนรวมวาเปนการจัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุก
ระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษาใหสามารถรองรับการเรียนการสอนสําหรับ
คนทุกกลุม และไดระบุความหมายของคนพิการวา เปนบุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมในสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน
การเคลื่อนไหว และการสื่อสาร จิตใจ อารมณ สังคม พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรูหรือ
ความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตาง ๆ และมีความตองการจําเปนทางการศึกษา
ที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานใดดานหนึ่ง เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
เขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (2545) กลาวถึงการเรียนรวมไววา การเรียนรวม หมายถึง การที่เด็กที่มี
ความตองการพิเศษไดเรียนในโรงเรียนปกติใกลบาน โดยไมมีการแบงแยก ไดเรียนกับเพื่อนในวัย
เดี ย วกั น การช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น อื่ น ๆ จะจั ด อยู ใ นสภาพแวดล อ มในห อ งเรี ย นปกติ ทั้ ง นี้ ใ น
โรงเรี ย นจะต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นระบบให มี ค วามยื ด หยุ น และตอบสนองต อ ความต อ งการที่
หลากหลายของเด็กแตละคนและเด็กทุกคนมีฐานะเปนสมาชิกหนึ่งของโรงเรียน มีสิทธิมีความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551) กลาวถึงพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ ไดใหความหมายไววา การเรียนรวม หมายถึง การจัดใหคนพิการได
เขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษาให
สามารถรองรับการเรียนการสอนสําหรับคนทุกกลุมรวมทั้งคนพิการ สวน กุลยา ตันติผลาชีวะ
(2546) ไดกลาววา การเรียนรวม คือ การจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ
หรือพิการเขาเรียนในกระบวนการเรียนการสอนตามปกติของเด็กทั่วไป โดยใหทํากิจกรรมตามปกติ
ในชั้นเรียน ไมมีบริการพิเศษ ยกเวนเด็กบางรายที่จําเปนตองเขาโปรแกรมพิเศษ และในการเรียน
รวมกับเด็กปกติในบางเวลา บางกิจกรรมใชกระบวนการแบบธรรมชาติของสิ่งแวดลอมที่เปนปกติ
ทั่วไป สอดคลองกับ ไกลเวอร (Kliewer. 2007) ที่กลาววา การเรียนรวม หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนที่ครูกับนักเรียนชวยกันใหทุกคนเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน โดยการสรางวิสัยทัศนใหม
ใหกับชุมชนและโรงเรียน การอยูรวมกันจึงเปนการทําใหทุกคนเปนสมาชิกที่ดี เปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน ดังนั้น การอยูรวมกันจึงมีความหมายรวมไปถึงกิจกรรมทุกชนิดที่จะนําไปสูการสอนที่ดี
(good teaching) ซึ่งเปนการคิดอยางรอบคอบเพื่อหาหนทางใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนได
เปนการกําหนดทางเลือกหลาย ๆ ทาง การใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรวมกันไดไมวาเขาจะมี
ความบกพรองหรือก็ไมตาม
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โดยสรุปความหมายของ การจัดการเรียนรวม คือ การจัดการศึกษาใหเด็กและ
เยาวชนพิการที่มีความบกพรองทางการเห็น ทางการไดยิน ทางสติปญญา ทางรางกายหรือสุขภาพ
ทางการพูดและภาษา ปญหาทางการเรียนรู ปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ ออทิสติก และพิการ
ซอน ใหเรียนรวมตลอดจนรับบริการชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาในโรงเรียนทั่วไป
1.3 รูปแบบของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ตั้งแตพุทธศักราช 2540 เปนตนมา อาจกลาวไดวาประเทศไทยโดยกระทรวง
ศึกษาธิการ จัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนพิการ โดยยึดหลักของสิทธิมนุษยชน ซึ่งไดกําหนด
นโยบายเปนแนวทางสูการปฏิบัติ โดยปรับเปลี่ยนนโยบายจากเดิมที่จัดให เด็กและเยาวชนพิการใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ เปนนโยบายใหเรียนรวมกับเด็กและเยาวชนทั่วไป เปนรูปแบบการ
จัดการเรียนรวม ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
1) เรียนรวมในชั้นปกติ และมีครูพิเศษใหคําแนะนําและปรึกษา การเรียนวิธีนี้
คลายกับวิธีการเรียนรวมปกติ แตจะมีความแตกตางกันบางคือ มีครูการศึกษาพิเศษคอยชวยครู
ประจําชั้นและครูประจําวิชาอาจเรียกวาครูที่ปรึกษา
2) เรียนรวมในชั้นปกติ และรับบริการจากครูเวียนสอน เปนการใหเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ และรับบริการดานการสอนเพิ่มเติมจากครูการศึกษาพิเศษ
โดยครูการศึกษาพิเศษจะเดินทางไปตามโรงเรียนตาง ๆ เพื่อใหความชวยเหลือเด็กพิการ
3) เรียนรวมในชั้นปกติ และรับบริการจากครูเสริมวิชาการ ครูเสริมวิชาการ คือ
ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติอยูประจําในหองเสริมวิชาการ เด็กที่มีความตองการพิเศษจะเขามาเรียน
กับครูเสริมวิชาการวันละ 1 - 2 ชั่วโมง หรือมากกวานั้นขึ้นอยูกับความตองการของนักเรียน เด็กทุก
คนที่จะเขามาเรียนในหองนี้จําเปนตองมีตารางเรียนกําหนดเวลาใหแนนอน
4) เรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ และเรียนรวมบางเวลา เปนการจัดเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษไวในชั้นเดียวเปนกลุม ๆ กัน มีครูประจําชั้นสอนทุกรายวิชา ยกเวนบางวิชาที่ตองไป
เรียนกับเด็กปกติ
5) เรียนพิเศษในโรงเรียนปกติเปนการจัดเด็กที่มีความบกพรองประเภทเดียวกัน
ไวเปนกลุมเดียวกันและเปนกลุมขนาดเล็ก เด็กเหลานี้เรียนในชั้นเรียนพิเศษ เชน พลศึกษา ศิลปะ
หรือกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรอื่น ๆ ตลอดเวลาครูประจําชั้นสอนทุกสาระวิชา การเรียนรวมใน
ลักษณะนี้เหมาะสมกับเด็กที่มีความพิการคอนขางมาก การจัดการเรียนรวมในลักษณะใดนั้นขึ้นอยู
กับสภาพความพิการ และความตองการจําเปนของเด็ก เด็กที่มีความพิการนอยก็มีความพรอมสูง
อาจจัดใหเรียนเต็มเวลา เด็กที่มีความพิการมากและมีความพรอมนอยอาจจัดใหเรียนในชั้นเรียน
พิเศษลดหลั่นกันไป
ศรียา นิยมธรรม (2546) ไดแบงรูปแบบการจัดการจัดการเรียนรวมไว 8 รูปแบบ
ดังนี้
1) เรียนรวมในชั้นเรียนปกติและปฏิบตั ิเหมือนนักเรียนปกติทุกประการ
2) เรียนรวมในชั้นเรียนปกติ แตไดรับบริการที่จําเปนจากครูการศึกษาพิเศษ
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3) เรียนรวมในชั้นเรียนปกติบางวิชาและเรียนในชั้นพิเศษเฉพาะเด็กที่มีความ
บกพรอง บางวิชา
4) เรียนในชั้นปกติทุกรายวิชา โดยมีครูการศึกษาพิเศษใหความชวยเหลือเด็ก
เปนรายบุคคลหรือกลุมยอย ๆ ขณะครูประจําวิชาอธิบาย
5) เรียนในชั้นพิเศษ โดยใหนักเรียนทั่วไปเขาไปเรียนรวม
6) เรียนในชั้นพิเศษ โดยใหนักเรียนทั่วไปเรียนรวมในบางวิชา แตบางวิชา
นักเรียนทั่วไปแยกไปเรียนกับเด็กในทองถิ่นและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษแยกไปเรียนรวมกับ
นักเรียนทั่วไป ในหองเรียนอื่น
7) เรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติและรวมกิจกรรมนอกหลักสูตรกับนักเรียน
ทั่วไป
8) เรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติและรวมกิจกรรมของโรงเรียนเทาที่จําเปน
ซึ่งรูปแบบตาง ๆ ที่กลาวขางตนจุดประสงคหลักของนักการศึกษา คือ ลดสภาพ
ที่มีขีดจํากัดมากที่สุด ใหเด็กพิการสามารถปฏิบัติงานไดตามสภาพจริง สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได การจัดการเรียนรวมในลักษณะใดขึ้นอยูกับสภาพความบกพรองและความพรอมของเด็ก
เด็กที่มีความบกพรองนอยและมีความพรอมสูงอาจจัดใหเรียนรวมเต็มเวลา เด็กที่มีความบกพรอง
มากขึ้นและมีความพรอมนอย อาจจัดใหเรียนในชั้นเรียนพิเศษลดหลั่นกันลงไป ตลอดจนตอง
คํานึงถึงความพรอมของโรงเรียน ตลอดจนคํานึงถึงความพรอมของโรงเรียน ผูบริหาร ครูและ
ความรวมมือของผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ ดวย จึงจะชวยใหการจัดการเรียนรวมบรรลุผลใหไดมากที่สุด
1.4 ขั้นตอนของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นร ว มมี ลํ า ดั บ ขั้ น ตอน (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ. 2542) ดังนี้
1.4.1 การเตรียมการ
1.4.1.1 การเตรี ย มสภาพแวดล อ ม ผู บ ริ ห ารควรวางแผนจั ด เตรี ย ม
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพความบกพรองของเด็กแตละประเภท
1) อาคารเรียนสําหรับชั้นเรียนรวม เปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษที่มีความพรอมใกลเคียงกับเด็กปกติ จึงใชชั้นเรียนปกติได กรณีเด็กที่มีความ
บกพรองทางดานรางกาย ซึ่งตองใชอุปกรณหรือเกาอี้ลอเลื่อนตองจัดชั้นเรียนไวชั้นลางของอาคาร
มีหองน้ําหองสวมเฉพาะ และมีทางลาดขึ้นลง
2) หองเสริมวิชาการ เปนหองขนาดเทาหองเรียนหรือมีขนาดเล็กและ
ขนาดใหญกวาหองเรียนได มีเครื่องมืออุปกรณ คอมพิวเตอรชวยสอน ตลอดจนเอกสารและ
หนั ง สื อที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ นการสอนเด็ ก ที่ มีค วามตอ งการพิ เ ศษ ห อ งเสริ ม วิ ช าการ เปน ห อ งที่
ประกอบดวยสื่อ อุปกรณ เครื่องมือ ตลอดจนเอกสารและหนังสือที่จําเปนสําหรับผูรับบริการ โดย
ครูเสริมวิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานประจําอยูในหอง จะเปนผูจัดตารางเวลาการใชหองเรียนใหเด็กไดมา
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เรียนตามเวลาที่กําหนดไว ถามีสื่อ อุปกรณมากพอที่จะมีบริการใหยืมแกเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ และครูในโรงเรียนไดอยางกวางขวาง อาจเรียกวาศูนยวิชาการ
3) ห อ งน้ํ า ห อ งส ว ม เพิ่ ม ห อ งน้ํ า สํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร อ งทาง
รางกาย ซึ่งตองใชอุปกรณหรือเกาอี้ลอเลื่อน อยางนอย 1 หองในโรงเรียน
4) ทางลาดขึ้นลง สําหรับเด็กที่ใชเกาอี้ลอเลื่อนหรือไมค้ํายืนและควรมี
ราวจับอยางนอยหนึ่งขาง
1.4.1.2 การจัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของในระดับตางๆ ในโรงเรียนใหพรอม
ที่จะยอมรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรวมอยางเพียงพอและ
เขาใจการปฏิบัติงานที่จําเปนตอการเรียนการสอนเพื่อเสริมงานเรียนรวมใหประสบความสําเร็จ
1.4.1.3 การจั ด เตรี ย มเด็ ก หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาให เ ด็ ก ที่ มี ค วาม
ตองการพิเศษไดเขาเรียนรวมชั้นกับเด็กปกติ โดยวิธีการรับเขาเรียนรวมกัน เริ่มเขารับการศึกษา
โดยมีพื้นฐานความเชื่อวาเด็กในทองถิ่นทุกคนไมวาจะเปนเด็กปกติหรือเด็กที่มีความตองการพิเศษ
เมื่อถึงอายุเขาเรียนในโรงเรียนที่อยูในทองถิ่นเชนกัน
1.4.1.4 การจัดเตรียมผูปกครอง โดยครูประจําชั้นจะเรียกประชุมผูปกครอง
เด็กที่มีความตองการพิเศษและบันทึกคํายืนยันของผูปกครองที่จะปฏิบัติตามระเบียบในดานตาง ๆ
ของทางโรงเรียน ดังนี้
1) ดานการดําเนินการควรจัดใหมีการปฐมนิเทศผูปกครองกอนเปดภาค
เรี ย น มี ก ารนั ด หมายและการพบปะเป น ระยะ สนั บ สนุ น ให ผู ป กครองร ว มกิ จ กรรมในรู ป ของ
อาสาสมัครรวมกลุมจัดตั้งสมาคมผูปกครองและครู
2) ดานเนื้อหาที่ผูปกครองควรทราบ มีดังนี้ สิท ธิมนุษยชนที่เ ด็กที่มี
ความต องการพิเศษควรไดรับแนวทางที่ถูกต องในการอบรมเลี้ยงดูเ ด็กที่มีความตองการพิเศษ
ระเบี ย บของโรงเรี ย นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ แนวการสอนและแนวการ
ประเมินผลการเรียน บทบาทของผูปกครองในการใหความรวมมือแกโรงเรียน รายชื่อสถานศึกษา
ตลอดจนหนวยงานของรัฐที่ใหบริการแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ
1.4.1.5 การเตรียมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล หมายถึง แผนการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งทางโรงเรียนเปน
ผูจัดทําขึ้นโดยไดรับความรว มมือและความยินยอมจากผู ปกครองของเด็ก เปนแนวทางใหจัด
การศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของเด็กและใหเด็กไดเรียนรูในสภาพที่จัดอยางเหมาะสมกับ
ความสามารถของเขา ครูประจําชั้นจะเปนผูดําเนินการปรึกษากับครูเสริมวิชาการ ครูการศึกษา
พิเศษเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่จะเรียนหลักสูตรเชนเดียวกับเด็กปกติ แตเนื่องจาก
ความบกพรองทําใหไมสามารถเรียนบรรลุไดทุกจุดประสงค จึงจําเปนตองตัดสิ่งที่ไมสามารถเรียน
ไดออก และเพิ่มเติมสิ่งที่จําเปนอื่นเขาไป ฉะนั้นการจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะเปน
สิ่งที่ทําใหเด็กไดเรียนตามความสามารถและไดรับบริการพิเศษตามความเหมาะสม
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1.4.1.6 การจัดเตรียมการวัดผลและประเมินผล การวัดผลประเมินผลตอง
แยกเด็ ก ที่ มีค วามต อ งการพิ เ ศษออกจากเด็ ก ปกติ โดยไม นํ า คะแนนและจํ า นวนเด็ ก ที่ มี ค วาม
ตองการพิเศษไปรวมกับเด็กปกติ การวัดผลจะตองสอดคลองกับการเรียนการสอนของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษแตละคน รายละเอียดกําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งครูผูสอนจะ
ทําไวกอนเปดภาคเรียนแรก ในกรณีที่เรียนรวมกับเด็กปกติ และเรียนเนื้อหาครบถวนเชนเดียวกับ
เด็กปกติโดยไมมีการยกเวน การวัดผลและประเมินผลใหใชตามเกณฑปกติ ในกรณีที่ไดรับการ
ยกเวนตามวัตถุประสงคการเรียนรูบางจุดประสงคและยกเวนเนื้อหาบางเนื้อหา การวัดผลและ
ประเมินผลใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สําหรับเด็ก
แตละคนครูผูสอนจะตองปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับความสามารถของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษนั้น
1.4.1.7 การเตรียมการรับบริการจากนักวิชาชีพ ครูควรหาโอกาสติดตอกับ
นักวิชาชีพ เชน นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด นักวิชาชีพ จิตแพทย แพทย ฯลฯ อยางเปน
ทางการหรือไมเปนทางการอยางสม่ําเสมอ เพื่อพูดคุยกับนักวิชาชีพและขอคําแนะนําในการปฏิบัติ
ตอเด็ ก ขอมู ลจากครูเองก็ จะเปนประโยชนแกนักวิช าชีพใหรูจักเด็กได ดีขึ้ น เพื่อทราบว าเด็ ก
มีพฤติกรรมที่โรงเรียนตางจากที่บานหรือไม การติดตอตอกับนักวิชาชีพควรทําอยางนอยเดือนละ
1 ครั้ง การติดตอบอยครั้งเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ครูควรใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการติดตอกับนักวิชาชีพตามความเหมาะสมกับสภาพในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง
1.4.1.8 ดานสังคมและชุมชน ควรจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษ เช น ตามทางเดิ นควรมีจุดสังเกตที่เ ด นชัด ควรมีทางลาดสําหรับ รถ
ลอเลื่อนหรือการใชไมค้ํายัน หองสุขที่สะดวก เพื่อใหเด็กชวยตนเองได ครูทุกคนในโรงเรียนจะ
ทํางานรวมกันและใชแหลงทรัพยากรในชุมชน ผูปกครองควรมีสวนรวมเกี่ยวกับการจัดการเรียน
รวม เพื่อสรางแนวคิดรวมกันที่วาเด็กทุกคนมีสิทธิไดรับการศึกษาและอยูรวมในสังคมได โดย
จะตองบันทึกขอมูลตาง ๆ ไว เปนขอมูลในการสงตอหนวยงานอื่น
1.4.2 การคัดแยกเด็ก การคัดแยกเด็กที่มีความตองการเปนพิเศษเปนขั้นตอนที่
สําคัญมาก เพราะหากดําเนินการคัดแยกและตั้งขอสังเกตผิดพลาด จะสงผลกระทบตอการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนและใหความชวยเหลือแกเด็ก ในการคัดแยกเด็กสามารถทําไดหลาย
วิธี เชน การสังเกต การสัมภาษณ การทดสอบ การตรวจผลงาน ฯลฯ เครื่องมือที่ใชมีหลายชนิด
เชน แบบทดสอบมาตรฐาน, แบบทดสอบเฉพาะ, แบบคัดแยกเด็กแบบแปนหมุน, แบบคัดแยกเด็กที่
มีปญหาทางการเรียนรู รวมไปถึงแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเองอีกดวย
1.4.3 ขั้ น ตอนในการสํ า รวจและคั ด แยกเด็ ก ในการจั ด การศึ ก ษาจะต อ ง
ดําเนินการสํารวจและคัดแยกเด็กอยางเปนกระบวนการในการชวยเหลือเพื่อตัดสินใจวานักเรียนคน
ใดมีความตองการพิเศษหรือไม อยางไร
ขั้นตอนที่ 1 ครูตองทําการประเมินโดยทําการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ทุกคนในชั้นเรียนของตัวเองอยางตอเนื่องและสัมพันธกับการเรียนการสอน วาเด็กคนใดผิดปกติบาง
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หรือไม ผลที่ไดรับจากการประเมินตามขั้นตอนนี้ จะเปนขอมูลในการคัดเลือกเด็กเบื้องตนหลังจากที่
ไดติดตามสังเกตพฤติกรรมแลว ครูจะทราบปญหาที่มีผลกระทบตอพัฒนาการของเด็กได
ขั้นตอนที่ 2 หากครูไมแนใจวาเด็กที่คนพบนั้น มีความผิดปกติแนชัดหรือไม
ครูก็อาจประเมินตามขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง หลังจากไดคําตอบแนนอนวาเด็กมีความผิดปกติ ให
ดําเนินการในขั้นตอไป
ขั้นตอนที่ 3 ครูและผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ ชวยกันรวบรวมขอมูลความผิดปกติ
ของเด็กอยางละเอียด โดยใชเทคนิคตาง ๆ เชน การทดสอบมาตรฐาน การสังเกตพฤติกรรม การ
เยี่ยมบานและสัมภาษณผูปกครอง เปนตน แลวบันทึกไว
ขั้นตอนที่ 4 เปนขั้นตอนคณะทํางานประเมินดูวาขอมูลที่ไดมานั้นเพียงพอ
หรือไม ถายังไมเพียงพอก็ทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมในขั้นที่ 3 ใหม
ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาวาเด็กที่คัดเลือกนั้น ควรไดรับความชวยเหลือโดยวิธี
ใดบาง ถาเด็กที่มีความตองการพิเศษถึงขั้นตองใชผูเชี่ยวชาญพิเศษแขนงใด ครูจะไดสงเด็กไป
ขอรับบริการพิเศษ
ขั้นตอนที่ 6 ในกรณีที่ตัดสินใจสงตอ ครูจะตองเตรียมเอกสาร รายงานตาม
ความจําเปน เพื่อขอรับบริการพิเศษจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติงานตามครูที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม จะตอง
ศึกษาหลักสูตรและปรับแผนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเด็กรายบุคคล และประสานงานทั้ง
ดานการเรียนการสอนและวางแผนขอรับบริการพิเศษที่จัดอยูภายในโรงเรียนตอไป
1.4.4 การพิจารณาการตัดการคัดเลือกเด็กเพื่อสงเขาเรียนรวม เด็กที่มีความ
ตองการพิเศษไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติในลักษณะการเรียนรวมเต็มเวลาไดทุกคน เด็กที่มี
ความพรอมเทานั้นที่สามารถเรียนรวมเต็มเวลาได สวนเด็กที่ยังไมมีความพรอมอาจจัดใหเรียนใน
ชั้นพิเศษไดทุกคน เมื่อมีความพรอมแลวจึงคัดเลือกเด็กจากชั้นพิเศษแลวสงเขาเรียนรวมในชั้น
ปกติหรือเรียนรวมเต็มเวลาแลวแตความสามารถของเด็ก เด็กที่ถูกสงเขาเรียนรวมเต็มเวลา อาจ
กลับเขาเรียนในชั้นพิเศษอีกก็ได หากพบวาเด็กไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติไดประสบผลสําเร็จ
1.4.5 การจัดเด็กเขาหองเรียน
1) หองเรียนรวมเต็มเวลา จัดเด็กที่มีความตองการพิเศษที่มีความพรอม
เขาเรียนหองละไมเกิน 3 คน
2) หองเรียนพิเศษรวมบางเวลา จัดเด็กที่มีความตองการพิเศษ หองละ
8 – 15 คน ตอครู 1 คน
3) หองเรียนพิเศษเต็มเวลา ครูประจําชั้นสอนทุกวิชา จัดจํานวนเด็กไม
เกิน 8 คนตอครู 1 คน
1.4.6 การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education
Program : IEP) และ แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือที่เรียกกันวา IEP เปนแผนการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการ
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พิเศษเปนรายบุคคล เพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับความตองการ
และความสามารถของเด็ก โดยปกติจะเปนแผนในระยะ 1 ป และมีการทบทวนทุกภาคเรียน
1.4.7 การประเมินผลการเรียนเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมกับเด็ก
ปกติ สิ่งที่การประเมินผลการเรียนเด็กที่มีความตองการพิเศษรวมกับเด็กปกติ การวัดผลสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ มีความตองการและความสามารถแตกตางกันตั้งแตในระดับนอย ปาน
กลาง จนกระทั่งถึงระดับมาก การวัดผลการเรียนของเด็กที่มีความตองการพิเศษจะไดรับการ
กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รหรื อ แผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คลของเด็ ก ซึ่ ง เด็ ก แต ล ะคนต อ งมี
แผนการศึกษานี้ เด็กบางคนอาจเรียนหลักสูตรเดียวกับเด็กปกติ การวัดผลจึงตองดําเนินไปใน
ลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกับเด็กปกติ แตถาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษแตกตางไปจากหลักสูตรของเด็กปกติมาก การวัดผลไมจําเปนตองเหมือนกับเด็กปกติ โดย
ยึ ด หลั กว า การสอนสิ่ ง ใด วั ดสิ่ ง นั้ น ให เ กรดจากคะแนนรวม การใหเ กรดควรจํ า แนกคะแนน
ออกเปนกิจกรรมตาง ๆ กัน และในการทําแบบทดสอบครูควรจะใชวิธีการยืดหยุนในการทดสอบ
เด็ก เชน ใหเด็กสอบปากเปลา, ใหเด็กทําขอสอบโดยไมจํากัดเวลา, ใหเด็กตอบโดยการบันทึกเสียง
และกําหนดเกณฑในการทําขอสอบใหมและใหเด็กสอบในหองพิเศษ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
2.1 ความหมายของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการชั้นเรียนเปนองคความรูที่เกี่ยวของกับการศึกษามาตั้งแตป ค.ศ.1984
โดยเริ่มตนจาก มูลนิธิเพื่อความกาวหนาทางการเรียนการสอนคารเนกี้ (Carnegie Foundation for
the Advancement for teaching) นําโดย เออเนสต แอล โบลเยอร (Eenest L. Boyer) ซึ่งเปน
ประธานมูลนิธิในชวงนั้น ไดทําการศึกษาและรายงานเกี่ยวกับทักษะ 3 รายการหลัก ๆ ที่ตองการ
กอนที่จะเริ่มเปนครู ประกอบดวย องคความรูวาจะจัดการชั้นเรียนอยางไร องคความรูเกี่ยวกับ
เปาหมายของภาระงาน และการทําความเขาใจเกี่ยวกับสถานะทางสังคมของนักเรียน
แนวคิดการจัดการชั้นเรียนมีพื้นฐานมาจากแนวทางจิตวิทยา 2 กลุม คือกลุม
มนุษยนิยม ซึ่งมีการเติบโตในชวงปลายทศวรรษที่ 1960 และชวงทศวรรษที่ 1970 ซึ่งเริ่มขึ้น
ในชวงกลางทศวรรษ 1970 แนวคิดทั้งสองนี้มีความแตกตางกันอยางที่เรียกวาเกือบจะตรงกันขาม
กันแนวคิดมนุษยนิยมซึ่งเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับตัวตนของนักเรียน เริ่มตนจากการมุงเนน
ศึกษาการเจริญเติบโตสวนบุคคลและการรับรู มีการพัฒนาเครื่องมือมากมายที่มุงเนนที่จะเขาใจและ
ชวยเหลือปญหาของนักเรียนใหดีขึ้น และชวยใหเขาใจและสามารถทํางานรวมกับวัยรุนเพื่อพัฒนา
พฤติกรรม การมุงเนนในจิตวิทยามนุษยนิยมจะเห็นไดชัดที่สุดในรูปแบบของทฤษฎีอัตตมโนทัศน
(Self – concept) องคความรูเหลานี้ไดขยายไปเปนโปรแกรมฝกหัดสําหรับครู โดยโทมัส กอรดอน
(Thomas Gordon, 1974) เขาเขียนหนังสือเรื่อง Teacher Effectiveness Training ในหนังสือจะ
บอกเทคนิคตาง ๆ สําหรับตอบสนองกับเด็กที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับเปดการสนทนาและ
จัดการกับปญหา
ในทศวรรษตอมาไดมีการพัฒนางานวิจัยจํานวนมากที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ
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ความสัมพันธระหว างครูกับนักเรียนและกระบวนการการใหคําปรึกษา มีฐ านขอมู ลมากมายที่
วิ เ คราะห ผ ลกระทบของความถี่ แ ละคุ ณ ภาพของปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งครู กั บ เด็ ก ที่ มี ผ ลต อ
ความสามารถของนักเรียน ผลการศึกษาเปนไปในแนวทางที่วาผลงานของนักเรียนจะขึ้นอยูกับ
ความคาดหวังจากครู ในปจจุบันรูปแบบของงานวิจัยในฐานแนวคิดมนุษยนิยมมุงศึกษาถึงวิธีการที่
จะตอบสนองการเรียนรูของเด็กที่แตกตางกันใหไดมากที่สุดพรอม ๆ ไปกับการหาวิธีพัฒนาครู
เพื่อใหสามารถสงเสริมนักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ
ในขณะที่แนวคิดของพฤติกรรมนิยมเริ่มตนจากความตองการที่จะใหเกิดความมี
วินัยในชั้นเรียน ในชวงทศวรรษที่ 1970 สังคมเริ่มมีความไมสบายใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่วุนวาย
ของเด็ก จึงเริ่มสนใจที่จะพัฒนาความเปนระเบียบวินัยของนักเรียนและมุงใหอยูในความควบคุม
ของครู มีรายวิชามากมายที่มีจุดมุงหมายเพื่อชวยครูจัดการกับพฤติกรรมที่วุนวายของนักเรียน
มุงเนนที่เทคนิควิธีการพิเศษที่จะปรับปรุงพฤติกรรม ครูไดรับการสอนใหเพิกเฉยพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม เสริมแรงใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม เรียนรูที่จะทําขอตกลงกับนักเรียนที่ไมเชื่อฟง
และใชวิธีการลงโทษแบบ time-out ความสําคัญนี้ขึ้นอยูกับการควบคุมของครูอยางเปนระบบ ครู
จะตองเรียนรูถึงระดับของพฤติกรรมพื้นฐานที่คาดหวัง ความสงบและความคงที่ของการลงโทษ
นักเรียนที่มีความประพฤติไมเหมาะสม และเตรียมการเสริมแรงระดับกลุมสําหรับพฤติกรรมบน
ภาระงาน (on – task behavior) การใชภาษากาย การใชระบบกระตุนและใหความชวยเหลือเฉพาะ
บุคคลสําหรับปญหาทางการเรียน
ในปจจุบันนักวิชาการทางดานการศึกษาอื่น ๆ ไดใหความหมายของการจัดการ
ชั้นเรียน (Classroom management) ไววา การจัดการชั้นเรียนเปนกระบวนการหรือการกระทํา
ของครู (Doyle, 1986; Evertson; & Weinstein, 2006; Emmer; & Sabornie, 2015; Melissa
Kelly, 2015) และโรงเรียน (Emmer & Sabornie, 2015) สรางขึ้นเพื่อควบคุมและรักษาสิ่งแวดลอม
ในหองเรียน (Evertson; & Weinstein, 2006; Emmer; & Sabornie, 2015; Henley, 2010) สงผล
ใหนักเรียนเจริญเติบโตทางปญญา, สังคมและอารมณ (Brophy, 2006; Henley, 2010; Emmer; &
Sabornie, 2015) และยังเสริมสรางนักเรียนใหเจริญเติบโตทางสังคมและศีลธรรม (Evertson; &
Weinstein, 2006) ทั้งนี้ครูตองมีทักษะและกลยุทธตาง ๆ ที่จะทําใหจัดการชั้นเรียนไปไดอยาง
ราบรื่น (Doyle, 1986; Henley ,2010; Sternberg; & Williams, 2010) กระบวนการนี้มีความ
ซั บ ซ อ นเนื่ อ งจาก “ระเบี ย บในชั้ น เรี ย นต อ งเป น การร ว มมื อ กั น ระหว า งครู แ ละนั ก เรี ย น” ใน
สภาพแวดลอมที่มีหลากหลายมิติ ทั้งในกิจกรรมเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว และความไมแนนอนของ
ปจจัยอื่น ๆ (Emmer & Sabornie, 2015)
ความหมายของประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนนั้น มีบางสวนซอนทับกับ
ความหมายของการจัดการชั้นเรียน นักวิชาการบางทานไดถือวาประสิทธิภาพในการจัดการชั้น
เรียนเปนการทําใหการจัดการชั้นเรียนเปนไปไดอยางราบรื่น แตทั้งนี้ก็มีนักวิชาการทานอื่น ๆ ให
ความหมายของประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การชั้ น เรี ย นไว ใ นมุ ม มองที่ ห ลากหลายออกไป ดั ง นี้
มารีเลียน วิลเมอร (Maryellen Weimer, 2015) ไดกลาววาการจัดการหองเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น
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เปนมากกวาเพียงแคการบริหารจัดการที่ถูกตอง แตยังรวมไปถึงมาตรการเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสมในหองเรียน มันเปนเรื่องของการพัฒนาวิธีการเชิงรุกเพื่อปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้น
ในขณะที่สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูในเชิงบวก
ศูนยการพัฒนาการฝกปฏิบัติทางสุขภาพจิต (Center for the Advancement of
Mental Health Practices in Schools, 2015) ไดกลาวไววาการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
จะตองประกอบไปดวยลักษณะ 4 ประการ ไดแก
- เปนการวางแผนที่ไมไดมีการเตรียมมากอน
- เปนการปองกันมากกวาแคปฏิกิริยาสะทอนกลับธรรมดา
- เปนการควบคุมและการจัดระเบียบมากกวาความไมเปนระเบียบ
- เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนและครูไดสมั ผัสกับความสําเร็จ
มาธูอีส (Maathuis. 2015) นักการศึกษาในสวีเดนไดกลาววา ครูและผูจัดการ
หองเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองตอบสนองตอความตองการของนักเรียนทั้งในแงของความรูที่สอน
และวิธีการสอน ครูจะตองมีความไวตอความแตกตางระหวางบุคคลและใชเวลาดําเนินการเพื่อ
อํานวยความสะดวกเหลานี้เพื่อใหความนึกคิดของนักเรียนแตละคนจะใหประสบการณการเรียนรูที่ดี
ที่สุด สอดคลองกับมาเรียเก กุนเธอรและคณะ (Mareike Kunter el. at. 2007) ที่กลาววา กลยุทธ
ในการเรียนการสอนที่จัดหองเรียนในลักษณะที่วาสามารถใชเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดซึ่งทําใหนักเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรูดวยวิธีที่พิจารณาแลววาดีที่สุดและสนับสนุนให
นักเรียนประสบความสําเร็จ เชนเดียวกับโบรพี (Brophy. 2006) กลาววา จัดการชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ เปนการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ชวยเพิ่มความเปนระเบียบเรียบรอย, ทักษะทาง
วิชาการและความมีประสิทธิภาพของนักเรียน สวนวิลเบิรกและเพิก (Walberg & Paik, 2000) ได
กลาวเพียงสั้น ๆ วาการที่จะพิจารณาวาการจัดการชั้นเรียนประสบความสําเร็จคือการพิจารณา
ความสามารถของนักเรียน
จากความหมายของการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดั ง กล า วข า งต น
สามารถสรุปไดวาพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพเปนพฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงให
เห็นถึงความสามารถของครูในการใชกลยุทธตาง ๆ เพื่อสรางบรรยากาศในหองเรียนโดยตอบสนอง
ตอความแตกตางระหวางบุคคลใหการเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไปอยางราบรื่น
สงผลใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูใหเกิดความสามารถและประสบความสําเร็จ
นักวิชาการไดจําแนกองคประกอบของการจัดการชั้นเรียนไวแตกตางกัน โดยการ
จําแนกองคประกอบของการจัดการชั้นเรียนที่นอยที่สุดประกอบดวย 3 องคประกอบซึ่งครอบคลุม
เฉพาะในหองเรียนเทานั้น จะเห็นไดจากแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการจัดการชั้นเรียนของ
บุลและโซลิตี้ (Varma. 2014; citing Bull and Solity. 1987) ไดกลาววาองคประกอบของการจัดการ
ชั้นเรียนประกอบดวย 3 สวน คือ
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1) องคประกอบทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมในการเรียนการสอน
ของนักเรียนและครู สวนใหญคือสภาพแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ชั้นเรียนนั่นเอง ลักษณะการออกแบบ
ก็ จ ะแตกต า งกั น ไป แต ใ นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแต ล ะกิ จ กรรมก็ ต อ งใช วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละ
สภาพแวดลอมที่แตกตางกันไป หลักการทั่ว ๆ ไปคือจะกําหนดจะเปนแนวที่จะใชกับการเรียน
การสอนไดทุกโอกาส เนื่องจากสภาพแวดลอมสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของนักเรียน ทั้ง
โดยตรงและโดยผลกระทบที่สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนอื่น ๆ ที่ทํางานในบริเวณ
นั้นดวย
2) องคประกอบทางสังคม หมายถึง สิ่งแวดลอมทีเกิดขึ้นจากที่ครูและนักเรียน
ไดอยูรวมในบริเวณแวดลอมเดียวกันในรูปแบบหนึ่งแบบใด อาจกอใหเกิดสวนประกอบทางสังคมที่
มีความแตกตางกันในบางลักษณะได เชน ครูอาจจะทํางานรวมกับนักเรียนกลุมตาง ๆ กัน (กลุม
ใหญและกลุมเล็ก กลุมคละความสามารถหรือจํานวนความสามารถ ความถนัด) และทํางานรวมกับ
เด็กเปนรายบุคคลภายในกลุมใหญในหลายโอกาส ทําใหเกิดประสบการณตาง ๆ กันในสถานการณ
นั้น ๆ สภาพทางพลวัตหรือการเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่งของกลุมการสอนดังกลาวก็จะตองแตกตางกัน
ไปในแตละกลุมดวย เปาหมายหลักประการหนึ่งก็คือ ประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน
3) องคประกอบดานการศึกษา หมายถึง เนื้อหาในหลักสูตรของโรงเรียนและ
ผลการตัดสินใจที่ครูเลือกความรูและทักษะตาง ๆ ที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับนักเรียนมาสอนใน
ระดับอายุและขั้นตอนการเรียนรูของนักเรียน การจัดการเรียนการสอน การใหงานนักเรียน การ
จัดแผนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในแตละวัน เหลานี้คือลักษณะสําคัญของ
องคประกอบดานการศึกษา
สมิธ (Smith. 2004) ไดแบงองคประกอบของการจัดการชั้นเรียนออกเปน 6
องคประกอบ โดยมุงเนนใหทํางานไดอยางราบรื่นและเปนสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู
ซึ่งเปนแนวคิดที่มองไปถึงภาพรวมในระดับโรงเรียน ประกอบดวย
1) องค ป ระกอบด า นจิ ต สั ง คม (Psychosocial) องค ป ระกอบนี้ เ ป น สิ่ ง ที่ ส มิ ธ
เรียกวา “บรรยากาศในหองเรียน” แมวานักเรียนและเพื่อน ๆ ของเขาเชนเดียวกับครูสามารถสงผล
กระทบตอบรรยากาศในชั้นเรียน มันเปนงานของครูที่จะสรางและรักษาบรรยากาศของหองเรียนให
เป น เชิ ง บวก เป น ความมุ ง มั่ น ให ชั้ น เรี ย นมี ส ภาพแวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น และดู แ ลนั ก เรี ย นใน
ขณะเดียวกันก็ตองเปนการจัดระเบียบและเอื้อตอการเรียนรู สิ่งที่สําคัญในการสรางบรรยากาศใน
ชั้นเรียนคือการใชบทบาทในหองเรียนของครู จะตองอยูในความสมดุลระหวางการปลอยและการ
เผด็จการ นักเรียนควรจะตองรูสึกสะดวกสบายและไดรับการดูแล ในขณะที่ตองทราบวาสิ่งใดที่ครู
คาดหวังและวิธีการที่จะตอบสนองตอการคาดหวังของครู นอกจากนั้นแลวนักเรียนควรใหความ
เคารพซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรยากาศของหองเรียนเปนไปในเชิงบวก
2) องคประกอบดานขั้นตอน (Procedural) ขั้นตอนในหองเรียนที่ชัดเจนมีความ
จําเปนสําหรับหองเรียนที่ดําเนินไปดวยความราบรื่น เมื่อนักเรียนรูวาสิ่งที่คาดหวังเปนอยางไร
พวกเขาจะสามารถลดความสั บ สนและความวุ น วายไม ว า จะในสถานการณ ใ ดก็ ต าม การสอน
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เกี่ยวกับขั้นตอนในชั้นเรียนควรจะเริ่มตนตั้งแตตนปการศึกษา เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูได
อยางรวดเร็วและใชไปตลอดปการศึกษา ตัวอยางของขั้นตอนที่ชั้นเจนในหองเรียน เชน การนํา
อุปกรณในหองเรียนออกมาใชจะตองนําไปเก็บในที่ของมันทันทีหลังจากที่ใชงานเสร็จเรียบรอยแลว
ครูสามารถเตือนนักเรียนจนกวาพวกเขาจะไดเรียนรูทุกขั้นตอนในหองเรียน
3) องคประกอบทางกายภาพ (Physical) สําหรับรูปแบบทางกายภาพใน
หองเรียน โตะของนักเรียนทั้งหมดจะตองหันหนาไปทางดานหนาของชั้นเรียน เพื่อใหนักเรียนได
เห็นบทเรียนที่ไดรับการสอน การวางโตะเปนคูเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบโตะทํางาน
ของนักเรียนที่เอื้อตอการทํางานของแตละบุคคลโดยไมมีการรบกวนและยังมีสามารถใหนักเรียน
ทํางานรวมกันเปนคู หลังหองเรียนจะเปนเครื่องคอมพิวเตอรสองหรือสามเครื่องใหนักเรียนสามารถ
ใชงานไดตามความเหมาะสม ในหองเรียนควรมีทางเดินที่ชัดเจน ตําแหนงตาง ๆ ในหองจะตองถูก
จัดวางอยางระมัดระวัง ในหองเรียนควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชนกบเหลาดินสอรวมไป
ถึงชั้นวางหนังสือในหองเรียน โตะทํางานของครูควรวางอยูหนาหองเพื่อใหสามารถตรวจสอบ
สภาพการณตาง ๆ ภายในหองเรียนไดในขณะเดียวกันนักเรียนก็สามารถมองเห็นตําแหนงของครู
ไดในขณะที่พวกเขาทํางานอยูที่โตะ ในกรณีที่มีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมภายใน
หองเรียน ในหองเรียนจะตองมีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่สามารถรองรับความ
พิการของพวกเขา ไมวาจะเปนทางเดินที่กวางขึ้นสําหรับรถเข็น การมีผูชวยแสดงภาษามือในกรณี
ที่มีนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน หรือที่นั่งที่ใกลชิดกับอาจารยในกรณีที่พวกเขามีความ
บกพรองทางสายตา หองเรียนจะตองมีความพรอมทางกายภาพไมวาจะกับนักเรียนคนใดก็ตาม
4) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior) องคประกอบดานพฤติกรรมอาจเปน
องคประกอบที่มีอิทธิพลที่สุดในการบริหารจัดการชั้นเรียน เนื่องจากองคประกอบนี้รวมกฎของ
หองเรียนอยู กฎควรมีความชัดเจนและรัดกุม ควรมีจํานวนประมาณ 6 – 7 ขอ และควรจะเปนกฎ
ที่ระบุในทางบวก กฎที่สรางขึ้นนั้นควรจะสามารถใหความมั่นใจไดวานักเรียนจะสามารถปฏิบัติ
ตามกฎได การเริ่มตนใชกฎควรจะเริ่มตั้งแตเริ่มตนปการศึกษา การเปดโอกาสใหนักเรียนไดราง
กฎดวยตนเองทําใหนักเรียนรูสึกวาเปนเจาของกฎและตองรับผิดชอบตอกฎ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียน
ทําลายกฎนอยลง นอกเหนือจากกฎในชั้นเรียน องคประกอบดานพฤติกรรมยังเกี่ยวของกับการ
เพิ่มขึ้นของพฤติกรรมที่พึงประสงคและลดลงของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ครูสามารถใชไดทั้งการ
เสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบในการเพิ่มหรือลดพฤติกรรม นอกจากนี้แลวยังสามารถ
ใชก ารสัญ ญากั บ นั ก เรี ย นรวมไปถึง การเรี ย กไปคุ ย แบบส ว นตัว ทั้ งนี้ ผลที่ เ กิ ดขึ้ น จากการปรั บ
พฤติกรรมตาง ๆ จะตองเปนไปตามธรรมชาติหรือตามหลักเหตุผลตาง ๆ การใชการเสริมแรงหรือ
การลงโทษโดยพลการจะทําใหนักเรียนโกรธหรือสับสนและไมไดมีประสิทธิภาพเพียงพอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
5) องคประกอบดานการเรียนการสอน (Instruction) องคประกอบดานการเรียน
การสอนเป นองค ประกอบที่ ตองมีการวางแผนมากที่สุด และเป นสิ่งที่ เกิดขึ้ นจริง ๆ ครู จะต อง
ออกแบบโดยใชวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย การสอนโดยใชหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงใช
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วิธีการสอนที่แตกตางกันและการเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนการสอน
สงผลใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนมักจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรวางแผนใหงายตอการเปลี่ยนแปลง การผสมผสานรูปแบบการเรียนการ
สอนสงผลใหนักเรียนไดแสดงความรูความสามารถของพวกเขาออกมาในรูปแบบที่แตกตางกัน
สําหรับหองเรียนที่มีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่มีความผิดปกติดานภาษาซึ่งจะสงผลใหพวก
เขาเรียนรูไดอยางยากลําบาก การเรียนรูโดยผานสื่อตาง ๆ เชนแผนภาพและแผนภูมิสงผลให
นักเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและยังชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานของนักเรียนอีก
ดวย
6) องคประกอบดานการจัดการ (Organization) องคกรของหองเรียนเปน
กุญแจสําคัญในความสําเร็จ ซึ่งสามารถเห็นไดจากการกลาวถึงองคประกอบดานกายภาพซึ่งจะ
สงผลใหเห็นถึงองคประกอบดานการดําเนินการ นอกจากนี้ยังสําคัญสําหรับครูที่จะสรางบรรยากาศ
ของการจัดสิ่งแวดลอมในองคกร ครูเปนผูที่มีบทบาทดานการดูแล โตะทํางานของครูจะตองมีระบบ
การจัดเก็บงานที่ไดรับมอบหมาย รวมไปถึงการจัดระเบียบของการใหคะแนน การเขียนแผนการ
สอนตอนักเรียนบนกระดานดํา ทั้งหมดนี้สงผลใหนักเรียนไดรับรูความคาดหวังของครูและทําให
บรรลุผลไดงายยิ่งขึ้น
2.2 แนวคิดองคประกอบของการจัดการชั้นเรียนพิเศษของทอม สมิธ
ในเวลาตอมาสมิธและคณะ (Smith. et al. 2008) ไดสรางแนวคิดองคประกอบของ
การจั ด การชั้ น เรี ย นสํ า หรั บ ห อ งเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร ว ม โดยดั ด แปลงจากแนวคิ ด
การจัดการชั้นเรียนของพอโลเวยและคณะ (2008) แนวคิดนี้ประกอบดวย 6 องคประกอบเหมือนกับ
แนวคิดในการจัดการชั้นเรียนแบบปกติเพียงแตแตกตางกันในรายละเอียด ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 องคประกอบดานจิตสังคม (Psychosocial) ในองคประกอบดานจิตวิทยาจะ
ประกอบดวยความตองการดานจิตวิทยาและพลวัตทางสังคมของหองเรียน เบื้องตนมุงเนนไปที่
บรรยากาศของหองเรียนและบรรยากาศในการทํางานของนักเรียนในชั้นเรียน ในองคประกอบนี้มี
ปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ดาน ไดแก ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานครู ปจจัยดานเพื่อนรวมงานและปจจัย
ดานความสัมพันธกับครอบครัว
1) ปจจัยดานนักเรียน พลวัตของหองเรียนนั้นเปนผลมาจากอิทธิพลของตัว
แปรดานนักเรียนอยางแนนอน คุณลักษณะตาง ๆ ของนักเรียน ไมวาจะเปนพื้นฐานของทางบาน,
อารมณของแตละบุคคล, ความสามารถทางดานภาษา, ทักษะทางสังคมและทักษะทางการสื่อสาร
รวมไปถึงการแสดงออกทางอารมณของบุคคล ทั้งหมดเปนฐานของสาเหตุของพฤติกรรมในและจะ
สงผลถึงทัศนคติตอโรงเรียน, การควบคุมและการจัดการของครูและความสัมพันธกับครูรวมไปถึง
เพื่อนรวมชั้น สมิธและคณะ (Smith. et al. 2008) ไดกลาวถึงทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนที่
จะสงผลสูพลวัตของหองเรียนวาประกอบดวย
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- ประสบการณทางการศึกษากอนหนานี้
- ความรูสึกตอตัวของพวกเขาเอง
- แรงจูงใจและประสบการณของตนเองมีตอ การศึกษาในอนาคต
- แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
- การรับรูความเกี่ยวของของภาระงานที่ไดรับในหองเรียน
- ปจจัยทางอารมณรวมไปถึงระดับความเครียด
2) ปจจัยดานครู นอกจากปจจัยดานนักเรียนแลวปจจัยดานครูก็เปนสิ่งที่มี
อิทธิพลอยางมากในบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน โดยเฉพาะในชั้นเรียนที่มีนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษเรียนรวมอยูดวย ความเชี่ยวชาญ, ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและทัศนคติของครูที่มี
ตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษลวนแตสรางผลกระทบทางคุณภาพการศึกษาไดอยางรวดเร็วและ
มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอผลการเรียนรู คูนิน (Kounin, 1970) ไดกลาวถึงลักษณะสวนบุคคล
สองแบบที่มีผลตอความสามารถของครูที่จะจัดการหองเรียนใหมีประสิทธิภาพ ไดแก Wit – it –
ness คือ ครูจะตองตระหนักรูถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในหองเรียน และ Overlap หมายถึงความสามารถใน
การตกลงกับหลายสิ่งเราในเวลาเดียวกัน แมคอิเวน (McEwan, 2002) อธิบายไววาคือคุณสมบัติ
ของการตระหนักรูเกี่ยวกับการควบคุมโดยสมบูรณแบบในมุมมองของวิกฤติสามดานในหองเรียน
ไดแก การจัดการและการควบคุมหองเรียน, การสรางขอตกลงของนักเรียนและการจัดการเวลา
สวนความคิดรวบยอดของ overlap นั้นคือความสามารถของครูในการตรวจสอบจํานวนกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในหองเรียนในชวงเวลาเดียวกัน อีกหนึ่งทักษะที่สําคัญในมุมมองทางจิตวิทยาในชั้นเรียนคือ
ทักษะการสื่อสารของครู (Evertson et al. 2006) ไดเขียนถึงความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน
และประสิทธิภาพที่มีอิทธิพลกับธรรมชาติของพลวัตในชั้นเรียนของนักเรียน พวกเขากังวลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของผูสื่อสาร ครูตองการที่จะแสดงสามสิ่งที่มีความสัมพันธกับทักษะนี้ ไดแก การ
แสดงออกอยางสรางสรรค (เชนการบรรยายใหเห็นภาพชัดเจน) การตอบสนองตอความเอาใจใส
(เชนการฟงในมุมมองของนักเรียน) และการแกไขปญหา (เชน ความสามารถในการหามติที่พึงพอใจ
รวมกันในการแกปญหา)
3) ป จ จั ย ด า นเพื่ อ นร ว มงาน เพื่ อ นร ว มงานเป น กุ ญ แจสํ า คั ญ ในการสร า ง
บรรยากาศทางจิตวิทยาและบรรยากาศของสังคมภายในหองเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ครูตองเขาใจคุณคาของผูรวมงาน ดวยแรงกระตุนและความ
ตองการที่จะใชความรูใหคุมคาที่สุดกับเด็กนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ โอกาสของการสราง
ความรวมมือในการเรียนรูที่มีคุณคามีพื้นฐานมาจากยุทธศาสตรที่มีความเกี่ยวของกับเพื่อนรวมงาน
ดังที่กอหน (Kohn. 1996) ไดกลาวไววา “การสื่อสารสรางบนพื้นฐานของความรวมมือกันตลอดทั้ง
วัน กับความรวมมือในการทํางานของนักเรียน”
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4) ปจจัยดานความสัมพันธกับครอบครัว ประเด็นที่มาจากครอบครัวที่สงผล
กระทบกับบรรยากาศในชั้นเรียนรวมไปถึงสงผลกระทบทางวัฒนธรรมดวย ไดแก ทัศนคติของ
ครอบครัวในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา ระดับการสนับสนุนของครอบครัวและความเกี่ยวของกับ
การศึกษาของนักเรียน และปริมาณความกดดันของเด็กจากครอบครัว ประเด็นทั้งหมดสามารถ
สรางปญหาได ครูควรพยายามสรางความสัมพันธกับผูปกครอง อยางนอยที่สุดคือการสงจดหมาย
(ที่ เ ขี ย นด ว ยไวยากรณ เครื่ อ งหมายวรรคตอนและการสะกดคํ า ที่ ถู ก ต อ ง) ควรจะส ง ให แ ต ล ะ
ครอบครัว อธิบายถึงธรรมชาติของระบบการจัดการชั้นเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไมมีวิธีการ
อื่น ๆ ในการถายทอดขอมูลนี้ สมิธและคณะ (Smith. et al. 2006) ไดแนะนําขอควรปฏิบัติเพื่อที่จะ
สรางสภาพแวดลอมเชิงบวกและความสัมพันธเชิงบวกกับนักเรียน ดังนี้
- ควรมีการทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับความตองการและความ
กังวลของครู
- ทําความเขาใจครอบครัวและบริบททางวัฒนธรรมจากที่ ๆ นักเรียนมา
- มีการถายทอดความกระตือรือรนเกี่ยวกับประสบการณในโรงเรียนและ
การเรียน
- สรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนและปลอดภัยใหกับนักเรียนที่รูสึกวา
การเรียนนั้นยาก ใหสามารถเรียนรูโดยปราศจากความกลัวของการถูกเยาะเยยหรือคุกคาม
- ปฏิบัตติ อนักเรียนดวยความเสมอภาคกัน
- แสดงการรับรูตัวตนของนักเรียนทุกคนในแตละวันเพื่อยีนยันวาพวก
เขามีคุณคาในหองเรียน
- การสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรูนั้นเปนการกระตุนใหนักเรียนใน
การสรางความสําเร็จและประสบการณลมเหลวที่เล็กนอยเปนเรื่องธรรมดาของการเรียน
ขัดจังหวะในขณะที่ทํางาน

แสดงใหนักเรียนแตละคนเห็นถึงหองเรียนที่มีความถูกตอง เชน ไม

- ปลูกฝงในตัวเด็กทุกคนวาพวกเขาตองมีความรับผิดชอบตอการกระทํา
ของเขาเอง
- ถายทอดใหนักเรียนคิดวาทุกความคิดของนักเรียนมีความสําคัญ
- กระตุนใหยอมรับความเสี่ยงและสนับสนุนนักเรียนทุกคน
- แบ ง ป น ปรั ช ญาและมุ ม มองต อ การเรีย นการสอนกั บ ผู ป กครองของ
นักเรียน
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2.2.2 องคประกอบดานขั้นตอน (Procedural) องคประกอบดานขั้นตอนนี้นําไปสู
การกํากับดูแลที่มีสวนรวมอยางตอเนื่องในหองเรียน การระบุขั้นตอนตาง ๆ ในหองเรียนเปนการให
ทิศ ทางแก นัก เรี ย น เจ า หน า ที่ แ ละทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งในโรงเรี ย นว า สิ่ งที่ ค าดหวั ง จะให เ กิ ด กั บ
นักเรียนในอนาคตนั้นคืออะไร “นักเรียนที่มีความตองการพิเศษควรจะไดรับประโยชนจากระบบการ
เรียนการสอน การบริหารและกฎระเบียบทางสังคมที่ทํางานในหองเรียน” แนวคิดนี้เปนพื้นฐานของ
การตั้งกฎและขั้นตอนในหองเรียน ครูจะตองระบุทุกแนวทางของขอปฏิบัติ กฎ ขอควรประพฤติ
กระบวนการและระเบียบอื่น ๆ กอนจะเริ่มปการศึกษาและควรวางแผนการสอนกับนักเรียนตั้งแตวัน
แรกของปการศึกษา นอกจากนี้ครูตองเตรียมการรับมือกับการละเมิดกฎ ผลที่ตามมาจากการที่
นั ก เรี ย นละเมิด กฎนั้ นต องเปน สิ่งที่ มีเ หตุผ ลและต อเนื่ อ งกับ การละเมิดกฎที่ เ กิด ขึ้น ควรมี ก าร
ดําเนินการเทคนิคทางวินัย ตาง ๆ เพื่อใหมั่นใจวาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจะถูกจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
กฎรวมไปถึ ง สามั ญ สํ า นึ ก ของสิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นคาดหวั ง ในการจั ด ตั้ ง ห อ งเรี ย น
กฎสามารถใหรายละเอียดกับสิ่งที่คาดหวังไวไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตามตองมีการประยุกตใหเขา
กับสถานการณของหองเรียนที่มีเด็กที่มีความตองการพิเศษ กฎจะชวยใหเราเลือกวาอะไรคือสิ่งที่
จําเปนสําหรับการทํางานในหองเรียนและชวยในการสรางบรรยากาศเชิงบวกในหองเรียน กฎของ
หองเรียนที่เหมาะสมจะแสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมและเปนประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เรียนในหองเรียนปกติ กระบวนการนี้จะชวยทําใหเปาหมาย
ชัดเจน โจนสและโจนส (Jones and Jones. 2012) ไดแนะนํา 4 ขั้นตอนที่จะพัฒนากฎของ
หองเรียน (พฤติกรรมมาตรฐานในหองเรียน) สามขั้นตอนแรกมาจากแนวคิดของ เอฟเวอรสันและ
คณะ (Evertson et al. 2006) และไดเพิ่มขั้นตอนที่ 4 เขามาใหครอบคลุมกับพฤติกรรมที่
หลากหลายในชั้นเรียน ประกอบดวย เคารพและสุภาพกับทุกคน, มีความพรอมและเตรียมความ
พรอม, ฟงอยางเงียบ ๆ เมื่อผูอื่นพูด และ เชื่อฟงกฎของโรงเรียน ทั้งนี้กฎแตละกฎจะตองสามารถ
ดําเนินการไดและเปนที่ยอมรับของนักเรียน
ขั้นตอนของหองเรียนคือวิธีการเฉพาะที่ประจําหองเรียนนั้น ๆ โดยพัฒนามาจาก
ตรรกะในขอบเขตของการจัดการชั้นเรียนรวมกับสถานการณบางอยางในหองเรียนการดําเนินการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ จะดําเนินไปตามขั้นตอนของหองเรียนที่ไดสรางไว รวมไปถึง
รายละเอี ย ดบางอย า งในห อ งเรี ย นด ว ย การทํ า ให ขั้ น ตอนในห อ งเรี ย นชั ด เจนเป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ
โดยเฉพาะกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ หรือผูที่ทําความเขาใจในรายละเอียดหรือติดตามการ
เรียนการสอนไดอยางยากลําบาก ตองทําดวยความระมัดระวัง เนื่องจากกิจกรรมในหองเรียนหรือ
โรงเรียนสามารถขัดขวางการพัฒนาพฤติกรรมได การที่ครูไมไดใสใจขั้นตอนในหองเรียนตั้งแตเริ่ม
เปดภาคเรียน อาจทําใหพวกเขาพบกับปญหาจากรายละเอียดที่ดูเหมือนเล็กนอยแตสามารถสงผล
กระทบไดอยางมาก
2.2.3 องคประกอบดานกายภาพ (Physic) องคประกอบดานกายภาพนั้นหมายถึง
สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ครูสามารถจัดการเพื่อเพิ่ม “เงื่อนไข” สําหรับการเรียนรู ตามที่ดอยซ
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(2006) ไดก ล าวไวว า “ข อมู ล ของการออกแบบห องเรีย นและการเตรี ยมเฟอร นิเจอร บ ง บอกถึ ง
รูปแบบที่แตกตางกันของการจัดการแบบพิเศษที่สงผลกระทบเล็กนอยตอผลสัมฤทธิ์ แตผลกระทบ
ตอทัศนคติและการควบคุมสภาพแวดลอมทางกายภาพในหองเรียนมีผลกระทบตอพฤติกรรมและ
ทัศนคติ (McEwan, 2006) สําหรับนักเรียนที่มีความพิการบางอยาง สิ่งอํานวยความสะดวก
บางอยางในทางกายภาพอาจตองมีการจัดการโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อใหแนใจวาแตละคนจะไดพบ
กับสิ่งที่สนองความตองการของเขา สิ่งแวดลอมทางกายภาพประกอบดวย 3 มิติ ไดแก การจัด
หองเรียน, การจัดบริการที่สามารถเขาถึงไดและอุปกรณพิเศษ
2.2.3.1 การจัดหองเรียนเกี่ยวของกับดานกายภาพของนักเรียน รวมไปถึง
การจัดวางในหองเรียน เชน ภูมิศาสตรในหองเรียน การจัดโตะ การเก็บของ การใชผนัง ครูตอง
สนับสนุนใหมีการพิจารณาอยางระมัดระวัง นักเรียนผูที่มีปญหาและตองการการควบคุมพฤติกรรม
ผูที่ขาดการสนใจและนักเรียนที่ตองใสใจเปนพิเศษ การจัดวางที่นั่งอยางฉลาดสามารถสรางปญหา
ไดนอยที่สุด ยิ่งไปกวานั้นสามารถสรางโอกาสในการเรียนรูที่ดีกวานักเรียน ขอเสนอแนะสําหรับ
การจัดหองเรียน มีดังนี้
- ควรพิจารณาพื้นที่ของหองเรียนในการใชทํากิจกรรมประเภทตาง ๆ
เชน การเรียนรูแบบคนพบหรือการเรียนรูดวยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พื้นที่การเรียนรู
ดวยตนเอง
- สรางพื้นที่ใ นหองเรียนอยางชัดเจน เชน พื้นที่ของโตะครูมีขอจํากัด
การแนะนําเชนนี้เปนหนึ่งในชั้นตอนทําใหแนใจวานักเรียนสามารถมองเห็นไดงายจากครู และครู
หรือการนําเสนออื่น ๆ นั้นสามารถมองเห็นไดงายจากนักเรียน
- เริ่มตนปการศึกษาดวยการจัดสภาพแวดลอม
- แจ ง ให นั ก เรี ย นทราบเกี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ของการเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
- จัดวางเฟอรนิเจอรสําหรับครูและนักเรียนใหสามารถเคลื่อนยายไดงายไป
ทั่วหองเรียน
- กระตุนนักเรียนใหสนใจที่จะรับรูขอมูลในการเรียนจากปายแสดงผลงาน
ซึ่งใชสําหรับวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
- สร างรู ปแบบใหนัก เรียนสามารถเคลื่ อนยายไปรอบ ๆ ห องและมีการ
หยุดชะงักนอยที่สุด สรางพื้นที่ ๆ มีการเคลื่อนไหวสูง
- สรางการสอนโดยใชอุปกรณและนักเรียนสามารถเขาถึงอุปกรณไดอยาง
งายดาย
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- วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ มี ค วามปลอดภั ย และอุ ป กรณ ที่ เ ป น อั น ตราย อาจเกิ ด
อั น ตรายขึ้ น ได ห ากใช โ ดยไม มี ผู ดู แ ลอย า งเหมาะสม เช น อุ ป กรณ ท างศิ ล ปะ อุ ป กรณ ท าง
วิทยาศาสตร อุปกรณทางเคมี
- หลีกเลี่ยงการสรางพื้นที่เปดโดยที่ไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ซึ่งมันมักจะ
กลายพื้นที่แสดงพฤติกรรมที่เปนปญหา
- ทําปายแสดงและสัญลักษณสําหรับพื้นที่ตาง ๆ ในหองเรียนจะชวยให
เด็ก หรือนักเรียนที่มีความลาชาเขาใจไดดีขึ้นวาควรจะทําอะไรและตรงไหน
2.2.3.2 การจัดบริการใหสามารถเขาถึงได (Accessibility) การจัดบริการให
สามารถเขาถึงไดในหองเรียนถือเปนสิ่งอันสมควรที่จะใหความสนใจเปนพิเศษเหตุผลเพราะขอตกลง
ทางกฎหมาย แนวคิดของการจัดบริการใหสามารถเขาถึงไดแนนอนวาจะตองเกินกวาการเขาถึงทาง
กายภาพ มันตองสัมผัสถึงโปรแกรมการเขาถึงโดยรวมของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เด็กคน
ที่ทําความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ไดยาก เชนเดียวกับนักเรียนที่มีขอจํากัดในการใชชีวิต เชน การ
เดินหรือการเรียนที่สามารถไดรับประโยชนจากความตองการความอํานวยความสะดวก นักเรียนที่
มีความพิการจะใชหองเรียนเหมือนกับนักเรียนคนอื่น ๆ และหองเรียนนั้นจะตองปลอดจากสิ่งที่เปน
อันตราย เวลาโดยมากที่ใชในการสรางการเขาถึงการบริการทางกายภาพในหองเรียนเปนเรื่องที่ไม
ยากและไมเสียคาใชจาย คําแนะนําสําหรับสรางการเขาถึงการใหบริการในหองเรียนรวมมีดังนี้
- สร า งความมั่ น ใจว า ห อ งเรี ย นสามารถเข า ถึ ง ได จ ากนั ก เรี ย นที่ ต อ งใช
รถเข็น, ใชอุปกรณพยุงตัว, ใชไมค้ํายันหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการชวยเหลือใหเคลื่อนไหว รวมถึง
ทางเดิน พื้นที่วางใหเคลื่อนตัวภายในหองเรียน, สิ่งที่ปกคลุมพื้น, ศูนยกลางในการเรียน, เครื่อง
คอมพิวเตอร, กระดานดําหรือบอรดที่งายตอการลบ, ชั้นหนังสือ, อางลางมือ, โตะ, โตะเขียนหนังสือ
และพื้นที่อื่น ๆ หรือวัตถุทางกายภาพที่นักเรียนจะใช
- รับประกันวาหองเรียนเปนพื้นที่ที่ไมมีความเสี่ยง (เชน การแขวนสิ่งของ
ไวในระดับต่ําหรือสิ่งกอสราง) ที่อาจทํารายนักเรียนที่มีความบกพรองทางสายตา
- ติดปายบอกพื้นที่เก็บสิ่งของและสวนอื่น ๆ ในหองเรียนสําหรับนักเรียนที่
มีความบกพรองทางสายตาดวยตัวอักษรยกหรืออักษรเบลล
- ใหความสนใจเปนพิเศษกับการใชสัญลักษณระบุสิ่งที่เปนอันตรายโดย
ใชอวัจนภาษาดวยความระมัดระวังสําหรับผูที่อานหนังสือไมออก
2.2.3.3 อุปกรณพิเศษ นักเรียนบางคนที่มีความพิการตองการที่จะใชอุปกรณ
พิเศษ เชน เกาอี้ลอเลื่อน อุปกรณการขยายระบบสื่อสารและเครื่องชวยฟง อุปกรณทางการแพทย
โตะแบบขยายและถาด อุปกรณเหลานี้จะชวยใหเขาถึงการเขียนโปรแกรมและในหลายกรณี ซึ่งจะ
บรรจุเขาไปในหลักสูตรของหองเรียนปกติ รูปแบบของอุปกรณชวยเหลือถูกนํามาใชกอนหนานี้ใน
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หนังสือ ซึ่งครูอาจจะไมเขาใจวาอุปกรณชวยเหลือทํางานกันอยางไร เมื่อไหรที่ควรจะใชพวกมัน
และสิ่งที่ดัดแปลงในหองเรียนจําเปนตองมีการสรางเพื่อที่นักเรียนจะไดใชมัน นักเรียนอื่น ๆ ในชั้น
เรียนควรจะใชอุปกรณพิเศษไดเปนอยางดี การแนะนําบทเรียนโดยใชสวนพิเศษของอุปกรณไม
เพียงแตชวยในการสรางบรรยากาศของความรวมมือแตอาจจะเอื้ออํานวยพื้นฐานของหลักสูตร
รวมกันระหวางสุขภาพและวิทยาศาสตร ควรทําตามขอเสนอแนะดังนี้
- ระบุวาอุปกรณพิเศษนั้นใชงานอยางไรในหองเรียน กอนที่จะมีการแสดง
ตนของนักเรียนที่ตองการใชมัน
- เรียนรูวาอุปกรณและเครื่องมือพิเศษทํางานอยางไรและระบุวาปญหาหรือ
การทํางานผิดปกติเปนอยางไร
- คน หาว า นั ก เรี ย นต อ งการเวลาเท า ไรในการใช อุ ป กรณ ห รื อ เครื่ อ งมื อ
พิเศษ
2.2.4 องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior) องคประกอบดานพฤติกรรมหมายถึง
การสรางและการรักษาพฤติกรรมที่เหมาะสมรวมไปถึงการจัดการกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมซึ่ง
อาจจะขัดขวางสภาพแวดลอมในการเรียนรู การใหความสําคัญกับองคประกอบดานพฤติกรรม นัก
การศึกษาในการศึกษาแบบทั่วไปจะทํางานรวมกับนักเรียนศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับนักเรียนที่มีความพิการหรือมีปญหาทางพฤติกรรม เพื่อเพิ่มความใสใจกับ
องคประกอบดานพฤติกรรม ทั้งนี้การจัดการองคประกอบดานพฤติกรรมนั้นมีปจจัย 4 ดาน ไดแก
การสรางและการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค, การลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค, การประยุกตใช
และการบํารุงรักษาและการพัฒนาการจัดการตนเอง มีรายละเอียดดังนี้
1) การสรางและการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค การครอบครองพฤติกรรมใหมที่
พึงประสงค ไมวาจะเปนทางการศึกษา, สวนบุคคล, พฤติกรรม, สังคมหรือเกี่ยวกับวิชาชีพ คือ
เปาหมายของหองเรียน พฤติกรรมใหมที่พึงประสงคสามารถยืนยันไดดวยการเสริมแรง กิจกรรม
ใดก็ตามที่มีรางวัล ดังนั้นพฤติกรรมที่เปนไปตามจะแข็งแกรงขึ้น การเสริมแรงทางบวก แสดงให
เห็นถึงผลลัพธท่พี ึงประสงคของการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม การเสริมแรงทางบวกสามารถสราง
รูปแบบที่แตกตาง อยางไรก็ตาม การใหการเสริมแรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะไมปรากฏผล
แบบเดียวกันกับคนอื่น ๆ การเสริมแรงสามารถประกอบดวยการกลาวชื่นชม, บริบททางรางกาย,
การใหสิ่งของ, กิจกรรมหรือการใหสิทธิพิเศษ การใชการเสริมแรงนั้นไดรับการยอมรับอยางมาก
จากสังคมและเสียงสะทอนจากเทคนิคสําหรับการสรางพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยมากเปาหมาย
ของขอกําหนดพฤติกรรมคือการรวมกับธรรมชาติของการเสริมแรง (ตัวอยางเชน การเสริมแรงดวย
ตนเอง)
หลักการพื้นฐาน 3
อยางที่ตองทําตามเพื่ อใหการเสริมแรงทางบวกมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบดวย การมีความหมายสําหรับนักเรียน ขึ้นอยูกับการแสดงออกอยาง
เหมาะสมของพฤติกรรมที่ตองการ และตองแสดงใหเห็นในทันที นักเรียนตองคนหาการเสริมแรงที่
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นาพอใจในบางสถานการณ ความเขาใจนี้จะชวยใหผลลัพธในการอธิบายพฤติกรรม โดยทั่วไป
การใหความสําคัญกับธรรมชาติของการเสริมแรงทางบวกควรทําใหเทาเทียมกับสติปญญา, การ
เรี ยนรูหรือปญหาทางพฤติกรรมของนักเรียน สิ่งที่เ กิดขึ้นบอยเกิ นไปคื อครูไมใ หความสนใจที่
ใกลชิดพอ ขาการจดบันทึกและมีผลลัพธ ไมมีการจัดเตรียมเทคนิคกับพลังอื่น ๆ ปญหาอื่น ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นเปนการแทรกแซงใหไมสามารถเกิดพฤติกรรมเชิงบวกได เชน คาใชจายหรือความ
ขัดแยง (Bender. 2003)
2) การลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ครูทุกคนจะตองเผชิญกับสถานการณที่ตอง
เกี่ยวของกับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ซึ่งตองการเทคนิคการลดพฤติกรรม พฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคจํานวนมากจะแสดงออกวาละเมิดผูที่ออนแอกวา อาจแสดงออกดวยความกาวราวและทา
ทาย ผลจากการใชธรรมชาติและตรรกะสามารถชวยใหเด็กและวัยรุนเรียนรูที่จะมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น ซึ่งองคประกอบนี้สําคัญอยางยิ่งสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษผูที่ยากจะเชื่อมโยง
ระหวางพฤติกรรมกับผลลัพธที่จะไดมาตามธรรมชาติ คือสถานการณของตนเองสงผลใหเกิดภาวะ
ฉุกเฉินสําหรับพฤติกรรมบางอยาง ตัวอยางเชน ถานักเรียนลืมใบอนุญาตใหออกนอกโรงเรียนใน
กิจกรรม ผลที่ไดมาตามธรรมชาติคือนักเรียนไมสามารถออกไปไดและตองรออยูที่โรงเรียน ดังนั้น
จึงเปนมากกวาการแทรกแซงในสถานการณนั้น ครูตองยินยอมใหสถานการณเปนผูสอนนักเรียน
ผลที่ไดมาตามธรรมชาติเปนหนทางแหงความสําเร็จที่จะเรียนเรื่องสามัญสํานึกและการรับผิดชอบ
ผลที่มาตามตรรกะ คือการเชื่อมโยงระหวางเหตุผลระหวางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับกับผลที่จะ
ตามมา ถานักเรียนลืมคาอาหารกลางวัน ผลที่ตามมาคืออาจจะมีการยืมเงินจากผูอื่น ผลที่ตามมา
คือความยุงยากอึดอัดลําบากใจหรือการรองขอความชวยเหลือทางการเงิน นี่เปนกลยุทธที่ชวยให
นักเรียนไดวิเคราะหถึงการกระทําของเขาเองวาสรางความอึดอัดใจและไมใชบางสิ่งที่ครูทําใหพวก
เขา เมื่อใชกระบวนการนี้ ครูควรสรางความชัดเจนกับนักเรียนวาพวกเขาตองมีเหตุผลสําหรับ
พฤติกรรมของพวกเขา ผลที่มาตามเหตุผลสัมพันธตอการตอบสนองโดยตรงกับพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมทางวินัย ในการลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ครูสามารถใชเทคนิคตาง ๆ ไมวาจะเปนการ
เสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบ การลงโทษ การตัดสิทธิพิเศษตาง ๆ ทั้งนี้ครูควรพิจารณา
การใชเทคนิคตาง ๆ อยางระมัดระวังโดยคํานึงถึงสถานการณและธรรมชาติของนักเรียน ทั้งนี้มี
คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการใชเทคนิคเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตังนี้
- วิเคราะหวาอะไรคือการเสริมแรงพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา และแยกการ
เสริมแรงเหลานี้กอนกอนเริ่มการดําเนินงาน
- ทําความเขาใจวาเทคนิคการลดพฤติกรรมเปนสิ่งที่นาพอใจ เพราะจะไม
รวมการลงโทษ แตมันตองใชเวลาที่จะประสบความสําเร็จ
- ไมควรจะใชเทคนิคกับพฤติกรรมที่ตองการการแทรกแซงในทันที (เชนการ
ทะเลาะวิวาท)
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- ยอมรับวาสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ทําการเสริมแรงมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดการ
เพิ่มขึ้นของการเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เมื่อนักเรียนทําใหเกิดความรุนแรงขึ้น พวกเขา
พยายามที่จะรับ การเสริ มแรง พวกเขาใชความพยายามและการเกิดการตอบสนองด ว ยความ
กาวราว
- ควรระมัดระวังในการการจัดการเสริมแรงใหกับนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมที่ขัดแยงกัน
3) การประยุกตใชและการบํารุงรักษา หลังจากที่พฤติกรรมอยูในระดับที่ยอมรับ
ได ขั้นตอนตอไปคือการรวมการถายโอนสิ่งที่ไดรับการเรียนรูสูบริบทใหมและรักษาการแสดงออก
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได ครูที่มักจะประสบความสําเร็จในการสอนนักเรียนที่มีพฤติกรรมบางอยาง
แตลมเหลวในการชวยเหลือพวกเขาประยุกตทักษะในสถานการณใหม ๆ หรือผูกขาดพวกเขาไว
ตลอดเวลา การสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมแลวหวังใหนักเรียนสามารถจะใชทักษะตาง ๆ ในบาง
เวลาหลังจากนี้ เปนอันตรายอยางมากกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เพราะวาประสบการณที่
ยากลําบากของพวกเขาคือการแสดงออกอยางอิสระในหองเรียน ครูตองการโปรแกรมสําหรับการ
ประยุกตใช การประยุกตที่กวางขึ้นของทักษะพฤติกรรม จากการมอบโอกาสใหนักเรียนไดใช
ทักษะใหม ๆ ในรูป แบบที่แตกตางกัน กับบุค คลที่แตกตางกัน และในช วงเวลาที่แตกตางกัน
นักเรียนมักจะตองการความชวยเหลือที่จะระบุบทบาท ครูควรกระตุนใหแสดงพฤติกรรมหรือทักษะ
ที่ไดมา เนื่องจากพวกเขาไดเรียนรูมากอนหนานี้และพวกเขาตองการฝกซอมเพื่อที่จะรักษาทักษะนี้
ไว การออกแบบชุดการสอนควรแบงสรรเวลาสําหรับใหนักเรียนกําหนดวิธีการที่ดีที่พวกเขาจะได
เก็บรักษาทักษะตาง ๆ ไว
4) การพั ฒ นาการจั ด การตนเอง สุ ด ท า ยแล ว เราต อ งการให นั ก เรี ย นทั้ ง หมด
สามารถจัดการพฤติกรรมของพวกเขาเองโดยปราศจากการควบคุมจากภายนอก แนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการตนเองเปนการเจริญเติบโตของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงสติปญญา รูปแบบของ
การแทรกแซงทางการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความพิการในการใชความรูในชวงป 1980 เนน
ความคิดในการกระทําเกี่ยวกับพฤติกรรม ซาปโรและคณะ (shapiro, et. al. 1998) ไดใหมุมมองที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการตนเองไววา การจัดการตนเองนั้นเปนการแทรกแซงอยางตอเนื่องจากครู และ
คอ ย ๆ สะทอ นความเป นตั ว ตนของนั ก เรี ย นจากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก ครู จะค อย ๆ ลดการ
แทรกแซงลงเมื่อพฤติกรรมของนักเรียนอยูในขอบเขตที่ตองการ และนักเรียนมีความสามารถใน
การจัดการพฤติกรรมของตนเองอยางเหมาะสม ในตอนทายนักเรียนจะมีสวนรวมในการประเมิน
พฤติกรรมของเขาหรือเธอดวยตนเองโดยปราศจากผลประโยชนของครู นักเรียนจะไดพบกับการ
จัดการตนเองที่เหมาะสม ในการทํางานกับนักเรียนที่มีปญหาทางพฤติกรรม วัตถุประสงคควรจะ
ยายนักเรียนใหจัดการตนเองอยางตอเนื่องเทาที่จะเปนไปได แมวานักเรียนบางคนจะไมสามารถ
เข า ถึ ง ระดั บ ของการจั ด การตนเองได ด ว ยตนเอง แต ส ว นมากจะมี ค วามสามารถใกล เ คี ย งกั บ
เปาหมาย การจัดการตนเองประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก
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- การกํากับตนเอง (self – regulation) ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง คนหา
ที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณที่เรงรัดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค หยุดพฤติกรรมนั้นถามีการเริ่มตน
- การสอนตนเอง (self – instruction) พูดคุยกับตัวเองผานภาระงาน : ใชการ
แสดงความรูสึกเปนการคิดหรือการพูด ทั้งแบบแสดงออกและไมแสดงออก
- การประเมินตนเอง (self – evaluation) วิเคราะหผลการดําเนินงานของ
ตนเองอยางถูกตองดวยขอมูลที่รวบรวมเปนกราฟหรือผลลัพธ
- การเสริมแรงดวยตนเอง (self – reinforcement) ใหรางวัลตนเองสําหรับการ
กระทําที่ถูกตอง (การลงโทษตัวเองก็สามารถใชไดเชนกัน)
นักการศึกษาสมัยใหมไดใหความเห็นวาควรใชการแทรกแซง “พฤติกรรมทางการ
รูคิด” (อยางเปนธรรมชาติ) เนื่องจากเทคนิคนี้เปนการรวมเอาเทคนิคทางพฤติกรรมกับการออกแบบ
กลยุทธทางสติปญญาเพื่อการควบคุมปญหาหลักคือแรงกระตุน การแทรกแซงพฤติกรรมแบบ
ดั้งเดิมนั้นมักจะสรางความเครียดที่เกิดจากการสอดสองพฤติกรรมนักเรียนของครู การแทรกแซง
ทางสติปญญาเนนที่การสอนใหนักเรียนดูแลพฤติกรรมของตนเอง มีสวนรวมในการเสริมแรงตนเอง
และควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง (Dowdy. et. al.1997) ทั้งนี้วิธีการเหลานี้นิยมใชในหมูเด็กที่เปน
โรคสมาธิสั้น
2.2.5 องคประกอบดานการเรียนการสอน (instruction) โดยทั่วไปครูตองการที่จะให
การเรียนการสอนนั้นบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวจากมาตรฐานของโรงเรียนและสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียน เลวินและโนแลน (Levin & Nolan. 2003) แนะนําวานักเรียนตองการการ
มอบหมายงานที่มีความทาทายในระดับปานกลางแตอยูในขีดความสามารถ สวนคารเตอรและ
ดอยซ (Smith. et al. 2008 citing Carter and Doyce. 2006) ไดเสนอแนะวานักเรียนจะทําไดดีใน
งานที่เชี่ยวชาญ คือตองมีความชัดเจนและขอบเขตที่ชัดเจนและมีความเปนแบบฉบับหรือเปนที่รูจัก
มีผลงานที่กําหนดไวอยางเปนกิจวัตรประจําวันภายในหองเรียนมากกวาที่จะทําในงานที่แตกตาง
การทํากํ าหนดการงาน การวางแผนบทเรีย นและเทคโนโลยีนั้น สามารถส ง ผลกระทบอยา งมี
นัยสําคัญตอคุณภาพ การจัดกลุม และการสงผานการเรียนการสอน
- การทํ า กํ า หนดการ การทํ า กํ า หนดการรวมไปถึ ง การจั ด การทั่ ว ไปของ
เหตุการณในแตละวัน และชวงของการเรียนแบบพิเศษ การทํากําหนดการในหองเรียนที่มีเด็กที่มี
ความตองการพิเศษรวมอยูดวยเปนสิ่งที่สําคัญ และครูที่ไมระมัดระวังในการทํากําหนดการอาจ
กอใหเกิดปญหาขึ้นภายหลัง การทํากําหนดการจะสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนและ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น การทํากําหนดการรวมถึงการสรางการเตือนความทรงจําหรือ
การเตือนเมื่อถึงกําหนดเวลา โดยใชทั้งสัญลักษณและเสียงและการวางแผนสําหรับการเปลี่ยนคาบ
เรียนใหเกิดการหยุดชะงักนอยที่สุด ซึ่งจะสงผลใหปริมาณเวลาสําหรับทําการเรียนการสอนเพิ่ม
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มากขึ้นและรักษาการควบคุมที่มีตอนักเรียน การวางแผนสําหรับเปลี่ยนคาบเรียนควรคํานึงถึงการ
ชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษใหมากที่สุด
- การจัดกลุม หมายถึงวิธีการที่มีการจัดนักเรียนเพื่อวัตถุประสงคในการเรียนการ
สอน ความต องการจัดนักเรียนเปนกลุมที่เล็กลงขึ้นอยูกับธรรมชาติของขอบเขตหลั กสูต รหรื อ
เปาหมายพิเศษในบทเรียน (Evertson, et al. 2006) ไดอธิบายวาสามารถจัดกลุมในการเรียนการ
สอนได 7 รูปแบบ สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ความกังวลหลักในการจัดตั้งกลุมคือ
การใหความสนใจกับความตองการสวนบุคคล การเตรียมการจัดกลุมโดยใชวิธีใหม ๆ และใหความ
แตกตางและการใหบริการที่แตกตางกันเพื่อใหโอกาสการเรียนรูแบบมีสวนรวมชวยสําหรับความ
หลากหลายในกําหนดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีขอเสนอแนะ
พิเศษคือตองใหการควบคุมดวยความระมัดระวังในการจัดตั้งกลุมสรางความแนนอนวาตําแหนงของ
กลุมนั้นไมมีความแนนอน สมาชิกในกลุมจะมีหนาที่ที่แตกตางกันตามเหตุผลที่แตกตางกันในการ
จัดตั้งกลุมนักเรียน การเตรียมการใชการจัดกลุมที่แตกตางกันเปนพื้นฐานของความสนใจหรือ
วัตถุประสงคของงานที่ไดรับมอบหมาย (Wood, 1996) การเตรียมการใชการจัดกลุมที่แตกตางกัน
นั้นเปนเรื่องธรรมดา ในกระบวนการนี้ถามีโครงสรางที่ถูกตอง จะทําใหประสบความสําเร็จในการ
เรียนและการขัดเกลาทางสังคมไดอยางสะดวก การกําหนดขนาดของกลุมบนพื้นฐานของระดับ
ความสามารถและใชการผสมผสานระดับความสามารถในกลุมเมื่อใชกลยุทธการเรียนแบบรวมมือ
เปนเรื่องสําคัญที่จะตองสนับสนุนในกิจกรรมที่นักเรียนทั้งหมดมีสวนรวม
- การวางแผนบทเรียน การวางแผนบทเรียนชวยใหครูจัดการเรียนการสอน ครู
จํานวนมากเริ่มตนเขียนแผนการเรียนที่เต็มไปดวยรายละเอียดและในที่สุดก็เปลี่ยนไปยังรูปแบบที่
ครอบคลุมนอย อยางไรก็ตามครูบางคนยังคงใชรายละเอียดในแผนการเรียนนํามาสอนนักเรียน
เมื่อพวกเขาค นพบรายละเอียดที่จะชวยให การเรียนการสอนประสบความสําเร็จ การวางแผน
รายละเอียดคือตองการความถี่สําหรับบทเรียนที่จะตองปรับปรุงอยางมากใหเหมาะสมกับนักเรียนที่
มีพรสวรรคหรือนักเรียนที่พิการ องคประกอบที่มีพื้นฐานจากงานวิจัย 6 ดาน ประกอบไปดวย การ
แนะนําบทเรียน ,สรางความชัดเจน , การทํางานคนเดียวและการทบทวน, การปดอภิปราย การ
ชี้แนะและการฝกปฏิบัติ (Levin; & Nolan. 2003) กุญแจพื้นฐานอื่น ๆ ของการวางแผนบทเรียนนั้น
ควรถือวาเปนตัวเลือกที่ทําใหสําเร็จโดยงาน นักเรียนบางคนอาจจะตองการเทคนิคสําหรับการ
ปกครอง ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ การพั ฒ นาการวางแผนบทเรี ย นคื อ ต อ งสร า งความสนใจใน
วัตถุประสงคของบทเรียน ความกังวลมีความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ การฝกฝนของนักเรียนควรกําหนดโดยอิสระ นักเรียนบางสวนสามารถทําไดในชั้นเรียนและ
บางสวนสามารถทําสําเร็จไดในการทําการบาน มีการวางแผนกิจกรรมสําหรับนักเรียนที่ทํางาน
เสร็จอยางรวดเร็ว การวางแผนและการระบุเทคนิคที่จะจัดการกับพวกเขาอาจมีประโยชนและ
สามารถคาดคะแนนปญหาที่อาจเกิดขึ้นระหวางบทเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเด็กอัจฉริยะ
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- การใชเทคโนโลยี การประยุกตใชเทคโนโลยีในหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเปนสิ่งที่แพรหลายในปจจุบัน จากมุมมองของการจัดการ ครูจะตองพิจารณาตัวเลขของตัว
แปรเมื่อตัดสินใจที่จะใชเทคโนโลยี ขณะที่มีทางเลือกของซอฟตแวรจํานวนมากที่ใชไดเชิงพาณิชย
เช น นี้ การเลื อ กใช ซ อฟท แ วร ใ ห เ หมาะสมสํ า หรั บ นั ก เรี ย นและสั ม พั น ธ กั บ ความต อ งการของ
วัตถุประสงคของการเรียนการสอนและองคความรู มีขอเสนอแนะวาควรพิจารณาความตองการการ
เขาถึงของนักเรียนที่มีความพิการ โรงเรียนจําเปนที่จะตองไดรับการปอนขอมูลและสงออกของ
อุปกรณสําหรับนักเรียนที่ตองการ เชน ฮารดแวร ควรมีตรวจสอบวาเวปไซดนั้นนึกถึงนักเรียนที่ไม
มีความสามารถ มีความเหมาะสม มีการใชตัวกรองอินเตอรเนต มีการออกแบบบทเรียนใหมีการ
ใชประโยชนคอมพิวเตอรในทางที่มีสวนรวม และครูตองสอนนักเรียนวาอะไรคือสิ่งที่ควรทําและไม
ควรทําในการใชอีเมลหรืออินเตอรเนต
2.2.6 องคประกอบดานการจัดการ (organization) ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นใน
หองเรียนการศึกษาทั่วไปในวันนี้สรางความทาทายใหม ๆ มากมายสําหรับครู มีการเปรียบเทียบ
แนวโนมของหองเรียนไปสู “one-room schoolhouse” ซึ่งครูในหองเรียนมักจะตอบสนองตอความ
ตองการเฉพาะของนักเรียนจํานวนมาก การเลือกองคความรูวาจะใชการจัดการเวลาอยางไรใน
พื้นที่ของบุคลากรทางการศึกษา สภาพแวดลอมการทํางาน การบริหารหนาที่ การประยุกตใชใน
การเรียนการสอน ระบบการสื่อสารอยางตอเนื่องและการประยุกตใชสวนบุคคลสามารถแสดงถึง
ความสําเร็จ การแสดงออกสวนบุคคลวาครูคนหนึ่งจะใชเทคนิคการบริหารเวลาอยางไร
2.2.6.1 ความรับผิ ดชอบสวนบุคคล โดยทั่ว ไปของหองเรี ยนในการศึกษาแบบ
ทั่วไป ครูในการศึกษาปกติโตตอบกับครูการศึกษาพิเศษ ครูในหองเรียนแบบอื่น ๆ พนักงาน
สนับสนุ นที่เปนผูเชี่ยวชาญ (เชน ครูสอนพูด, นักจิตวิทยาโรงเรียน) นักการศึกษา ครู ฝกสอน
อาสาสมัคร และผูรวมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานระหวางบุคคล ครูควรทําตาม
คําแนะนําดังตอไปนี้
- สรางความสัมพันธที่ดีในการทํางานดวยการสนับสนุนสวนบุคคล
- สนับสนุนความเชี่ยวชาญสวนบุคคลอยางชัดเจนใหกับนักเรียนในชั้นเรียน
ของคุณ ดูการฝกปฏิบัติในฐานคิดที่ใกลเคียงกันเพื่อเพิ่มความคิดใหมากขึ้น
- สรางความชัดเจนของบทบาทสวนบุคคลและครูในชั้นเรียนเปนผูประสานงาน
ในการเรียนการสอนและผูที่ทําการแทรกแซงพฤติกรรม
- สรางบทบาทและความรับผิดชอบของผูอุปถัมภ, อาสาสมัครและผูฝกสอน
- อธิบายระดับของความคิดเห็นของนักการศึกษาผูเชี่ยวชาญและจัดกิจกรรม
อภิปรายโดยเฉพาะกับพวกเขานั้นพวกเขาสามารถสรางรูปแบบและสนับสนุนใหพวกเขาใหกับ
นักเรียน
- ในกรณีที่จัดการศึกษาไปพรอมกับเด็กที่มีความพิการในหองเรียนปกติ ควร
มีการพัฒนาแผนแบบรวมกับครูการศึกษาพิเศษสําหรับการรวมการชวยเหลืออยางเหมาะสม
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2.2.6.2 สภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางานหมายถึงการ
ใชพื้นที่ที่สงผลกระทบโดยตรงกับงานจากครู ตามปกติโตะทํางานและแฟมงาน ครูจะตองพิจารณา
วาใชประโยชนในพื้นที่การทํางานอยางไรและจะจัดการพวกเขาอยางไร ตัวอยางเชน โตะทํางาน
ของครูอาจจะออกแบบใหมีขอจํากัดตอนักเรียนทั้งหมดหรืออาจจะถูกใชสําหรับเปนที่เก็บขอมูลเพียง
อยางเดียวหรือเปนพื้นที่ทํางาน ขอเสนอแนะสําหรับจัดสภาพแวดลอมในการทํางานมีดังนี้
- จัดการใหโตะทํางานของครูมีพื้นที่วางสําหรับเอกสารตาง ๆ
- จัดการแฟมของเอกสารและขอมูลใหสามารถเอาขอมูลออกมาไดงายและ
รวดเร็ว
- ใชระบบแถบสีสําหรับการจัดเก็บเอกสาร ถาเปนไปได
2.2.6.3 หนาที่ดานการบริหาร พรอมดวยหนาที่ทางการเรียนการสอน การสอน
รวมถึงหนาที่ดานการบริหารดวย กิจกรรมทั้งสองดานนั้นสวนมากเรียกรองการมีสวนรวมในการ
ประชุมและการทําเอกสาร รวมไปถึงรูปแบบตาง ๆ ของการติดตอ การแสดงออกของนักเรียนที่มี
ความต อ งการพิ เ ศษจะเพิ่ มขึ้ น เชน ความต อ งการ ต อไปนี้เ ปน กลยุ ท ธ บ างส ว นของการจั ด การ
เอกสาร
- เตรียมแบบฟอรมจดหมายสําหรับทุกเหตุการณสําคัญ
- เตรียมสําเนาของแบบฟอรมที่แตกตางกันที่ใชกันโดยทั่วไป
- เก็ บ บั น ทึ ก ของการติ ด ต อ ทางโทรศั พ ท ข องโรงเรี ย นกั บ ผู ป กครอง, ครู ,
ผูปฏิบัติงาน, ผูบริหารหรือผูคนอื่น ๆ ไวทั้งหมด
- จัดการเอกสารสวนใหญเพียงครั้งเดียว
- ทํ า ให ก ารประชุ ม ส ว นมากต อ งการระเบี ย บวาระการประชุ ม และในการ
ประชุมควรมีการซักถามกันในเวลาจํากัดและควรมีกําหนดเวลาเพื่อความสะดวก
2.2.6.4 การประยุกตใชในการเรียนการสอน การรวมการประยุกตในการเรียนการ
สอนของเทคนิคการจัดการเวลา ในที่นี้มุงเนนไปที่การใชเครื่องมือและเทคโนโลยีนั้นสามารถทําให
งานการสอนเปนไปไดโดยงาย สวนของอุปกรณที่นาสนใจที่สุดที่ใหกับครูคือคอมพิวเตอรพรอมกับ
ซอฟตแวรที่เหมาะสม ครูสามารถลดเวลาที่ใชในการทดสอบ, การจัดการรูปภาพ การวางแผน
จัดการพฤติกรรมและอื่น ๆ ตอไปนี้เปนขอเสนอแนะพิเศษ
2.2.6.5 ระบบการสื่อสารที่ตอเนื่อง การสื่อสารกับผูปกครองหรือผูพิทักษเปน
สิ่งจําเปน การสรางชวงการติดตอสื่อสารระหวางบานกับโรงเรียนในชวงเริ่มตนปการศึกษาและทํา
ใหการดําเนินงาน มีคําแนะนําอยางมากมายใหโรงเรียนเริ่มดําเนินการโดยเร็ว หลายขอเสนอแนะ
ตอไปนี้สรางจากคําแนะนําของโจนสและโจนส (Jones and Jones. 2007)
- ไดรับการสนับ สนุ นจากผู ปกครองสํ าหรั บการสนับ สนุ นของนัก เรีย นและ
พฤติกรรมเชิงบวกในหองเรียนผานทางจดหมาย, การโทรศัพท, การเยี่ยมบานหรืองานคืนสูเหยา
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- รักษาการติดตอสื่อสารกับผูปกครองตลอดปการศึกษาผานทางจดหมายทุก
วันศุกร, หนังสือพิมพและรายงานความกาวหนา
- สรางเวปไซดใหมีขอมูลประเภทตาง ๆ เปนที่แนนอนวาตองรวมการบานที่
ไดรับมอบหมายและวันที่สําคัญ
2.2.6.6 โปรแกรมการจัดการเวลาสวนตัว เพราะมันเปนไปไมไดที่การจัดการของ
เวลาสวนตัวบุคคลหนึ่งจะสมบูรณแบบจากการบริหารงานแบบมืออาชีพ มันเปนการคุมคาที่จะ
พิจารณากลยุทธการจัดการเวลาแบบตาง ๆ ในการประยุกตใชสวนบุคคลมากขึ้นแตสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพของบุคคลและประสิทธิภาพของหองเรียนใหดีขึ้น ขอเสนอแนะพื้นฐานมีดังนี้
- ใชการแนะนําสิ่งที่ตองทําในแตละวัน
- ทําใหงานหลักกลายเปนชิ้นสวนเล็ก ๆ และทํางานรวมกับพวกเขา
- หลีกเลี่ยงการทําเกินกวาขอตกลง
- การทํ า งานในช ว งเวลาทํ า งาน นี่ ห มายความถึ ง การหลี ก เลี่ ย งสิ่ ง เร า ที่
โรงเรียนซึ่งในการสนทนาทางสังคมจะแทรกเขาในชวงเวลาทํางาน
- หลีกเลี่ยงการตกลงดวยกิจกรรมเล็ก ๆ ถามันสําคัญมากสําหรับคน ๆ หนึ่ง
- การใชเวลาวางใหดี มักจะเปนการเตรียมเครื่องมือในการอานหรืองานแบบ
พกพาอื่น ๆ
2.3 การวัดพฤติกรรมจัดการชั้นเรียน
การวัดพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนในชวงเริ่มแรกนั้นจะใชการสังเกตพฤติกรรมของ
ครูผูสอนและพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่ดําเนินการเรียนการสอน ดังจะเห็นไดจากงานวิจัย
ของโรเบิรต ซอร (Robert S. Soar, 1971) ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับการวัดการจัดการชั้นเรียนของครู
โดยเฉพาะ ใชการเก็บรวบรวมขอมูลการจัดการชั้นเรียนของครูโดยการสังเกตการณการเรียนการ
สอนของครูทั้งวันในแตละชั้นเรียน การสังเกตทําโดยทีมงานที่ไดรับการฝกฝน ไดมีการจัดทํา
แบบฟอรมบันทึกกิจกรรมตาง ๆ ในหองเรียน พรอมกันนั้นไดมีการบันทึกเทปการเรียนการสอน
และไดมีการสังเกตและใหรหัสสําหรับพฤติกรรมตาง ๆ ในหองเรียน การวัดประสิทธิภาพในการ
จัดการชั้นเรียนโดยใชการสังเกตยังคงเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในชวงทศวรรษที่ 20 ดังจะเห็น
ไดจากงานวิจัยของแมรี่ ริชเชอรและคณะ (Mary Richter et al. 2007) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
Measuring and Supporting Classroom Management: Focus on Outcomes, Systems and
Data การเก็บขอมูลในงานวิจัยฉบับนี้ใชการสังเกตพฤติกรรมของครูในชั้นเรียน การสังเกตทําโดย
เจาหนาที่ที่ไดรับการฝกฝน การสังเกตทําในหลายบริบท แบบบันทึกขอมูลมีทั้งแบบเช็คลิสต
ความถี่ของพฤติกรรม, แบบเช็คลิสตวามีการกระทําพฤติกรรมหรือไม รวมไปถึงแบบสังเกตที่ให
บันทึกขอมูลเปนปลายเปด
นอกจากการสังเกตแลว อีกวิธีหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการวัดพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพคือการใหครูประเมินตนเองโดยใชแบบสอบถาม แบบสอบถาม
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ที่นักวิจัยนิยมใชคือ Teacher sense of efficacy scale (TSES) จัดทําโดย โมแรนและฮอย
(Tschannen moran and Woolfolk Hoy. 2001) มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการ
จัดการชั้นเรียน ประสิทธิภาพของกลยุทธการสอน และประสิทธิภาพในการมีสวนรวมของนักเรียน
แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถาม 24 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 9 ระดับ
ประกอบดวย 1 = ไมมี 3 = นอยมาก 5 = มีอิทธิพลบาง 7 = ไมนอย 9 = ดีที่สุด สวนคา 2, 4, 6, 8
สําหรับตอบสนองการเลือกที่อยูระหวางสองมาตรวัด ความเชื่อถือของแบบสอบถามนี้อยูระหวาง
0.92 – 0.95 สําหรับแบบสอบถามทั้งฉบับ ตัวอยางของงานวิจัยที่ใชแบบสอบถามฉบับนี้ เชน
งานวิจัยเรื่อง On The Relationship between Efficacy of Classroom Management,
Transformational Leadership Style, and Teachers’ Personality โดยโมฮัมหมัด อาเลียบาริและ
ราฮิล ดาราบิ (Mohammad Aliakbari, & Rahil Darabi, 2013) ที่ทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, บุคลิกภาพกับประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนของครูสอน
ภาษาอังกฤษในอิหราน หรืองานวิจัยเรื่อง Changes in Beginning Teacher's Sense of Efficacy
in Classroom Management: A One-Year Follow-Up Study ของ ซู โอ’แนลและเจนนิเฟอร สเตป
เฮนสัน (Sue O’Neill; & Jennifer Stephenson, 2011) ซึ่งไดทําการศึกษาความรูสึกเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนของครูในออสเตรเลีย วาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติ
หรือไมหลังจากที่ผานประสบการณการสอนมาเปนเวลา 1 ป
สําหรับงานวิจัยในประเทศไทยนั้น พบวามีงานวิจัยของชัย สันกวาน (2553) ที่
ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งการวิ เ คราะห พ หุ ร ะดั บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การจั ด การชั้ น เรี ย นของครู ใ นสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 (2553) ผูวิจัยไดแบบสอบถามการปฏิบัติของครูที่มี
ตอการจัดการชั้นเรียน ประกอบดวยรายการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน 6 ดาน ไดแก การ
จัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู, การดําเนินการสอนอยางเปนระบบ, การจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จ, การสรางวินัยในชั้นเรียนและการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ขอ
คําถามมีทั้งหมด 42 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยคะแนน 5 หมายถึง
ปฏิบัติมากที่สุด สวนคะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัตินอยที่สุด ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ .9667
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
โมฮัมหมัด อาเลียบาริและราฮิล ดาราบิ (Mohammad Aliakbari & Rahil
Darabi. 2013) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง On The Relationship between Efficacy of Classroom
Management, Transformational Leadership Style, and Teachers’ Personality โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธและความสามารถในการทํานายระหวางปจจัยทางบุคลิกภาพ
ประสบการณและระดับการศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพในการจัดการชั้น
เรียนของครูสอนภาษาอังกฤษในอิหราน ในงานวิจัยนี้แบงปจจัยทางบุคลิกภาพเปน 5 แบบ ไดแก
Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism และ Openness ผลการวิจัย
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พบวาบุคลิกภาพแบบ Extraversion และแบบ Conscientiousness รวมไปถึงภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลงนั้นสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนตัว
แปรที่สามารถทํานายประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนไดแก บุคลิกภาพแบบ Extraversion และ
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง งานวิจัยนี้ไดแสดงใหเห็นถึงตัวแปรที่เปนปจจัยภายในตัวครูที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของชัย สันกวาน (2553) ซึ่งไดทําการ
วิเคราะหพหุระดับปจจัยที่สงผลตอการจัดการชั้นเรียนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 2 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการจัดการชั้นเรียนของครู ศึกษา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ระดั บ บุ ค คลของครู ได แ ก ความเป น เพศหญิ ง การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ประสบการณในการสอนไมเกิน 10 ป เจตคติตอการจัดการชั้นเรียน ขวัญกําลังใจ
ความเครียด การเห็นคุณคาในตน ปจจัยระดับโรงเรียน ไดแก โรงเรียนดีเดน โรงเรียนขนาด
ใหญ นโยบายและการบริหาร ความรูความสามารถในการบริหารของผูบริหาร การสนับสนุนจาก
ผูมีสวนไดสวนเสียและบรรยากาศในโรงเรียนกับการจัดการชั้นเรียน และเพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ปจจัยระดับบุคคลและปจจัยระดับโรงเรียนที่สงผลตอการจัดการชั้นเรียนของครูในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งพบการวิจัยพบวา ปจจัยระดับบุคคลของครู ไดแก ความ
เป น เพศหญิ ง เจตคติ ต อ การจั ด การชั้ น เรี ย น ขวั ญ กํ า ลั ง ใจและการเห็ น คุ ณ ค า ในตนเองมี
ความสัมพันธทางบวกกับการจัดการชั้นเรียนที่ระดับนัยสําคัญ .01 สวนการมีอายุไมเกิน 40 ป การ
มีประสบการณสอนไมเกิน 10 ป ความเครียด มีความสัมพันธทางลบกับการจัดการชั้นเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปจจัยระดับโรงเรียน ไดแก ความรูความสามารถในการ
บริ ห ารของผู บ ริ ห าร การสนั บ สนุ น ของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และบรรยากาศในโรงเรี ย น มี
ความสัมพันธทางบวกกับการจัดการชั้นเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับการ
วิเคราะหพหุระดับดวยการวิเคราะหโมเดลแบบไมมีเงื่อนไข (Unconditional Model) พบวาปจจัย
สวนบุคคลที่มีผลตอการจัดการชั้นเรียน ไดแก ความเปนเพศหญิง ขวัญกําลังใจ ความเครียดและ
การเห็ นคุณคาในตนของครู ปจจัยระดับโรงเรียนที่ มีผลตอการจัดการชั้นเรียนไดแก นโยบาย
ทางการบริหารและการสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนเสีย จากงานวิจัยพบวาประสิทธิภาพของการ
จัดการชั้นเรียนนั้นเปนผลมาจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของครู
จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาประสิทธิภาพในการ
จัดการชั้นเรียนนั้นเปนทักษะที่จําเปนสําหรับครูไมวาจะสอนในระดับชั้นใดก็ตาม แตการศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนในปจจุบันมักจะพบวาเปนการศึกษากลยุทธที่ดีในการจัดการชั้นเรียน
การสรางรูปแบบการฝกอบรมสําหรับครู และการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรชีวสังคมและตัว
แปรทางจิตลักษณะกับการจัดการชั้นเรียนของครูเพียงเทานั้น สําหรับงานวิจัยในประเทศไทยซึ่ง
กําลังเพิ่มจํานวนโรงเรียนเรียนรวม การศึกษาถึงรูปแบบการจัดการชั้นเรียนรวมที่มีรูปแบบเฉพาะ
ยังไมชัดเจน ผูวิจัย จึ งทํ าการศึ กษาเกี่ยวกั บองคประกอบของการจั ดการชั้นเรี ยนร วมในระดับ
ประถมศึกษาวามีรูปแบบเปนอยางไร ประกอบดวยองคประกอบใดบาง โดยทําการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและครูที่ไดรับการยอมรับวาประสบความสําเร็จใน
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การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ ใหกับเด็กเรียนรวม แลวนําขอมูลมา
สังเคราะหกับแนวคิดการจัดการชั้นเรียนของสมิธ (2008) เพื่อหาองคประกอบในการจัดการชั้นเรียน
ระดับประถมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษาแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของ
ครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ตอนที่ 3 ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism model)
รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) เปนกรอบแนวคิดของการทํา
วิจัยในสาขาจิตพฤติกรรมศาสตรที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน.
2541; อางอิงจาก Magnusson; & Endler. 1977) และเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัยที่บงชี้
เกี่ยวกับสาเหตุของพฤติกรรมตาง ๆ หลายประเภท รวมทั้งพฤติกรรมการทํางาน ทฤษฎีนี้ระบุ
สาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลวามีอยางนอย 4 สายหลัก ดังนี้
1. สาเหตุฝายสถานการณ (Situational factors) ซึ่งเปนสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว
บุคคลหรือการรับรู ของบุคคลที่เกี่ ยวกับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งรอบตัวเขา เชน ปทัสถานทางสังคม การ
สนับสนุนจากคนรอบขาง เปนตน สถานการณเหลานี้แบงเปน 2 ลักษณะ คือ สถานการณที่
เอื้ออํานวยในการเกิดพฤติกรรมที่ปรารถนา และสถานการณที่ขัดขวางมิใหเกิดพฤติกรรมที่นา
ปรารถนา
2. สาเหตุ ฝ ายจิ ต ลั ก ษณะเดิม (Psychological
traits) เปนจิ ต ลักษณะหรือ
บุคลิกภาพที่ติดตัวมา อาจเกิดจากการถายทอดทางสังคม เชน สุขภาพจิต ประสบการณทาง
สังคม สติปญญา คานิยม เปนตน
3. ปฏิสัมพันธระหวางสาเหตุฝายสถานการณกับฝายจิตลักษณะเดิม ซึ่งเรียกวา
ปฏิสัมพันธแบบกลไก (Mechanical Interaction) เชน พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ผูนั้นมี
สุขภาพจิตที่ไมดี และกําลังอยูในสถานการณยั่วยุ จึงทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราวได เปนตน
4. สาเหตุฝายจิตลักษณะตามสถานการณ หรือที่เรียกวา ปฏิสัมพันธภายในตน
(Organismic Interaction) เปนจิตลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ เชน เจตคติตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง สิ่งเหลานี้เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
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ลักษณะสถานการณ
ปจจุบัน

พฤติกรรมของบุคคล
Mechanical
Interaction

Organismic
Interaction

จิตลักษณะเดิมของ
บุคคล

จิตลักษณะตาม
สถานการณ

ภาพประกอบ 2 แสดงรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2541; อางอิงจาก
Magnusson, & Endlet. 1977)
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย เลื อ กใช ท ฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ นิ ย มในการอธิ บ ายสาเหตุ ข อง
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปดวยปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิต
ลักษณะเดิมของผูกระทํา ไดแก การรวมรูสึก การรับรูความสามารถของตนเองและภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิต ลักษณะตามสถานการณ ไดแก ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมลักษณะสถานการณ ไดแก ความ
พรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การสนับสนุนจากผูปกครองและภาระงาน
ของครู ซึ่งแสดงในการทบทวนเอกสารตอไปนี้
ตอนที่ 4 ปจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวของกับการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิตลักษณะเดิมของผูกระทํา ไดแก
4.1 การรวมรูสึก (Empathy)
4.1.1 ความหมายของการรวมรูสึก
คําวา “การรวมรูสึก” คอนขางจะเปนคําใหม โดยเริ่มจากนักวิชาการชื่อทีทเชอเนอรเปนผูสรางคําภาษาอังกฤษวา empathy โดยดัดแปลมาจากคําในภาษาเยอรมันคือEinfühlung
ซึ่งเปนแนวคิดของลิปป (Lipp. 1903, 1905) และพรานด (Prandtl. 1910) ลิปปไดกลาวถึง
Einfühlung ว า เป น มุ ม มองเชิ ง ลึ ก ในโครงการของพวกเขามี วั ต ถุ ป ระสงค ว า มุ ม มองเชิ ง ลึ ก นั้ น
สามารถพิ จ ารณาได ใ นความอ อ นโยนของวิ ญ ญาณ เป น ความเห็ น ส ว นตั ว เชิ ง คุ ณ ภาพจาก
ประสบการณของแตละคน โดยลิปปไดพยายายามนํามาใชในบริบทดานจิตในในแงขอกระบวนการ
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ที่ เ ราจะรั บ รู ค วามรู สึ ก ของผู อื่ น ทั้ ง นี้ ที ท เชอเนอร ไ ด ใ ห ค วามหมายของการร ว มรู สึ ก ว า คื อ
กระบวนการของมนุษยที่จะอานความรูสึกในตัวของพวกเขา (Felt. 2011)
ทฤษฎีของการรวมรูสึกทางจิตวิทยา สวนใหญไดรับอิทธิพลมาจากมุมมองของ
พฤติกรรมทางอารมณของลิปปและทีทเชอเนอร จนกระทั่งโคลเลอร (Kohler. 1929) ไดอภิปรายวา
แทนที่จะดําเนินการโดยมุงเนนไปที่ความรูสึกในประสบการณของผูอื่น แตใหถือวาการรวมรูสึกเปน
มากกวาความเขาใจความรูสึกของผูอื่นมากกวาการรูสึกรวมกันกับพวกเขา ตอมาในป 1934 จอรจ
เฮอรเบิรท มีด (Mead, 1934) ไดยอมรับวา Self-other different เปนองคประกอบหนึ่งของการรวม
รูสึก ในงานของเขาใหความสําคัญตอความสามารถสวนบุคคลที่จะกระทําบทบาทของผูอื่นตาม
ความเขาใจวาพวกเขามองโลกอยางไร ในชวงระยะเวลาเดียวกัน เพียเจต (Piaget. 1932) ไดมี
งานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการดานความรูความเขาใจ ซึ่งมีสวนที่เนนย้ําวาการรวมรูสึกเปนพังกชั่น
ทางสติปญญาและความคิดที่จําเปนของแตละบุคคลในการที่จะจินตนาการและเขาใจบทบาทของ
ผูอื่น แมวาการรวมรูสึ กจะถูกกลาวถึงในชวงครึ่งแรกของศตวรรษแตไมไดรับความนิยมอยาง
แทจริง จนกระทั่งสองนักจิตวิทยาไดแก คารล โรเจอรและไฮนซ โคฮัท ซึ่งไดรับการพิจารณาวา
เปนผูบุกเบิกการศึกษาปรากฏการณของการรวมรูสึก (Bohart; & Greenberg. 1997) โดยหลังจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเกิดความสนใจอยางมากที่จะพัฒนาทฤษฎีการรวมรูสึกทางจิตวิทยา ซึ่ง
สวนใหญเกี่ยวของกับการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ของโรเจอร ซึ่งประกอบดวย การยอมรับในดาน
บวกอยางไมมีเงื่อนไข (unconditional positive regard) การรวมรูสึก (empathy) และความจริงใจ
(genuineness) ในปตอมาการรวมรูสึกกลายเปนศูนยกลางของแนวคิดจิตวิทยาตัวตน (self –
psychology) ของโคฮัท (Felt. 2011)
โรเจอร ไ ด นํ า การร ว มรู สึ ก เข า มาเป น องค ป ระกอบหลั ก ในการเปลี่ ย นแปลง
บุคลิกภาพและใชในการบําบัดทางจิตวิทยา แนวคิดการรวมรูสึกของโรเจอรจึงกําเนิดขึ้นและเปนที่
นิยมมาจนถึงปจจุบันนี้ ทฤษฎีของโรเจอรคือสวนบนพื้นฐานของปรัชญาปรากฏการณวิทยา ตามที่
การกระทําของบุคคลจะถูกกําหนดโดยการรับ รูของเขาหรื อเธอต อโลกโดยรอบ ดังนั้นสําหรับ
โรเจอรจึงสําคัญวาคนไขมองโลกอยางไรมากกวาที่จะเขาใจตามสถานการณที่เกิดขึ้นจริง ธรรมชาติ
ของการรวมรูสึกจึงเปนบทบาทพื้นฐานของทฤษฎีนี้
ในขณะที่โคฮัทไดใชการรวมรูสึกเปน
องคประกอบสําคัญในแนวคิดจิตวิทยาตัวตน (self – psychology) โดยถือวาการรวมรูสึกเปนสิ่งที่
สําคัญสําหรับนักบําบัดและเปนสวนหนึ่งของการบําบัดโรคที่จะชวยใหคนไขไดเรียนรูและเสริมสราง
ขอบกพรองในโครงสรางตัวตนของเขา
ในชวงแรกแนวโนมของนิยามของคําวาการรวมจะเปนในแงของอารมณที่ไดมีการ
พั ฒ นา นั ก วิ จั ย เหล า นี้ มั ก จะจํ า กั ด ความหมายของการร ว มรู สึ ก ว า เป น ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองต อ
เปาหมายเทานั้น ฮอฟแมน (Hoffman. 2000) เห็นวาการรวมรูสึกเปนการตอบสนองทางอารมณ
กับผูอื่นมากกวาจะเปนการตอบสนองกับตนเอง ในทํานองเดียวกับบารเนตตและคณะ (Barnett, et
al. 1987) ใหแนวคิดของการรวมรูสึกวาเปนความรูสึกกับอารมณวาสอดคลองกันแตไมจําเปนตอง
เหมือนกันกับอารมณของผูอื่น แบทสัน (Batson. 1991) ไดกําหนดระยะของการรวมรูสึกวาไมใช
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ความรู สึ ก ทั่ ว ไป แต เ ป น ความรูสึ กบางอยา งเช น ความเมตตา ความอบอุ น ความกังวลและ
ความชอบ เขากํ า หนดการร ว มรู สึ ก เป น ความรู สึ ก ที่ ส อดคล อ งกั บ อารมณ แต ไ ม จํ า เป น ต อ ง
เหมือนกับอารมณ ความรูสึกของผูอื่น แตในเวลาตอมาไดมีการรวมเอาองคประกอบทางสติปญญา
เขารวมในการรวมรูสึก โดยที่องคประกอบทางดานอารมณหมายถึง ปรากฏการณที่เพลิดเพลิน
ของประสบการณทางอารมณจากความรูสึกรวมจากผูอื่น เชน ความรูสึกรวม ความรูสึกกับ สวน
องคประกอบทางสติปญญาหมายถึงกระบวนการรับรูในมุมมองของผูอื่นอยางถูกตอง เชน การเอา
ใจใสอยางถูกตอง การเชื่อมตอกับความทรงจําจากประสบการณในชวงตาง ๆ เชน การมุงเนน
กระทําตามบทบาท และความแตกตางระหวางตนเองกับผูอื่น สงผลตอความสอดคลองทางสรีระ
วิท ยา เช น ความคล า ยคลึ ง กั น ในการแสดงสี ห น า ท า ทางกั บ การเต น ของหั ว ใจ/หรือ ภาษากาย
ระหวางผูสังเกตและการสังเกต
ปจจุบันนักวิชาการสวนใหญรวมทั้งองคประกอบดานอารมณและดานสติปญญา
เขาในคํา ๆ เดียววา “การรวมรูสึก” ตัวอยางเชน ฮอฟแมน (Hoffman. 2000) ไดใหความหมายของ
การรวมรูสึกวาเปนการตอบสนองทางอารมณที่เหมาะสมตอสถานการณของผูอื่นกวาของตนเองเอง
ในช ว งแรกดู เ หมื อ นเขาจะไม ส นใจองค ป ระกอบด า นสติ ป ญ ญา แต ภ ายหลั ง เขาก็ ยื น ยั น ว า
กระบวนการทางสติปญญากุญแจที่สําคัญ เชนเดียวกับซิลมาน(Zillmann.1991) ครั้งแรกเขา
เชื่ อ มต อ กระบวนการทางอารมณ อ ย า งแม น ยํ า โดยไม ส นใจองค ป ระกอบทางสติ ป ญ ญา ใน
ความหมายของการรวมรูสึก องคประกอบทางอารมณคือการตอบสนองที่เกิดจากระดับอารมณของ
ผูอื่นและผานองคประกอบทางสติปญญาโดยการแยกแยะความแตกตางระหวางตนเองและผูอื่น
นักวิชาการจากหลายสาขาไดพยายามปะติดปะตอเกี่ยวกับธรรมชาติของการรวมรูสึก และมักจะ
พบวามันเปนปรากฏการณของการเขาใจความรูสึกของผูอื่น นอกจากนี้วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ยังมี
แนวโนมที่จะเนนไปที่งานวิจัยที่กลาววาการรวมรูสึกเปนปรากฏการณทางธรรมชาติและเปนปกติ
ของพัฒนาการมนุษย ไดมีงานวิจัยจํานวนมากที่มีสมมติฐานวาการรวมรูสึกมีความสัมพันธกับ
ประสิ ท ธิ ผ ลทางสั ง คม เช น ความเห็ น อกเห็ น ใจและความเมตตา แรงจู ง ใจ เช น คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความยุติธรรมและความบริสุทธิ์ใจ และพฤติกรรม เชน การชวยเหลือ การแสดง
มุมมอง การใหเหตุผลทางจริยธรรม ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายของการรวมรูสึกไวดังนี้
ซิลมาน (Zillmann. 1991) ไดนําเสนอนิยามของการรวมรูสึกวา การรวมรูสึกคือ
กระบวนการที่บุคคลตอบสนองทางอารมณกับอารมณและความรูสึกของผูอื่น และเมื่อทําเชนนั้น
ระดับอารมณบางสวนของพวกเขาจะมีความสัมพันธระหวางอารมณและปฏิกิริยาตอบสนองทาง
อารมณของพวกเขา ซิน (Zinn. 1999) ก็ไดใหนิยามของการรวมรูสึกวาเปนกระบวนการเชนกัน
โดยเขากลาววาการรวมรูสึกเปนกระบวนการของการทําความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณสวนตัว
ของบุคคลจากการแบงปนประสบการณทางอารมณซึ่งเปนประสบการณที่ดําเนินการจากการสังเกต
ทีทา ในขณะที่วิสแมน (Wiseman. 1996) ใหความหมายวาการรวมรูสึกหมายความถึงการรับรูถึง
อารมณ ค วามรู สึ ก ของผู อื่ น สาเหตุ ข องความรู สึ ก เหล า นี้ แ ละจะสามารถที่ จ ะมี ส ว นร ว มใน
ประสบการณทางอารมณของแตละบุคคลโดยไมตองกลายเปนสวนหนึ่งของมัน สวนลา คอมเธ
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(Le Compte. 2000) ไดใหความหมายของการรวมรูสึกวาคือ ความสามารถในการเห็นโลกผาน
สายตาคนอื่น ซึ่งหมายถึงความพยายามที่จะเขาใจอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตและรูสึกในสิ่งที่อยูหนทาง
เดียวกัน สําหรับนักวิชาการชาวไทยก็มีการใหความหมายไวใกลเคียงกัน เชน เทิดศักดิ์ เดชคง
(2542) ไดใหความหมายของการรวมรูสึกวาคือความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเปนการสื่อสารดวยอารมณ
และความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่น การเขาใจและแสดงออกอยางเหมาะสม
จากความหมายของการรวมรูสึกที่ไดกลาวไวขางตน สามารถสรุปไดวา การรวม
รูสึกคือกระบวนการที่บุคคลรับรูอารมณและความรูสึกของผูอื่นและตีความโดยผานความรูความ
เขาใจและประสบการณของตน และสามารถแสดงออกถึงอารมณและความรูสึกตอบสนองอยาง
เหมาะสมโดยไมนํากระทบกับอารมณของตนเองมากจนเกินไป
4.1.2 แนวคิดการรวมรูของของวลัยรัตน วรรณโพธิ์
การที่บุคคลจะอยูรวมกับคนอื่นในสังคมไดนั้น ตองมีความเขาใจความรูสึกของ
บุคคลอื่น สามารถคาดเดาไดวาเขาหรือเธอรูสึกอยางไร กอนที่จะแสดงพฤติกรรมออกไป เพื่อ
ไมใหเกิดความไมพอใจแกบุคคลอื่น ดังนั้นบุคคลจึงจําเปนตองมีความสามารถในการรับรูถึงสภาวะ
ตาง ๆ ของคนอื่นหรือมีการรวมรูสึกทั้งในทางบวกและทางลบ โดยแบงเปนขั้นตอนที่จะกอใหเกิด
การรวมรูสึกได 4 ขั้นตอน ดังนี้ (วลัยรัตน วรรณโพธิ์. 2545)
1) การจับอารมณ ความรูสึกของผูอื่น อารมณและความรูสึก แสดงออกทางสี
หนา ทาทาง เปนวิธีการสื่อสารโดยไมใชภาษา สวนการใชคําพูดหรือน้ําเสียงนั้น เปนวิธีการ
สื่อสารโดยใชภาษา
2) การบอกอารมณ ควรใหนักเรียนไดมีการพูดหรือแสดงลักษณะอารมณ เชน
ดีใจ โกรธ เสียใจ ซึ่งจัดเปนอารมณพื้น ๆ รวมถึงอีกหลายอารมณ เชน หงุดหงิด ไมพอใจ บึ้ง
ตึง เบื่อ เซ็ง เครียด สงสาร ตื่นเตน รัก ฯลฯ
3) ความเขาใจ เขาใจสาเหตุวามีสาเหตุใดที่บุคคลเกิดอารมณเชนนั้น แตละ
อารมณและความรูสึกของผูอื่นนั้นเปนเรื่องที่ตองเรียนรูและเปรียบเทียบ
4) การตอบสนองที่เปนไปได เมื่อบุคคลไวพอที่จะรับรูอารมณของผูอื่น บอก
ได เขาใจสาเหตุและความเปนมาแลว ก็ตองสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมและถูกตอง
จากขั้ นตอนของการเกิดการรว มรูสึ กวลัยรัต น วรรณโพธิ์ (2545) ได กําหนด
องคประกอบของผูที่มีความสามารถในการรวมรูสึก ดังนี้
1) สามารถเข า ใจอารมณ แ ละความรู สึ ก และการแสดงออกของผู อื่ น โดย
สามารถเดาความรูสึกของผูอื่นจากการแสดงสีหนาวาเขารูสึกอยางไร พยายามแปลความหมายทั้ง
สีหนาและทาทางของคนรอบขาง
2) มีความสามารถเอาใจเขามาใสใจเรา สามารถคาดเดาความรูสึกของผูอื่นโดย
สมมติวาเราอยูในสถานการณนั้นดวย เพื่อเขาใจและรับรูและสามารถตอบสนองไดอยางถูกตอง
เปนความยายามรวบรวมประสบการณและความรูสึกของตนเองในขณะที่เขาไปอยูในสถานการณ
ของผูอื่น
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3) สามารถตอบสนองไดสอดคลองกับสถานการณ พฤติกรรมหรือการกระทํา
ของผูอื่น โดยใชภาษาทาทางและภาษาพูดที่เปนไปในทิศทางที่เอื้ออํานวย บงบอกถึงความเขาใจ
และเห็นใจผูอื่นไดอยางถูกตอง
4.1.3 การวัดการรวมรูสึก
ในขอบเขตของการวัดทางวิทยาศาสตร เครื่องมือและวิธีการวัดตาง ๆ ไดถูก
นํามาใชเพื่อที่จะวัดการรวมรูสึก การรายงานตนเองเปนหนึ่งในเครื่องมือวัดที่พบมากที่สุด การวัด
แบบนี้ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีเพียงบางเครื่องมือเทานั้นที่ไดรับความนิยม
มารค ดาวิส (Mark Davis. 1980) ไดสรางเครื่องมือวัดการรวมรูสึกที่มีชื่อวา
Interpersonal Reactivity Index : The IRI โดยที่ดาวิสคิดวาการรวมรูสึกประกอบไปดวย
องคประกอบสี่อยาง ไดแก ความสามารถในการเขาใจทัศนะของผูอื่น (perspective – taking) การ
รวมรูสึกดานการแสดงออก (empathic concern) ดานความรูสึกเปนทุกขของบุคคล (personal
distress) และดานจินตนาการ (fantasy : ผูตอบแบบสอบถามจะจินตนาการใหตนเองกลายเปนตัว
ละครในหนังสือ ภาพยนตรและบทละคร) ในขณะที่ในการนําไปทดสอบจริงนั้นมีขอสงสัยหลาย
ประการ เชน การรวมรูสึกไมจําเปนตองนําไปสูการเห็นอกเห็นใจหรือไม ความทุกขของบุคคลไม
จํ า เป น ต อ งเป น ไปตามการร ว มรู สึ ก หรื อ ไม ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น มาจากกระบวนการของการเอาใจใส
ประกอบดวยองคประกอบตามสัดสวนที่เทาเทียมกันหรือไม ความทุกขสวนบุคคลและการรวมรูสึก
ถึงความทุกขมีความคลายคลึงกันมากเพียงใด แตกตางกันตรงไหน องคประกอบเหลานี้จําเปน
หรือไม ฯลฯ โดยเอกลักษณของ IRI คือการคําถามในแงของจินตนาการ แบบสอบถามประกอบดวย
ขอคําถาม 26 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ แบบวัด IRI ไดรับการ
วิพากษวิจารณอยางหนักจากธอรนตันและธอรนตัน (Thornton; & Thornton. 1995) ซึ่ง
วิพากษวิจารณเกี่ยวกับความลมเหลวของ IRI
ที่จะตองอยูตรงกลางระหวางอารมณของผู
สังเกตการณและการสังเกต และควรเพิ่มองคประกอบใหเปน 5 อยางไรก็ตาม วิลสันและคณะ
(Wilson, et al. 1999) ไดใช IRI โดยเฉพาะเพื่อสะทอนถึงแนวโนมที่ของอารมณจะแบงปน
ความรูสึกรวมกับผูอื่น นี่แสดงใหเห็นวาการวัดในรูปแบบนี้อาจยังมีขอกังขาอยูในการตีความที่
แตกตางกันออกไป
นอกจาก IRI แลวยังมีแบบวัดการรวมรูสึกอื่น ๆ ไดแก The Balanced
Emotional Empathy Scale หรือ BEES จัดทําโดยเมราเบี้ยนและเอฟสเตน (Mehrabian; &
Epstein. 1996) ซึ่งเปนแบบประเมินการรวมรูสึกทางอารมณ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
ในลักษณะที่ประเมินตนเอง จํานวน 30 ขอ ประกอบดวยแบบสอบถามทางบวก 15 ขอและ
แบบสอบถามทางลบ จํานวน 15 ขอ และแบบสอบถาม The Basic Empathy Scale หรือ BES
สรางโดยโจลิฟและฟาริงตัน (Joliff; & Farington. 2006) เปนการวัดการรวมรูสึกในสอง
องคประกอบ ไดแก การรวมรูสึกทางการคิด (Cognitive Empathy) และการรวมรูสึกทางอารมณ
(Affective Empathy) ลักษณะเปนแบบประเมินตนเองดวยมาตราสวนประมาณคาเชนเดียวกัน แบบ
วัดมีจํานวน 40 ขอ

57
สําหรับในประเทศไทย มีการสรางแบบวัดการรวมรูสึกในรูปแบบของการประเมิน
ตนเองโดยใชมาตราสวนประมาณคา โดยสามารถแบงไดเปน 3 กลุม กลุมแรกคือกลุมที่ใชแนวคิด
การรวมรูสึกที่ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก การเขาใจผูอื่น (understanding others) การ
พัฒนาผูอื่น (Developing others) การมีจิตใจใฝบริการ (Service orientation) การเขาใจความ
แตกตางระหวางบุคคล (Leveraing diversity) และการตระหนักรูสถานการณในกลุม (Political
awareness) ตัวอยางงานวิจัยที่วัดโดยใชแบบวัดนี้ไดแก งานวิจัยเรื่องผลของการฝกการแสดงออก
ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณดานความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร ของเศรษฐกร มงคลจาตุรงค (2546)
และงานวิจัยเรื่องผลของกิจกรรมการฝกการไวตอความรูสึกของผูอื่นที่มีผลตอการรวมรูสึกของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของรัชฎา โสภณ (2546)
กลุมที่สองคือกลุมที่สรางงานวิจัยโดยมีองคประกอบในการสรางแบบวัด 3 ดาน
ไดแก (1) ดานความสามารถในการอานอารมณและความรูสึกของผูอื่นจากการสังเกตสีหนา ทาทาง
และคําพูด (2) ดานความสามารถในการสวมบทบาทแทนผูอื่น สามารถเอาใสเขามาใสใจเรา เขาใจ
และรั บ รู ค วามรู สึ ก ของผู อื่ น (3) ความสามารถในการตอบสนองในสอดคล อ งกั บ สถานการณ
สามารถแสดงพฤติกรรมตลอดจนคําพูดที่แสดงถึงความเขาใจ เห็นใจผูอื่นไดอยางถูกตอง ตัวอยาง
งานวิจัยที่ใชแนวคิดเหลานี้ ไดแก งานวิจัยเรื่องผลการใชกิจกรรมฝกความรูสึกไวที่มีตอการรวม
รูสึกของเด็กวัย เริ่มรุนโดยวลั ยรั ต น วรรณโพธิ์ (2545) และงานวิ จัย เรื่องการศึกษาและพัฒนา
ความเห็นอกเห็นใจผูอื่นของนักเรียนวัยรุนของกรรณิการ พันทอง (2550) กลุมที่สามคือกลุมที่สราง
แบบสอบถามการรวมรูสึกโดยครอบคลุมองคประกอบ 3 ดาน ไดแก ดานการคิด ดานอารมณและ
ดานการแสดงออกซึ่งอยูบนฐานแนวคิดของโกลแมน (Goleman) ไดแกงานวิจัยของทัศนีย สุริยะ
ไชย (2554) ซึ่งศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในตนเองกับการรวมรูสึกในวัยรุน
ตอมานักวิจัยบางสวนไดแนะนําใหรวมขอมูลทางกายภาพหรือทางสรีระวิทยามา
ใชในการวัดการรวมรูสึก พวกเขาไดใหเหตุผลวาการแสดงออกทางสีหนาสามารถหลอกลวงหรือจัด
ฉากได (Eisenberg; & Fabes. 1990; Zillmann. 1991) การแสดงบางอยางออกทางสีหนาและอัตรา
การเตนของหัวใจที่เปนสื่อกระแสไฟฟาและผิวหนังอาจแสดงถึงการรวมรูสึกหรือการตื่นตัวตอการ
รวมรูสึก (Felt. 2011; citing Levenson; & Ruef. 1992) วิธีที่นิยมกันมากคือการเก็บขอมูลการ
กระทําที่ใบหนาดวยการเขารหัส ในการถายทอดขอมูลจากการลงรหัสในชวงเวลาจริงนั้นมีจุดออน
คืออาจเกิดการผิดพลาดหรือสังเกตไดยาก จึงจําเปนตองมีการบันทึกภาพและการถายทอดเปน
ตั ว อั ก ษร ถึ ง แม ใ ช นั ก ถอดรหั ส ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ และการฝ ก นั ก ถอดรหั ส ให เ ชี่ ย วชาญนั้ น
จําเปนตองมีการฝกฝน รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณและยังตองมีคาใชจายตาง ๆ อยางไรก็ตามวิธีนี้
ยังมีจุดออนอีกคือการบันทึกภาพนั้นมีมุมมองที่จํากัด นอกจากนี้แลวการเก็บขอมูลดวยวิธีเหลานี้
อาจเกิดอคติในผูใหขอมูล สงผลใหขอมูลนั้นมีความบิดเบือน และการเก็บขอมูลดวยวิธีนี้ก็ยังตอง
อาศัย ผู เชี่ ยวชาญในการสังเกตและบั นทึกรหั ส ซึ่งอาจมีความผิดพลาดจากตัวผู เ ก็บ ขอมูลเอง
ดังนั้นจึงไดมีนักวิจัยบางสวนเสนอใหวัดอัตราการเตนของหัวใจและการนําไฟฟาของผิวหนังในการ
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วัดการอารมณหรือการรวมรูสึกซึ่งสามารถวัดไดเปนรูปธรรมและชัดเจนในทางวิทยาศาสตร แตวิธี
นี้ ยั ง มี ข อ บกพร อ งอยู จ ากการตอบสนองของผู เ ข า ร ว มซึ่ ง อาจเกิ ด ความวิ ต กกั ง วลจากอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกส สงผลใหตอบสนองตอตําแหนงขั้วไฟฟาเมื่อรางกายของเขาเกิดความกลัวหรือ
ความรูสึ กไม พอใจ ซึ่ งทําให ไ มสามารถพิสูจนความแมนยําไดวิธีการเหลานี้จึงยั งไม ได รับการ
ยอมรับมากนัก เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิจัยไดใชเทคนิคการถายภาพสมองเพื่อสํารวจพื้นที่สมองและแนว
ทางการปฏิบัติเมื่อมีอารมณตอบสนองตอประสบการณของผูอื่นหรือการพยายามที่จะรับรูสิ่งที่ผูอื่น
กําลังประสบอยู เทคนิคเหลานี้ไดนําไปสูการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับระบบประสาทการตอบสนอง
ทั้ ง นี้ ไ ด มี ก ารทดลองในลิ ง พบว า เซลล ส มองเหล า นี้ ต อบสนองในลั ก ษณะเดี ย วกั น โดยจะ
ดําเนินการตามพื้นฐานของตนเมื่อมีการกระทําที่คลายกันและจะสังเกตการดําเนินงานของบุคคลอื่น
ซึ่งสามารถเปนพื้นฐานของการวัดการรวมรูสึกไดในอนาคต (Felt. 2011)
4.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรวมรูสึก
การรวมรูสึกกับการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
การรวมรูสึกมักจะถูกอางวาเปนลักษณะที่สําคัญมากของครูผูสอน ซึ่งจะชวยใน
การสื่อสารระหวางผูที่เขารวมในกระบวนการศึกษา ดังที่ไมโทรฟาน (Popescu-Mitroi; &
Mazilescu. 2014; citing Mitrofan. 1988) ไดกลาววาครูตองสามารถเห็นมุมมองจากภายใน และ
โครงสรางเกี่ยวกับอารมณภายในระหวางสมาชิกภายในกลุม ไมเพียงแตจากมุมมองสวนบุคคล
แตตองเปนจากมุมมองของกลุม เขาไดเนนความจริงที่วาหนึ่งในคุณภาพที่สําคัญที่สุดของครูคือ
การสังเกตและการทํางานกับกลุมจากทั้งสองมุมมอง สามารถทําการวิเคราะหและสรุปคุณสมบัติ
ของกลุมจากวัตถุประสงคที่เปนไปได และจากมุมมองของกลุมและนักเรียนในเหตุการณที่เกิดขึ้น
ความสามารถทางอารมณเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการในบทบาทตาง ๆ ใหสําเร็จสําหรับ
ครู มื อ อาชี พ ผลการวิ จั ย ที่ ผ า นมาในเซอร เ บี ย ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การร ว มรู สึ ก เป น หนึ่ ง ในกุ ญ แจสู
ความสําเร็จของครูที่จะสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหนักเรียนรูสึกมีความสุข อิสระ เลือกที่จะมี
สวนรวม การยอมรับนับถือและความเขาใจ (Snezana Stojilkivic, et al. 2012) สําหรับ
ความสัมพันธระหวางการรวมรูสึกกับการจัดการชั้นเรียนนั้นยังไมมีการศึกษาโดยตรง แตมีการวิจัย
ที่แสดงใหเห็นวาการรวมรูสึกนั้นสัมพันธกับองคืประกอบตาง ๆ ของการจัดการชั้นเรียน ดังจะเห็น
ไดจากงานวิจัยของสเตซานา สโตจิสสโควิคและคณะ (Snezana Stojilkivic, et al. 2012) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง Empathy and teacher’s role โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อตรวจสอบวา
การรวมรูสึก (ความฉลาดในการรวมรูสึกและอารมณในการรวมรูสึก) มีความสัมพันธกับการประเมิน
ตนเองวาสําเร็จในบทบาทของครูผูเชี่ยวชาญหรือไม กลุมตัวอยางประกอบดวยครู 120 คน จาก
โรงเรียนในเซอรเบีย ผลการวิจัยแสดงวาการรวมรูสึกมีความสัมพันธกับบทบาทของครูผูเชี่ยวชาญ
และพวกเขายังไดกลาวถึงการรวมรูสึกในงานวิจัยเรื่อง Teachers’ self-concept and empathy วา
ในฐานะที่เปนครูควรเขาใจนักเรียนของพวกเขา การเขาใจวิธีการคิดและอารมณของพวกเขาก็เปน
สิ่งที่ชัดเจนวาการรวมรูสึกนั้นเปนหนึ่งในบุคลิกภาพที่สําคัญของครู ครูที่มีการรวมรูสึกจะสราง
บรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรูในชั้นเรียนและสามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนของ
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เขาหรือเธอ สวนไอรีนา โมตาเทียอานุ (Irina Motataianu. 2014) ไดกลาวในงานวิจัยของเธอวาใน
บรรดาสมรรถนะทั้งหมดของครู การรวมรูสึกถือวาเปนสิ่งที่จําเปนในการใหคําปรึกษาทั้งนักเรียน
และผูปกครองในการสรางการเขาถึงความรู มันคือบทบาทในการชี้แนะ ในงานวิจัยเรื่อง The
empathy and communication – pride personality’s dimensions of the teacher จึงเปนการ
สังเกตพฤติกรรมของครูในชั้นเรียนเพื่อสรางเครื่องมือที่จะพัฒนาการรวมรูสึกของครู สวนมีเรียล
เดอแมน และฮันดัน บาแซล (Meral Derman; & Handan Basal. 2013) ไดทําการวิจัยเชิงทดลอง
เรื่อง The Impact Of Empathy Education Program Which Was Performed On 10-11 Year
Old Children From Different Socioeconomic Levels On The Aggression Level งานวิจัยฉบับนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อดูผลกระทบของโปรแกรมการศึกษาที่มีการรว มรูสึกวามีผลกระทบต อความ
กาวราวของเด็กที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม กลุมตัวอยางในการวิจัยคือนักเรียนอายุ
10 – 11 ปที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจตางกัน จํานวน 90 คน รูปแบบการทดสอบเปนแบบ
pretest-posttest model with placebo control group ผลการวิจัยพบวาความกาวราวของนักเรียน
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนักเรียนที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่นอยกวาจะสามารถ
ลดพฤติกรรมกาวราวไดมากกวานักเรียนที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกวา
การรวมรูสึกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบอิทธิพลของการรวมรูสึกที่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมนั้นยังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาโดยตรง แตมีงานวิจัยที่ยืนยันถึงความสัมพันธ
ระหว า งการร ว มรู สึ ก กับ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติ ง านในครู แ ละอาชี พอื่ น ๆ ที่ ใ กล เ คี ย งเช น
นักการศึกษา และยังพบงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการรวมรูสึกกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานในกลุมอาชีพอื่น ๆ อีกดวย ทั้งนี้งานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางการรวมรูสึกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในกลุมครูจะเห็นไดจากงานวิจัยของ มูซาวี
และคณะ (Mousavi, et al. 2012) ไดทําการศึกษาเรื่อง the relationship between emotional
intelligence and job satisfaction of physical education teachers’ งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ (Emotional intelligence) ซึ่งประกอบไป
ดวย 5 องคประกอบ ไดแก การตระหนักรูในตนเอง (self – awareness) การควบคุมตนเอง (self –
control) แรงจูงใจ (motivation) การรวมรูสึก (empathy) และทักษะทางสังคม (Social skills) วามี
อิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในกลุมครูพลศึกษาหรือไม กลุมตัวอยางในการวิจัยเปน
ครูพลศึกษาในจังหวัด Zanjan ในชวงป 2008 – 2009 จํานวน 215 คน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา
การรวมรูสึกมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ และเป นตั ว แปรที่ ส ามารถทํา นายความพึง พอใจในในการปฏิ บั ติ ง านของครูพ ลศึก ษาได
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของสิงห (Singh. 2014) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง Employees’
Use Of Empathy To Improve Their Job Behaviour วัตถุประสงคของงานวิจัยคือมุงตรวจสอบ
ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมการทํ า งานของครู ผู วิ จั ย ได กํ า หนดให ค วามพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานเปนองคประกอบยอยของพฤติกรรมการทํางาน ผลการวิจัยพบความสัมพันธทางบวก
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ระหวางการรวมรูสึกในครูที่แอฟริกาใต ทั้งนี้ผูวิจัยไดใหความเห็นวาการรวมรูสึกจะชวยพัฒนา
เป า หมายในการทํ า งานและบทบาทการทํ า งานร ว มกั น ซึ่ ง จะก อ ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู
นอกจากงานวิจัยที่แสดงความสัมพันธระหวางการรวมรูสึกกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในกลุมครูแลว ยังพบงานวิจัยที่แสดงความสัมพันธในกลุมอาชีพใกลเคียงแตเปน
ความสัมพันธทางลบ โดยมูซาและคณะ (Musa, et al. 2012) ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่อง Influence
Factors on Job Satisfaction among Malaysia Educator: A Study of UUM Academic Staffs
การวิจัยเรื่องนี้มุงทําการศึกษาวามีตัวแปรใดบางที่สงผลตอความพึงพอใจในงานของนักการศึกษา
ในประเทศมาเลเซีย กลุมตัวอยางเปนนักการศึกษาจํานวน 100
ที่ทํางานในมหาวิทยาลัย
Utara ในประเทศมาเลเซี ย ผลการวิ จั ย พบว า การร ว มรู สึ ก เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ
โดยตรงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตเปนความสัมพันธในเชิงลบ และไมมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ใ นระดั บ ประชากร ผู วิ จั ย ได ใ ห ค วามเห็ น ว า เนื่ อ งจากกลุ ม ตั ว อย า งเป น นั ก การศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยเพียงแหงเดียว จึงไมสามารถอางอิงไปยังกลุมประชากรได สวนกลุมประชากรอื่น ๆ
ลวนแตพบความสัมพันธเชิงบวกระหวางการรวมรูสึกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เชน
งานวิจัยที่ศึกษาในกลุมพยาบาล เรื่อง Empathic inclination and job satisfaction in the nurses
working with the individuals with chronic diseases โดยเทลและคณะ (Tel. et al. 2011) ซึ่งได
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการรวมรูสึกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค
ของงานวิจัยฉบับนี้คือตรวจสอบความสัมพันธระหวางการโนมเอียงของการรวมรูสึกกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลที่ทํางานกับผูปวยที่มีโรคเรื้อรัง ผลการวิจัยพบความสัมพันธ
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางความโนมเอียงของการรวมรูสึกกับความพึงพอใจของ
พยาบาลที่ทํางานกับผูปวยที่มีโรคเรื้อรัง และยังพบความสัมพันธทางบวกระหวางการรวมรูสึกกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานธนาคาร ในงานวิจัยของแอซฮารและ
แฮนสัน (Azhar and Hassan. 2014) เรื่อง Effect of Emotional Intelligence on Employee’s Job
Satisfaction : A Case of Private Bank in Karachi ซึ่งทําการศึกษากับพนักงานธนาคารจํานวน
386 คนในการาจี ผลการศึกษาพบวาการรวมรูสึกมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการรวมรูสึกรวมกับตัวแปรอื่น ๆ ที่เปนองคประกอบของ
ความฉลาดทางอารมณสามารถทํานายความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานธนาคารได
จากเอกสารที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดข า งต น นั้ น จะเห็ น ได ว า การร ว มรู สึ ก นั้ น เป น
คุณสมบัติที่สําคัญสําหรับครู โดยเฉพาะอยางยิ่งครูที่สอนในชั้นเรียนรวมที่มีลักษณะที่แตกตางจาก
หองเรียนโดยทั่วไป และงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้นแสดงใหเห็นวาการที่ครูมีการรวมรูสึกในระดับที่สูง
ยอมจะสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับสูง สงผลไปถึงการทําใหครูเปนผูที่
สามารถจัดการชั้นเรียนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหผูวิจัยตั้งสมมติฐานที่วาการรวมรูสึก
ซึ่งประกอบดวยตัวบงชี้ 3 ตัว ประกอบดวย ความสามารถในการอานอารมณและความรูสึกของ
ผูอื่นจากการสังเกตสีหนา ความสามารถในการสวมบทบาทแทนผูอื่นและความสามารถในการ
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ตอบสนองต อสถานการณ มีอิท ธิ พลทางตรงตอความพึงพอใจในการปฏิ บัติงาน และมี อิท ธิพล
ทางออมตอการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
4.2 การรับรูความสามารถของตนเอง (Self – efficacy)
4.2.1 ความหมายของการรับรูความสามารถของตนเอง
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง (Self – efficacy) นั้น เริ่ม
จากอัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) ซึ่งเปนนักทฤษฎีปญญาสังคม (Social Cognitive
Theories) ไดเสนอขึ้น ในระยะแรกไดเสนอแนวคิดวา บุคคลจะแสดงพฤติกรรมก็ตอเมื่อ พวกเขา
เชื่อมั่นในความสามารถที่ตนจะจัดการและกระทําพฤติกรรมใด ๆ เพื่อใหบรรลุผลตามที่คาดหวัง ซึ่ง
ก็คือ ความคาดหวังในความสามารถของตน (Efficacy Expectation) ตอมาไดเปลี่ยนเปน การรับรู
ความสามารถของตน (Perceived self – efficacy) ซึ่งแบนดูรา (Bandura. 1986) ไดใหความหมาย
ของการรับรูความสามารถของตนวาหมายถึง การตัดสินความสามารถของตนเองตอการจัดการและ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ นอกจากนี้ยังอธิบายเพิ่มเติมวา การ
รับรูความสามารถของตนเปนตัวแปรทางจิตวิทยาอันแสดงถึงการเลือกที่จะใชความพยายามกระทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล ระดับการรับรูความสามารถของตนเองมีผลตอการกระทําและความไมยอ
ทอตอความลมเหลวของบุคคล นอกจากนี้ยังสงผลตอรูปแบบความคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ ใน
การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวของแตละบุคคลอีกดวย นอกจากแบนดูราแลวยังมีนักวิจัย
หลายทานที่ไดกลาวถึงความหมายของการรับรูความสามารถของตนไว อาทิ เบียรรี่ (Beerry.
1987) ไดใหความหมายของการรับรูความสามารถของตนเองวาเปนความสามารถของบุคคลในการ
ที่จะจัดการกับวัตถุประสงคที่ตองการ โดยบุคคลรับรูวาตนเองมีความสามารถในเรื่องใดบาง และ
จะไมประเมินคาในสิ่งที่ตองเผชิญสูงมากนัก สวนเทลลาและเอยินี่ (Tella; & Ayeni. 2006) ทําการ
อธิบายเพิ่มเติมจากแนวคิดของแบนดูราวา การรับรูความสามารถของตนเองสรางความแตกตาง
ระหว า งบุ ค คล เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารคิ ด อารมณ แ ละการแสดงพฤติ ก รรม บุ ค คลที่ มี ร ะดั บ การรั บ รู
ความสามารถของตนเองต่ําจะเกิดความเครียด ความวิตกกังวลและความนับถือตนเองต่ํา สวน
บุคคลที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองสูงนั้น จะสนุกกับภารกิจที่รับผิดชอบและมีความ
นับถือตนเองสูงดวย สอดคลองกับแนวคิดของชัค (วิลาวัลย ดาราฉาย. 2554; อางอิงจาก Schunk.
2004) กลาววา การรับรูความสามารถของตนเปนความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนที่จะกระทําพฤติกรรมตามความสามารถที่มีอยู ซึ่งไมเหมือนกับการที่เรารูวาเราจะทําอะไร แต
เปนการประเมินความสามารถและทักษะของตนออกมาเปนการกระทําตามระดับความสามารถที่มี
อยู
สวนนักวิชาการในเทศไทยนั้น ประทีป จินงี่
(2540) กลาววา การรับรู
ความสามารถของตน หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ที่จะ
จัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในสถานการณที่บางครั้ง
อาจจะมี ค วามคลุ ม เครื อ ไม ชั ด เจน มี ค วามแปลกใหม ที่ ไ ม ส ามารถทํ า นายสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ซึ่ ง
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สภาพการณเหลานี้มักจะทําใหบุคคลเกิดความเครียดได การรับรูความสามารถของตนนี้มิไดขึ้นอยู
กับทักษะที่บุคคลมีอยูในขณะนั้นเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับการตัดสินใจของบุคคลวาเขาสามารถทํา
อะไรไดดวยทักษะที่เขามีอยู และวิลาสลักษณ ชัววัล ลี (2543) ไดใหความหมายวา การรับ รู
ความสามารถของตน หมายถึง ความเชื่อของบุคคลวาตนมีความสามารถที่จะจัดระบบและกระทํา
เพื่อใหบรรลุผลตามที่กําหนดได
จากความหมายของการรับรูความสามารถของตนเองที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา
การรับรูความสามารถของตนหมายถึงการตัดสินความสามารถที่ตนเองมีอยูรวมไปถึงตัดสินระดับ
ความสามารถของตนเองกับผูอื่นและกับกิจกรรมที่ตองกระทํา วาความสามารถของตนนั้นสามารถ
ทําตามสิ่งที่ตั้งวัตถุประสงคไวหรือไม การรับรูความสามารถของตนสงผลใหบุคคลนั้นมีความมั่นใจ
ในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ และยังสงผลถึงอารมณและการกระทําตาง ๆ ของบุคคล นั้น ๆ อีก
ดวย
4.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง
สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2539) ไดสรุปแหลงที่มาของการรับรูความสามารถในตน
ตามแนวคิดของ Evans (1978) วาเกิดจากแหลงที่สําคัญ ตอไปนี้
1) การประสบความสําเร็จจากการกระทํา (Enactive Mastery Experience) การ
ประสบความสําเร็จในการกระทํานี้เปนแหลงที่มีอิทธิพลมากที่สุด
เพราะเปนประสบการณ
ความสําเร็จที่แทจริงของบุคคล ความสําเร็จทําใหประเมินตนเองสูง สวนความลมเหลวบอย ๆ ทําให
ประเมินความสามารถของตนเองต่ําลง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาความลมเหลวหลายครั้งนั้นเกิดกอนที่
บุคคลจะรูสึกวาตนมีความสามารถอยางดีแลว
2) การสังเกตตัวแบบ (Vicarious Experience) การที่เห็นบุคคลอื่นที่คลายคลึง
กับตนประสบความสําเร็จก็สามารถเพิ่มการรับรูความสามารถในตนได คือบุคคลจะเห็นวาตนก็มี
ความสามารถที่จะกระทํากิจกรรมในทํานองเดียวกันนั้นไดสําเร็จเชนเดียวกัน และการที่สังเกตผูอื่น
ที่เห็นวามีความสามารถใกลเคียงกับตนลมเหลวทั้ง ๆ ที่เขาไดพยายามมากแลวก็จะทําใหการตัดสิน
ความสามารถในตนต่ําลงได
3) การพูดชักจูง (Verbal Persuasion) การพูดชักจูงเปนวิธีการที่ใชกันอยาง
แพรหลาย ที่จะทําใหบุคคลเชื่อวาเขามีความสามารถที่จะกระทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จได การพูด
ชักจูงที่ไดผลมากขึ้นจะตองเปนเรื่องที่เปนไปได การพูดชักจูงในเรื่องที่ไมสอดคลองกับความเปน
จริงอาจจะทําลายความรูสึกของผูฟงวาตนมีความสามารถได และทําใหผูชักจูงไมไดรับความเชื่อถือ
4) สภาวะทางกายและอารมณ (Physiological and Affective State) บุคคลมัก
ใชขอมูลทางกายและอารมณในการสรุปประเมินความสามารถในตน เชน การตื่นเตนมากเกินไปทํา
ใหทํากิจกรรมไดไมดี บุคคลจะคาดการณวาตนทําไดสําเร็จเมื่อภาวะทางกายปกติ ไมเครียดหรือ
เหนื่อยออน
การตัดสินความสามารถในตนจะตองผานกระบวนการรูการคิด (Cognitive
Process) กลาวคือ บุคคลจะมีการคัดเลือก ชั่งน้ําหนัก และบูรณาการขอมูลจากแหลง ตาง ๆ บาง
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คนจะบวกขอมูลเรื่องความสามารถในตนเขาดวยกัน
ถายิ่งมีหลายตัวบงชี้ก็ยิ่งเชื่อวาตนมี
ความสามารถ สวนบางคนก็จะรวมในลักษณะของการคูณ คือใหน้ําหนักแกสิ่งบงชี้บางตัวมากกวา
บางตัว เพราะแหลงบงชี้ถึงความสามารถแตละแหลง นอกจากจะใหขอมูลมากนอยแตกตางกันแลว
ยังใหขอมูลที่เชื่อถือไดมากนอยแตกตางกันดวย ความสามารถในการตระหนักไดอยางชัดเจนถึง
แหลงที่ใหขอมูลความสามารถจะทําใหความสามารถในการใหน้ําหนักความสําคัญของขอมูลและ
ความสามารถในการรวมขอมูลตาง ๆ เขาดวยกันดีขึ้น ถาบุคคลมีทักษะในการจัดกระทํากับขอมูล
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทักษะดังกลาว ไดแก ความตั้งใจ ความจํา การอางอิง และการบูรณาการ เพื่อสราง
มโนทัศนเรื่องความสามารถในตน
การรับรูความสามารถของตนเองนั้นสามารถสงผลตอพฤติกรรมของมนุษยตาม
กระบวนการที่แบนดูรา (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2538; อางอิงจาก Bandura. 1986) อธิบายวา การ
รับรูความสามารถของตนเองมีผลตอพฤติกรรมผานกระบวนการตาง ๆ 4 กระบวนการดังนี้
1) กระบวนการคิด (Cognitive process) การรับรูความสามารถของตนเองมี
ผลตอกระบวนการคิด คือจะชวยสนับสนุนหรือบั่นทอนความพยายามที่จะปฏิบัติภารกิจ โดยจาก
การประเมินและคาดการตอสถานการณในอนาคต ตามระดับการรับรูความสามารถของตนเอง ซึ่ง
บุคคลมีระดับการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะคิดวาตนเองสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ ให
สําเร็จได สวนบุคคลที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองต่ําจะคิดวาตนเองจะไมสามารถ
ปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ ใหสําเร็จได คิดวาตนจะตองประสบความลมเหลว
2) กระบวนการจูงใจ (Motivation process) ผลจากกระบวนการคิด เมื่อ
บุคคลคิดถึงผลที่มาจากการปฏิบัติภารกิจ จะเกิดความคาดหวัง ซึ่งความคาดหวังตอผลที่จะเกิดนี้
จะเปนแรงจูงใจเพิ่มความเชื่อมั่นที่จะกระทําภารกิจนั้น ๆ ใหสําเร็จ
3) กระบวนการดานอารมณ (Affective process) บุคคลที่มีระดับการรับรู
ความสามารถของตนเองตางกันจะสงผลตอสภาวะทางอารมณตางกัน เมื่อตองเผชิญกับงานที่มี
ความยากและซั บ ซ อ น คื อ หากบุ ค คลมี ร ะดั บ การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองต่ํ า จะเกิ ด
ความเครียด ความวิตกกังวล กลัวและสับสน
ในทางตรงกันขามหากบุคคลมีระดับการรับรู
ความสามารถตนเองสูง จะไมเกิดความเครียด ไมวิตกกังวล ไมกลัว และไมสับสน นอกจากนี้ยัง
ชอบที่จะทํางานที่มีความยาก ทาทาย ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของภารกิจตาง ๆ
4) กระบวนการเลือก (Selection process) เมื่อบุคคลประเมินหรือรับรู
ความสามารถของตนแลว จะสงผลไปถึงขั้นของการตัดสินใจเลือกที่จะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติภารกิจ
ผูที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองต่ํามักจะหลีกเลี่ยง เพราะไมมั่นใจตอความสําเร็จของ
ภารกิจนั้น ๆ
ทั้ ง นี้ แ บนดู ร าได ส รุ ป การกํ า หนดลั ก ษณะพฤติ ก รรมของบุ ค คลจากการรั บ รู
ความสามารถของตนเองไวดังนี้ (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2538; อางอิงจาก Bandura. 1986)
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ตาราง 1 รูปแบบพฤติกรรมจากการรับรูความสามารถของตนเอง
รูปแบบพฤติกรรม

การรับรูความสามารถของ
ตนเองต่ํา
1. พฤติกรรมการเลือก จะทําใหเกิดการจํากัดความ
สามารถของตน ปฏิเสธโอกาสทํา
ใหขาดประสบการณที่จะไดรับสิ่ง
ดีๆ เลือกทํากิจกรรมที่เขาไม
สามารถจะทําใหสําเร็จได เมื่อไม
สามารถจะทําใหสําเร็จไดและ
ประสบความลมเหลวสงผลใหเกิด
ความเครียดความผิดหวัง
2. การใชความ
จะมีความพยายามพากเพียรใน
พยายามและความ การทํางานต่ํา มีผลตอการประสบ
พากเพียร
ความสําเร็จในการกระทํา
3. รูปแบบการคิดและ มีแนวโนมที่จะมีปฏิกิริยาทาง
ปฏิกิริยาทาง
อารมณตอตนเองในทางลบ เชน
อารมณ
ไมมีความสุข มีความเครียดสูง
กระทําพฤติกรรมตางๆ อยางไม
เต็มความสามารถเมื่อเกิดความ
ลมเหลวจากการกระทําใดๆ จะคิด
วาเนื่องจากตนไรความสามารถ
4. การกําหนดผลที่เกิด หลีกเลี่ยงที่จะเลือกกระทํา
จากการกระทํา
พฤติกรรมทีย่ าก ขาดความ
พยายามในการกระทําอยางเต็ม
ความสามารถ เชื่อวาความ
ลมเหลวเกิดจากโชคชะตา
มากกวาการกระทําของตนเอง

การรับรูความสามารถของ
ตนเองสูง
เลือกทํางานตามระดับการรับรู
ความสามารถของตนเองและ
ยอมรับผลตางๆ ที่เกิดจากการ
กระทําของตนไมทอถอย และรูสึก
วาความลมเหลว คือ ความทาทาย
เพื่อใหมีความพยายามกระทํา
ตอไป
จะมีความพยายามพากเพียรใน
การทํางานนาน มีความมุมานะใน
การทํางานอยางเต็มที่
มีความพยายามในการกระทําและ
เมื่อพบกับอุปสรรคบุคคลจะ
กระตุนตนเองใหใชความพยายาม
มากขึ้นจะรับรูวาความลมเหลวที่
เกิดขึ้นจากการกระทํา เนื่องจาก
ที่ยังมีความพยายามไมมากพอ
มีความพยายามกระทําพฤติกรรม
และยอมรับผลตางๆที่เกิดจากการ
กระทําของตน ความลมเหลวคือ
แรงผลักดันใหตองใชความ
พยายามมากขึ้น

และแบนดูรา (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2538; อางอิงจาก Bandura. 1986) ยังได
อธิบายถึง การรับรูความสามารถในตนเองและการทํานายพฤติกรรมของบุคคล โดยใชแนวคิด 2
ประการ ไดแก
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1) ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectancies) คือการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลวา บุคคลมีความสามารถในการกระทําพฤติกรรมนั้นไดใน
ระดับใด
2) ความคาดหวังตอผลลัพธที่ไดจากการกระทํา (Outcome Expectancies) คือ
การคาดคะเนของบุคคลวาถากระทําพฤติกรรมนั้นแลวจะนําไปสูการไดรับผลจากการกระทํานั้น
จากแนวคิดทั้ง 2 ประการ สามารถแสดงเปนแผนภาพได ดังภาพที่ 2

บุคคล

พฤติกรรม
ความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเอง

ผลลัพธ
ความคาดหวังตอผลลัพธที่
ไดจากการกระทํา

ภาพประกอบ 3 แสดงความแตกตางระหวางการคาดหวังในความสามารถของตนเอง และค
คาดหวังตอผลลัพธที่ไดจากการกระทํา (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2538; อางอิงจาก
Bandura. 1986)
อีกทั้ง Bandura (1986) ยังไดอธิบายความสัมพันธระหวางความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองกับความคาดหวังที่ไดจากผลการกระทําเพิ่มเติมวา หากบุคคลใดมีการ
คาดหวังในความสามารถของตนเองสูงและมีการคาดหวังผลลัพธที่ไดจากการกระทําสูง บุคคลมี
แนวโนมที่จะตัดสินใจกระทําพฤติกรรมนั้นแนนอน ในทางตรงขามหากบุคคลมีความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเองต่ําและมีการคาดหวังตอผลลัพธที่ไดจากการกระทําต่ําดวย หรือวามีการ
คาดหวังสวนใดสวนหนึ่งเปนไปในทางตรงขามกัน บุคคลก็มีแนวโนมที่จะตัดสินใจไมกระทํา
พฤติกรรมนั้น ซึ่งสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้
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สูง
ความคาดหวังใน
ความสามารถของตนเอง

ต่ํา

ความคาดหวังตอผลลัพธทไี่ ดจากการกระทํา
สูง
ต่ํา
มีแนวโนมที่จะทําแนนอน
มีแนวโนมจะไมทํา
มีแนวโนมจะไมทํา

มีแนวโนมที่จะไมทํา
แนนอน

ภาพประกอบ 4 แสดงความสัมพันธระหวางความคาดหวังในความสามารถของตนเองและความ
คาดหวังตอผลลัพธทไี่ ดจากการกระทํา ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของบุคคล (Bandura. 1986)
บุคคลที่มีความคาดหวังในความสามารถของตนเองและความคาดหวังเกี่ยวกับผล
ที่จะเกิดขึ้นสูง มีแนวโนมที่จะกระทําอยางแนนอน แตถามีเพียงดานใดสูงหรือต่ําบุคคลนั้นมีแนวโนม
ที่จะไมแสดงพฤติกรรม (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2539)
4.2.3 การวัดการรับรูความสามารถของตนเอง
แบนดูรา (1997) ไดกลาววาการวัดการรับรูความสามารถของตนเองนั้นสามารถ
แยกพิจารณาไดใน 3 มิติที่แตกตางกัน ดังนี้
มิติที่ 1 ระดับความยากและซับซอนของงาน (Magnitude) หมายถึงระดับการรับรู
ความสามารถของตนเองของบุคคลนั้น หากบุคคลใดประเมินวาจะสามารถดําเนินงานหรือกิจกรรม
ใด ๆ ใหประสบความสําเร็จได แสดงถึงความทาทายของงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ โดยเทียบกับระดับ
ตนเองวาสามารถดําเนินการใหสําเร็จลุลวงไดหรือไม
มิติที่ 2 ระดับความมั่นใจของบุคคล (Strength) คือ ระดับความมั่นใจที่จะกระทํา
ไดสําเร็จในแตละระดับความยากและซับซอนของบุคคลที่มีตองานหรือกิจกรรมใด ๆ
มิติที่ 3 ระดับการสรุปโดยนัยสูงานอื่น (Generality) บุคคลจะตีความระดับ
ความสามารถของตนจากประสบการณที่เคยประสบความสําเร็จไปกับงานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
จากการรวบรวมงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกับ การรั บ รู ค วามสามารถในตนเองตาม
แนวคิดของแบนดูรา โดยลีและบอบโก (อมรรัตน บุบผโชติ. 2546; อางอิงจาก Lee, & Bobko.
1994) พบวา มีวิธีการรับรูความสามารถในตนเอง 4 วิธีดวยกัน คือ
1) การวัดความเขมหรือความมั่นใจ (Self-Efficacy Strength) เปนวิธีการที่
นํามาใชวัดการรับรูความสามารถในตนเองมากที่สุด เปนการวัดวาบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จไดมากนอยเพียงใด ในระดับความยากและซับซอนตาง ๆ โดยขอ
คําถามจะมีลักษณะการถามถึงความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ยากวาจะเพิ่มขึ้นไดมากนอยเพียงใด
ซึ่งเปนการประเมินเปนชวงคะแนน (scale) หรือมาตราสวน ระดับการรับรูความสามารถของตนเอง
จะเปนคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดทั้งหมด
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2) การวัดระดับความยาก (Self-Efficacy Magnitude) เปนวิธีที่นิยมนํามาใชวัด
การรับรูความสามารถในตนเองรองลงมา โดยขอคําถามจะมีลักษณะการถามถึงความมั่นใจในการ
เลือกปฏิบัติงานที่ยากเพิ่มขึ้นวาจะทําไดหรือไม ซึ่งเปนการประเมินเปนมาตราสวน 2 ระดับ
(Binominal) เชน ใช/ไมใช ได/ไมได ระดับการรับรูความสามารถของตนเองจะเปนสัดสวนของ
คําตอบเชิงบวก (ใช, ได) ตอคําถามทั้งหมด
3) การวัดแบบผสมที่ 1 (Self – efficacy composites I) เปนรูปแบบการวัดที่
ผสมเอา 2 รูปแบบขางตน คือ การประเมินระดับความมั่นใจของบุคคล และระดับความยากของงาน
และมีรูปแบบการคํานวณผลได 2 ลักษณะ คือ
- นําคะแนนจากแบบการวัดระดับความมั่นใจของบุคคลที่มีลักษณะเปนชวง
คะแนน (scale) มาแปลงใหเปนคา Z-score ที่มีคาตั้งแต -3 ถึง 3 คะแนน แลวนํามารวมกับคะแนน
ที่ไดจากแบบวัดระดับความยากที่มีลักษณะสัดสวนของคําตอบเชิงบวก (ใช/ได) ตอคําถามทั้งหมดที่
มีคาไดตั้งแต 0 ถึง 1 คะแนน
- ใชคะแนนดิบจากการวัดระดับความมั่นใจของบุคคลรวมกับคะแนนที่ได
จากการวัดระดับความยากโดยตรง
4) การวัดดวยคําถามเดียว (One item task – specific confidence rating) เปน
รูปแบบการวัดที่ใชขอคําถามเพียง 1 ขอ ในการประเมินการรับรูความสามารถของตนเอง โดย
ลักษณะการใหคะแนนจะเปนชวงคะแนน (scale) แตการประเมินลักษณะนี้อาจมีความคลาดเคลื่อน
ไดงาย เนื่องจากผูถูกประเมินอาจตีความมั่นใจไปเปนความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นได
จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง พบวาผูวิจัย
สวนใหญจะใชเกณฑการวัดตามที่ลีและบอบโก (1994) ไดทําการทบทวนไว จะเห็นไดจากงานวิจัย
ของ ดอนเนลลและเกทติ้งเกอร (Laurie A. Donnell, Maribeth Gettinger. 2015) ที่ไดทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง Elementary school teachers’ acceptability of belief congruence, self – efficacy, and
professional development กลุมตัวอยางของการศึกษานี้เปนครูชั้นประถมศึกษาจํานวน 209 คนใน
รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเองผูวิจัยไดใช
แบบสอบถาม 2 ฉบับ ฉบับแรกเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในการรับรูความสามารถของ
ตนเองแบบทั่วไป ซึ่งดัดแปลงจากแนวคิดของซูดักและโพเดล (Soodak and Podell, 1996) ขอ
คําถามมุงไปที่ความสําเร็จของความสามารถในการจัดการพฤติกรรมของนักเรียน แบบวัดเปนการ
วัดความเขมหรือความมั่นใจ (Self-Efficacy Strength) ประกอบดวยขอคําถาม 11 ขอ มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ ตั้งแตเห็นดวยเปนอยางยิ่งจนถึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง ผูที่ได
คะแนนมากหมายความวาผูนั้นเปนผูที่มีระดับการรับรูความสามารถของตนเองสูง แบบสอบถามนี้
มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเทากับ .80 สวนแบบวัดฉบับที่สองเปนการ
ประเมินความสามารถของตนเองของครูในเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองตอการแทรกแซงในชั้นเรียน
ในแบบวัดประกอบดวยขอคําถามใน 3 ทักษะ ประกอบดวยดวยการประยุกตใชวิธีการแทรกแซงใน
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ชั้นเรียนเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานทางวิชาการ การประยุกตโดยใชการแทรกแซงในชั้นเรียนเพื่อ
เพิ่ ม ทั ก ษะทางอารมณ แ ละความสํ า เร็ จ ของพฤติ ก รรมและการใช ข อ มู ล การมี ส ว นร ว มเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจ แบบสอบถามนี้เปนแบบวัดเปนการวัดความเขมหรือความมั่นใจ (SelfEfficacy Strength) เชนเดียวกับแบบวัดฉบับแรก มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตั้งแตฉันไมมีการใชทักษะนี้ไมวาจะในกรณีใด ๆ ไปจนถึงฉันมีทักษะนี้ในระดับสูงและสามารถสอน
ผู อื่ น ให ใ ช ทั ก ษะนี้ ไ ด แบบสอบถามนี้ มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น ของครอนบาคอยู ร ะหว า ง
.94 - .98
สวนดีเมอรและคณะ (Demir, et. al. 2015) ไดทําการศึกษาเรื่อง The
relationship between tertiary level EFL teachers’ self – efficacy in speaking แบบวัดการรับรู
ความสามารถของตนเองในงานวิจัยฉบับนี้พัฒนาจากแบบวัดของโมแรนและฮอย (Moran; & Hoy.
2001) โดยทํ า การดั ด แปลงให เ หมาะสมกั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละบริ บ ทของการศึ ก ษาค น คว า
แบบสอบถามแบงออกเปนการรั บรู ความสามารถของตนเองในครู 3
ดาน ประกอบด ว ย
ความสามารถในการทําขอตกลงกับนักเรียน (7 ขอ) การใชกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพ (8 ขอ) และ
การจัดการขั้นเรียน (8 ขอ) แบบสอบถามในงานวิจัยฉบับนี้เปนการวัดความเขมหรือความมั่นใจ
เชนกัน (Self-Efficacy Strength) เชนกัน เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแตไมไดเลยไป
จนถึงสามารถจัดการไดอยางดี แบบสอบถามนี้มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาคเทากับ
.83
เชคเฟลเลและชาฟเนอร (Ulrich Schiefele; & Ellen Schaffner, 2015) ได
ทําการศึกษาเรื่อง Teacher interests, mastery goals, and self-efficacy as predictors of
instructional practices and student motivation กลุมตัวอยางประกอบดวยครูจํานวน 110 คนและ
นักเรียนจํานวน 1,731
ของโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในประเทศเยอรมัน การวัดการรับ รู
ความสามารถของครูในงานวิจัยฉบับนี้ใชแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองในการสอน (the
Self – Efficacy for Teaching Scale : SETS) ซึ่งเปนแบบวัดสากล พัฒนาโดยซวาเซอรและซมิทธิ์
(Schwarzer and Schmitz, 1999) ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนบางสวนใหสอดคลองกับบริบทของ
งานวิจัย แบบวัดประกอบดวย 5 ขอคําถาม มีลักษณะเปนการวัดความเขมหรือความมั่นใจ (SelfEfficacy Strength) เชนเดียวกัน
สํ า หรั บ งานวิ จั ย ในประเทศนั้ น ค อ นข า งมี ก ารวั ด ที่ ห ลากหลายจะเห็ น ได จ าก
งานวิจัยของนาฎวดี จําปาดี (2554) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการรับรูความสามารถของตนเอง
รู ป แบบความคิ ด นวั ต กรรมสร า งสรรค แ ละป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ มี ต อ พฤติ ก รรมสร า งสรรค :
กรณีศึกษา บริษัทผูใหคําปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรแหงหนึ่ง ไดเลือกใชแบบวัดที่วัด
ระดั บ ความมั่ น ในของผู ป ระเมิ น เพี ย งมิ ติ เ ดี ย ว เป น แบบประเมิ น การรั บ รู ค วามสามารถทั่ ว ไป
(General self-efficacy) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเซนและคณะ (Chen, Gully and Eden, 2001) เพื่อ
แกปญหาความเที่ยงตรงดานโครงสรางของแบบประเมินกอนหนานี้ โดยมีขอคําถามจํานวน 8 ขอ มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เกณฑการใหคะแนนคือ 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง ,4
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คะแนน = เห็นดวย ,3 คะแนน = เฉย ๆ ,2 คะแนน = ไมเห็นดวย และ 1 คะแนน = ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นแบบอัลฟาของครอนบาคเทากับ .866 สวนกีรดา
พุมพงษ (2551) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในตนเอง คุณลักษณะ
งาน ความพึ ง พอใจในงาน กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของลู ก จ า ง คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูวิจัยไดใชการวัดการรับรูความสามารถในตนเองเพียงมิติเดียว คือ การ
วัดระดับความเขมหรือความมั่นใจ (Self – efficacy strength) โดยดัดแปลงจากแบบวัดการรับรู
ความสามารถของตนเองของอุทัยวรรณ จันทรประภาพ (2547) และกุลชลี เพ็ชรรัตน (2544)
สรางขึ้นตามกรอบแนวคิดของแบนดูรา มีคาความเชื่อมั่นของแบบวัดเทากับ .93 แบบวัดมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแตมั่นใจมากที่สุดไปจนถึงมั่นใจนอยที่สุด จํานวน 18 ขอ
4.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การรับรูความสามารถของตนเองกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธหรืออิทธิพลของการรับรูความสามารถของตนเอง
ที่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นไดมีผูสนใจศึกษาในกลุมหลากหลายอาชีพ รวมไปถึง
อาชีพครูดวย จะเห็นไดจากงานวิจัยของโกเลียและคณะ (Gkolia. 2014) ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่อง
Teacher’s job satisfaction and self – efficacy : A Review ซึ่งเปนงานวิจัยที่ทําการทบทวน
เอกสารที่แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในกลุมตัวอยางที่เปนครู พวกเขาไดกลาววาความสัมพันธของสองตัวแปรนี้เปนไปใน
ทางบวก โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นเปนตัวแปรตาม และงานวิจัยจํานวนมากได
ยื น ยั น ว า การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองนั้ น เป น ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานในกลุมครู นอกจากนี้แลวยังพบงานวิจัยอื่น ๆ ที่ยืนยันความสัมพันธระหวางการรับรู
ความสามารถของตนเองกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เชนงานวิจัยของคาปราราและคณะ
(Caprara, et. al. 2006) ไดทําการศึกษาเรื่อง Teachers’ self – efficacy beliefs as determinants
of job satisfaction and students’ academic achievement : A study at the school level ซึ่ง
งานวิจัยฉบับนี้ตองการตรวจสอบอิทธิพลของความเชื่อในการรับรูความสามารถของตนเองในครูตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความสามารถทางวิชาการของนักเรียน กลุมตัวอยางเปนครู
จํานวน 2,000 คนจาก 75 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหสมการ
โครงสร า ง (SEM) ผลจากการวิ จั ย พบว า ความเชื่อ ในการรับ รู ค วามสามารถของตนเองในครู มี
อิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ งานวิจัยนี้สอดคลอง
กับงานวิจัยของคลาสเซนและชิว (Klassen; & Chiu. 2012) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง Effects on
Teachers’ Self-Efficacy; & Job Satisfaction: Teacher Gender, Years of Experience, and Job
Stress งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูฝกในแคนาดา โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 1,430 คน การรับรู
ความสามารถของตนเองในงานวิจัยฉบับนี้ประกอบดวย 3 ประเภท ไดแก การรับรูความสามารถ
ของตนเองในการจัดการชั้นเรียน การรับรูความสามารถของตนเองในการสรางกลยุทธการเรียน
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การสอนและการรับรูความสามารถของตนเองในการทําขอตกลงกับนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM) ผลการวิจัยพบวาการรับรูความสามารถของตนเองในการ
จัดการชั้นเรียนและการรับรูความสามารถของตนเองในการสรางกลยุทธในการเรียนการสอนนั้นมี
อิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูในแคนาดา
อยางไรก็ตามผลการศึกษาจากงานวิจัยบางเรื่องแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ในทางลบระหวางการรับรูความสามารถของตนเองของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะ
เห็นไดจากงานวิจัยของจอหน แบล็คเบิรน (John Blackburn. 2007) ไดทําการวิจัยเรื่อง An
Assessment of self – efficacy and job satisfaction of early career Kentucky agriculture
teachers ในชวงแรกของการศึกษาเรื่องนี้ไดตั้งวัตถุประสงคที่จะตรวจสอบความสัมพันธระหวางการ
รับรูความสามารถของตนเองกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูที่สอนวิชาเกษตรในรัฐเคน
ตักกี้ สหรัฐอเมริกา โดยประชากรในการศึกษาคนความีจํานวน 68 คน การรับรูความสามารถของ
ตนเองในงานวิจัยฉบับนี้ประกอบดวย การรับรูความสามารถของตนเองในการจัดการชั้นเรียน
การรับรูความสามารถของตนเองในการสรางฝกปฏิบัติการเรียนการสอนและการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการทําขอตกลงกับนักเรียน ผลการวิจัยพบความสัมพันธทั้งทางบวกและทางลบ
ระหวางการรับรูความสามารถของตนเองในดานตาง ๆ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
เกษตร สวนงานวิจัยของแคนรินัสและคณะ (Canrinus, et al. 2012) ไดทําการศึกษาเรื่อง Selfefficacy, job satisfaction, motivation and commitment: exploring the relationships between
indicators of teachers’ professional identity วัตถุประสงคของการศึกษาเรื่องนี้คือตองการ
ตรวจสอบปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับเอกลักษณความเปนมืออาชีพของครู กลุมตัวอยางเปนครู
ระดับมัธยมศึกษาในเยอรมัน จํานวน 1,214 คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหสมการโครงสราง
SEM ในงานวิจัยเรื่องนี้ไดแบงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานออกเปน 2 องคประกอบ ไดแก
ความพึ ง พอใจในเงิ น เดื อ นและความพึ ง พอใจในความสั ม พั น ธ ผลการวิ จั ย พบว า การรั บ รู
ความสามารถของตนเองในชั้นเรียนมีมีอิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจในความสัมพันธ สวน
ความพึงพอใจในเงินเดือนนั้นมีอิทธิพลทางลบกับการรับรูความสามารถของตนเองในชั้นเรียน
การรับรูความสามารถของตนเองกับการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ค วามสามารถของครู นั้น ได มีก ารดํา เนิ น การอยา ง
ตอเนื่องมามากกวา 2 ทศวรรษ (Tschannen – Moran. Et al.1998) ทั้งนี้เนื่องมาจากการรับรู
ความสามารถของตนเองนี้มีความสําคัญในการบงชี้ถึงคุณภาพการสอนที่แตกตางกัน ครูที่มีการ
รับ รู ค วามสามารถของตนเองสู ง จะเชื่ อว า ตนสามารถทํา ใหนั ก เรีย นเกิ ด การเรี ย นรู แ ละประสบ
ความสําเร็จในการเรียนได มีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงและนําไปสูพฤติกรรมการ
แสดงออกของครู ใ นทางบวก เช น มี ค วามพยายามในการสอน พั ฒ นากิ จ กรรมให มี ค วาม
หลากหลาย สรางบรรยากาศในการเรียนใหเปนไปในทางบวก และพยายามกระตุนนักเรียนในแต
ละคนมีความกระตือรือรนสนใจในการเรียน ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น
ในขณะที่ครูซึ่งรับรูความสามารถของตนเองต่ํา จะขาดความมานะพยายาม ทอแทในการปรับปรุง
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แกไขพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียน และไมแนใจในความสามารถของตนที่จะจัดการชั้นเรียน
(ดรุณี เงินศรี.,2550; อางอิงจากGibson and Dembo, 1984; Ashton and Webb, 1986) ทั้งนี้มี
ผลการวิจัยที่แสดงถึงผลของการรับรูความสามารถของตนเองในครูที่สงผลตอการจัดการชั้นเรียน
นั้นพบวายังไมมีผูที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง แตมีการศึกษาคนควาที่แสดงใหเห็นถึงผล
ของการรั บ รู ค วามสามารถของตนเองกั บ ตั ว แปรต า ง ๆ ที่ เ ป น องค ป ระกอบย อ ยหรื อ มี ค วาม
เกี่ยวเนื่องกับการจัดการชั้นเรียน และยังพบผลการศึกษาที่สนับสนุนผลของการรับรูความสามารถ
ของครูที่มีตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้
ไรอันและคณะ (Ryan, et al. 2015) ไดทําการศึกษาเรื่อง Managing peer
relations : A dimension of teacher self – efficacy that varies between elementary and
middle school teacher and is associated with observed classroom quality วัตถุประสงคของ
การศึกษาคือตองการศึกษาวาการรับรูความสามารถของครูในมิติตาง ๆ ในที่นี้แบงเปน 4 มิติ
ประกอบดวย มิติของการจัดการชั้นเรียน มิติของการเรียนการสอน มิติของการทําขอตกลงกับ
นักเรียนและมิติของการจัดการความสัมพันธ วามีความสัมพันธกับคุณภาพของหองเรียนหรือไม
(เก็บขอมูลดวยการสังเกตในมิติตาง ๆ) ผลการวิจัยพบวาการรับรูความสามารถของตนเองในมิติ
การจัดการชั้นเรียนมีความสัมพันธกับคุณภาพของหองเรียนทั้งสามดาน (ประกอบดวย การจัด
องคกรในชั้นเรียน การสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการสนับสนุนทางอารมณในชั้น
เรี ย น) อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ทั้ ง ครู ที่ ส อนในระดั บ ประถมศึ ก ษาและครู ที่ ส อนในระดั บ
มัธยมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง The Relationship between Novice and
Experienced Teachers’ Self – Efficacy for Personal Teaching and External ของโชฮานิและ
คณะ (Shohani, et al. 2015) ที่ไดทําการทดสอบวาครูที่มีระดับการรับรูความสามารถของตน
แตกตางกันนั้นจะสงผลตอความสามารถทางการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษที่เริ่มตนในอาชีพ
หรือไม ผลการวิจัยพบวาครูที่มีระดับความสามารถตางกันจะมีระดับการจัดการชั้นเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของการรับรูความสามารถ
ของครูที่มีตอกลยุทธการจัดการชั้นเรียนในงานวิจัยของดอนเนลลและเก็ทติงเกอร (Donnell, &
Gettinger. 2015) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง Elementary school teachers’ acceptability of belief
congruence, self – efficacy, and professional development วัตถุประสงคของการศึกษานี้คือ
ศึกษาตัวแปรตาง ๆ ที่สงผลตอการแทรกแซงในชั้นเรียนซึ่งเปนกลยุทธหนึ่งที่สําคัญในการจัดการ
ชั้ น เรี ย นของครู ชั้ น ประถมศึ ก ษาในรั ฐ วิ ส คอนซิ น สหรั ฐ อเมริ ก า ผลการวิ จั ย พบว า ความรั บ รู
ความสามารถของตนเองนั้นมีความสัมพันธกับการแทรกแซงชั้นเรียนของครู และยังรวมกับความ
เชื่อเกี่ยวกับการแทรกแซงในชั้นเรียนและการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพของครูสามารถรวมกัน
ทํานายการแทรกแซงในชั้นเรียนของครูไดรอยละ 39 และยังพบงานวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบ
ของการรับรูความสามารถของตนเองในครูที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การจัดการชั้นเรียนไดแกงานวิจัยของปเตอร คาโวรา (Peter Gavora. 2010) ไดทําการศึกษาเรื่อง
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วัตถุประสงคของการศึกษาคือเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของตนเองกับ
ประสิทธิภาพในการสอนของครูฝกสอนในประเทศสโลวัก ผลการวิจัยพบวาการรับรูความสามารถ
ของครูมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการสอนแบบทั่วไป (general teaching efficacy) แตไม
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง Self – Efficacy and Teaching Effectiveness ของเกล บารเนส
(Barner. 2000) ไดยืนยันวาการรับรูระดับความสามารถของตนเองของครูฝกสอนจะลดลงเมื่อ
ประสิทธิภาพในการสอนเพิ่มขึ้น
สวนการวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของการรับรูความสามารถของตนเองใน
ครูที่มีตอเด็กพิเศษนั้นจะเห็นไดจากงานวิจัยของเกาและคณะ (Guo, et al. 2014) ไดทําการศึกษา
เรื่อง Self – efficacy of early childhood special education teachers: Links to classroom
quality and children’s learning for children with language impairment วัตถุประสงคของ
การศึกษาครั้งนี้ตองการตรวจสอบวาการรับรูความสามารถของตนเองในครูที่การศึกษาพิเศษระดับ
ปฐมวัยและคุณภาพของหองเรียน (ประกอบดวยการสนับสนุนการเรียนการสอนและการสนับสนุน
ทางอารมณ) สงผลตอความสามารถในการอานออกเขียนไดของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษใน
ระดับปฐมวัยหรือไม โดยกลุมตัวอยางเปนครูที่สอนในหองเรียนพิเศษจํานวน 28 คน และนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษจํานวน 108 คน วิเคราะหขอมูลโดยใช hierarchical linear modeling
(HLM) ผลการวิจัยพบวาการรับรูความสามารถของครูสามารถทํานายทักษะในการอานและการ
เขียนของเด็กที่มีความตองการพิเศษ และรวมกับการสนับสนุนการเรียนการสอนทํานายทักษะใน
การใชภาษาของเด็กที่มีความตองการพิเศษได
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของชี้ใหเห็นวาการรับรูความสามารถของตนเองซึ่ง
ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ ไดแก การรับรูความสามารถของตนเองดานความสําเร็จของงาน การรับรู
ความสามารถดานการพัฒนาทักษะในการทํางาน การรับรูความสามารถของตนเองดานปฏิสัมพันธ
ทางสังคมกับนักเรียนและการรับรูความสามารถของตนเองดานการรับมือกับความเครียดในงาน
สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยครูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงนั้นจะมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง และพบวาการรับรูความสามารถของตนเองนั้นมีผลตอการ
จัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนและสามารถพัฒนาทักษะของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ได ผลการวิจัยสวนมากพบวาครูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงนั้นจะมีประสิทธิภาพในการ
จัดการชั้นเรียนสูงเชนกันดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงคาดวาการรับรูความสามารถของตนเองในครู
ที่สอนในชั้นเรียนรวมจะสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการจัดการชั้น
เรียนในชั้นเรียนรวม จึงทําใหผูวิจัยตั้งสมมติฐานที่วาการรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพล
ทางตรงตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีอิทธิพลทางออมตอการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก
4.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
4.3.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job satisfaction) เปนตัวแปรที่นิยมศึกษากัน
อยางกวางขวางในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในองคการ ทั้งนี้ไดมีผูใหความหมายไวมากมาย
ดังนี้ ล็อก (Locke. 1976) ไดใหนิยามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวาหมายถึงสภาพอารมณ
ทางบวกอันเปนผลมาจากการประเมินงานหรือประสบการณในงานของบุคคล สอดคลองกับเวคชิโอ
(Vecchio. 1980) ที่กลาวถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวาเปนการประเมินสถานการณการ
ทํางานทางบวก ในขณะที่ไครทเนอรและคินนิชิ (วีรวรรณ สุกิน. 2551; อางอิงจาก Kretner; &
Kinnichi.
2004) เห็นวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนการตอบสนองทางอารมณหรือ
ความรูสึกตองานที่ทําในดานตาง ๆ ที่สําคัญ ไดแก ตัวงาน (The work itself) หมายถึง งานนั้น
ทําใหบุคคลรูสึกวาเปนงานที่นาสนใจ เปนโอกาสที่ดีที่จะไดเรียนรูและใชศักยภาพที่จะทํางานที่
รับผิดชอบใหสําเร็จ คาตอบแทน (Pay) หมายถึง ปริมาณเงินรายไดที่บุคคลไดรับและการรูสึกถึง
ความยุติธรรมที่มีตอคาตอบแทนที่ไดเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในหนวยงาน โอกาสในการเลื่อน
ตํ า แหน ง (Promotion) หมายถึ ง โอกาสความก า วหน า ในหน ว ยงานของบุ ค คล หั ว หน า งาน
หมายถึง ความสามารถในการใหความชวยเหลือและการสนับสนุนของหัวหนาและเพื่อนรวมงาน
(Co – worker) หมายถึง ระดับความเชี่ยวชาญหรือความคลองแคลวในงานและการสนับสนุนของ
เพื่อนรวมงาน สวนสเตียร (Steers. 1991) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา
คือความพึ งพอใจหรื อความรูสึ ก ในทางบวกที่บุค คลให คุณคาในงานหรือประสบการณ จากงาน
ความพึงพอใจจึงเปนผลมาจากการรับรูที่บุคคลนั้นประเมินการใหคุณคากับงานที่ทํา
สวนนักวิชาการภายในประเทศก็ไดมีการใหความหมายของความพึงพอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านไว ดั ง นี้ เนตรพั ณ ณา ยาวิ ร าช (2550) กล า วว า ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน
หมายถึง เจตคติของบุคคลที่มีตองาน อันเปนผลมาจากการไดรับสิ่งที่ดีจากการทํางานและความ
เหมาะสมพอดีระหวางบุคคลและองคการในดานสิ่งที่ได รับจากงาน สว นปริ ญญา เปลงสงวน
(2540) กลาววาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกหรือความคิดเห็นในทางบวก
หรือทางลย ซึ่งเปนผลมาจากงานและปจจัยแวดลอมตาง ๆ หากบุคคลไดรับความพอใจสูง ก็จะทํา
ใหบุคคลนั้นอุทิศแรงกายแรงใจที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถจนบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการที่ตั้งไวเปนอยางดี สวนสุภาพร ชินชัย (2550) ใหความหมายของความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานวาหมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคคลตองานที่ไดปฏิบัติอยู ไดรับการตอบสนองทั้ง
ทางดานวัตถุและจิตใจ ซึ่งการตอบสนองนั้นจะเปนแรงจูงใจใหคนปฏิบัติอยางมีความสุข
จากการประมวลความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขางตน จึงสรุป
ไดวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานความรูสึกหรือความคิดเห็นในทางบวก เปนผลมาจากการรับรู
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และการประเมินจากประสบการณในการทํางานและสภาพแวดลอมตาง ๆ หากบุคคลมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานบุคคลนั้นก็จะทุมเทความสามารถในการทํางานและทํางานอยางมีความสุข
4.3.2 องคประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรที่ มีผูใหความสนใจที่ จะศึกษาเป น
จํานวนมาก ทั้งในฐานะตัวแปรตนและตัวแปรตาม ทั้งนี้จีเวล
(ชัญญา ลี้ศัตรูพาย. 2662;
อางอิงจาก Jewel. 1998) ไดกลาววาการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพบวามี
แนวทางในการศึกษา 3 แนวทาง แนวทางแรกมุงศึกษาความพึงพอใจในงานโดยรวม โดยเห็นวา
ความพึงพอใจในงานเปนมโนทัศนรวม (A global concept) ที่สะทอนใหเห็นถึงความชอบหรือความ
ไมชอบของบุคคลตองานที่ทํา เปนสภาวะภายในจิตใจหรืออารมณที่เปนภาพรวมของความพึง
พอใจสวนบุคคล (Overall satisfaction) แนวทางที่สองมุงศึกษาความพึงพอใจที่จําแนกออกเปนดาน
ๆ โดยเฉพาะงาน โดยเห็ นว า ความพึง พอใจในงานเป น มโนทัศ น ที่ จํ า แนกออกเป น ดาน ๆ (A
factored concept) อยางอิสระ ดังนั้นจึงตองศึกษาแตละดานแยกออกจากกัน ไดแก ความพึง
พอใจต อ ภาระงาน ความมั่ น คงในงาน การตอบแทนจากการทํ า งาน เงื่ อ นไขในการทํ า งาน
สถานภาพและเกียรติภูมิในงานที่ทํา เพื่อนรวมงาน นโยบายหรือหลักการที่หนวยงานใชในการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การดํ า เนิ น การจั ด การทั่ ว ไป ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งหั ว หน า กั บ
ผูใตบังคับบัญชา ความอิสระและความรับผิดชอบในงานที่ทํา โอกาสที่จะไดใชความรูและทักษะ
และโอกาสในการกาวหนาและพัฒนาตนเอง แตก็พบวาในการแมจะพบวาความพึงพอใจตองานใน
ดานตาง ๆ ขางตนนั้นจะมีความสําคัญ แตก็พบวาในการวัดความพึงพอใจตองานในดานใดดานนั้น
เปนสิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณาคือความสอดคลองเหมาะสมกับงานวิจัยที่สนใจศึกษา แนวทางที่
สามมุ ง ศึ ก ษาความพึ ง พอใจในงานเป น การกระทํ า เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของบุ ค คล (A
function of fulfilled need)
ทั้งนี้ มัมฟอรด (ชัญญา ลี้ศัตรูพาย 2552; อางอิงจาก Mumford. 1972) ได
จําแนกแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานจาก
1) กลุมความตองการทางดานจิตวิทยา (The Psychological Needs School)
กลุมนี้ไดแก มาสโลว (Maslow) เฮอรซเบอรก (Herzberg) ลิเคิรท (Likert) โดยมองวาความพึง
พอใจในงานเกิดจากความตองการของบุคคลที่ตองการความสําเร็จของงาน และตองการการยอมรับ
จากผูอื่น
2) กลุมภาวะผูนํา (Leadership School) กลุมนี้ไดแก เบลค (Blake) มูตัน
(Mouton) ฟดเลอร (Fiedler) กลุมนี้มองความพึงพอใจในงานจากรูปแบบและการปฏิบัติงานของ
ผูนําที่มีตอผูใตบังคับบัญชา
3) กลุมความพยายามตอรองรางวัล (Effort – Reward Bargain School) กลุมนี้
ไดแก กลุมผูบริหารของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร (Manchester Business School) เปนกลุมที่
มองเห็นความพึงพอใจในงานจากรายได เงินเดือน และผลตอบแทนอื่น ๆ
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4) กลุมอุดมการณทางการจัดการ (Management Ideology School) กลุมนี้ไดแก
โครซิเอร และโกลเนอร (Crozier and Gouldner) กลุมนี้มองความพึงพอใจจากพฤติ
กรรมการบริหารงานขององคการ
5) กลุมเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content; & Job Design)
กลุมแนวความคิดนี้จากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) มหาวิทยาลัยลอนดอน กลุมนี้มอง
วา ความพึงพอใจในงานเกิดจากเนื้อหาของงาน
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผูใชอยางกวางขวาง
ไดแก ทฤษฎีการจูงใจดวยสองปจจัยของเฮิรซเบิรก (Herzberg’s Two-Factor Theory of
Motivation) ทฤษฎีนี้เรียกไดอีกอยางวาทฤษฎีสองปจจัย จากการศึกษา เกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ
คนงาน โดยใชนักวิศวกรและนักบัญชีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน จาก โรงงานอุตสาหกรรมใน
เมืองพิสตเบรก (Pittsburgh) โดยวิธีการสัมภาษณ เพื่อจะหาวาองคประกอบ อะไรบางที่มี
ความสัมพันธกับความรูสึกในดานการทํางานใหเกิดความสุขในการทํางานและความไม สบายหรือ
ความทุกขในการทํางาน ซึ่งเฮิรซเบิรกสรุปวา คนเรามีความตองการแตกตางกัน จําแนกออกไดเปน
2 กลุม ความตองการในแตละกลุมนั้นเปนอิสระแกกันและกัน มีผลกระทบตอพฤติกรรมใน ลักษณะ
ที่แตกตางกัน คือเมื่อคนเรารูสึกวามีความสุข รูจักการทํางาน ก็จะพูดถึงองคประกอบที่ เกี่ยวของ
กับการทํางานของเขา เกี่ยวกับความสําเร็จและความเจริญกาวหนาในงานของเขา ในทาง ตรงกัน
ขามถารูสึกวาไมมีความสุขในการทํางาน จะมุงสนใจไปที่เงื่อนไขและภาวะแวดลอมที่เขาปฏิบัติ อยู
เชน ความไมยุติธรรม การทํางานที่อยูในภาวะแวดลอมที่ทําใหสุขภาพจิตไมดี เปนตน (ชุลีกร
ตั้งเขื่อนขันธ. 2540; อางอิงจาก Herzberg; & others.1959) ผลการศึกษาสรุปวา มีองคประกอบ 2
ประเภท ที่มีผลตอการจูงใจในการทํางาน ไดแก ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator Factors)
ซึ่งเปน ปจจัยภายใน และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยอนามัย (Hygiene Factors) ซึ่งเปนปจจัยภายนอก
โดยปจจัยกระตุนเปนตัวทําใหเกิดความพึงพอใจ มีความสัมพันธโดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิด
จากงานที่ทํา เปนสิ่งสนับสนุนที่ทําใหมนุษยทํางานหนักขึ้น และเปนตัวกําหนดทาทีหรือความรูสึก
ของคนงานที่มีตอ งาน สวนปจจัยค้ําจุนเปนแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากสภาวะการทํางาน ซึ่งไมใช
สวนที่เปนแกนแทของ งาน แตเกี่ยวของกับสภาวะแวดลอมของการปฏิบัติงาน และไมมี
ความสัมพันธหรือมีความสัมพันธแต นอยกับแรงจูงใจในการทํางาน ถาไมมีองคประกอบของปจจัย
ค้ําจุนก็จะนําไปสูความไมพึงพอใจ สิ่ง เหลานี้ก็ไมไดชวยใหเกิดความพึงพอใจมากนัก นั่นคือ ไมได
สรางการพัฒนาขีดความสามารถในการ ทํางานของคน เปนแตเพื่อปองกันการสูญเสียในการ
ปฏิบัติงานของคน อันเนื่องมาจากขอบเขตอัน จํากัดของงานเทานั้น โดยมีรายละเอียดในแตละ
ปจจัยดังนี้ (สงวน สุทธิเลิศอรุณ. 2545)
4.3.2.1 ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เปนปจจัยที่ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความ
พอใจในการทํางาน อันเนื่องมาจากมีแรงจูงใจภายในที่เกิดจากการทํางาน และเกี่ยวของกับเรื่อง
ของงาน โดยตรง เปนปจจัยที่นําไปสูการพัฒนาเจตคติทางดานบวกและการจูงใจที่แทจริง โดย
เรียงลําดับ ความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก ความสําเร็จของงาน (Achievement)
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ความกาวหนา (Advancement) การยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงาน (The Work
Itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งมีรายละเอียดของแตละปจจัยดังนี้
1) ความสําเร็จของงาน เปนปจจัยจูงใจที่สําคัญที่สุดของมนุษย เพราะชีวิต
ของ มนุษยตองทํางานเพื่อเงิน เพื่อเกียรติยศ จุดเปาหมายสูงสุดคือ ความสําเร็จที่มนุษยทุกคน
พยายามให บรรลุผลสําเร็จดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับคํากลาวทีวา “คาของคนอยูที่ผลของงาน”
มนุษยที่พยายามมุงความสําเร็จจะไดเกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยที่ตองการ
พบกับ ความสําเร็จในชีวิตจะไดเปนเพชรในองคการนั้น ๆ สิ่งที่จําเปนก็คือ งานนั้นควรเปนงานที่ทา
ทาย ความสามารถ แรงจูงใจเกี่ยวกับความสําเร็จของงานประกอบดวย 2 อยาง คือ ระดับของ
แรงจูงใจใน ความสําเร็จและความสามารถที่จะทํางานนั้น
2) ความกาวหนา เปนปจจัยจูงใจที่สําคัญรองลงมาจากความรับผิดชอบ
เพราะ มนุษยทุกคนตองการความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน ตองการไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ตองการใหไดรับการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น
3) การยอมรับนับถือหรือการไดรับการยกยองชมเชย เปนปจจัยจูงใจที่สําคัญ
และมี ความสัมพันธอยางใกลชิดกับคาของคน หรือคาแหงความเปนมนุษยที่มีคุณคา มีความหมาย
ทั้งการ พูดจา และการงานที่รับผิดชอบ สําเร็จลงดวยดี ยอมไดรับการยกยองชมเชย ทั้งจาก
ผูบังคับบัญชาและ เพื่อนรวมงาน ซึ่งเปนกําลังใจใหกับมนุษยคนนั้น ๆ ซึ่งการที่ไดรับการเสริมแรง
บอย ๆ เปนสิ่งที่จําเปนที่ จะทําใหเกิดการจูงใจตอเนื่องกันไป
4) ลักษณะของงาน เปนปจจัยจูงใจที่สําคัญรองลงมา และมีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จของงาน และการไดรับการยกยองชมเชย นั่นคือ ลักษณะของงานมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
งานสงเสริมใหเกิดความยกยองนับถือตนเอง งานนั้นนาสนใจ ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค ทา
ทายใหลงมือทํา
5) ความรับผิดชอบ เมื่อไดรับมอบหมายงานมาแลว จะเปนโอกาสอันดีที่จะ
พิสูจนคาของความเปนมนุษยที่วา จะ เปนมนุษยที่มีคุณภาพระดับสูง กลาง หรือต่ํา อาจพิสูจนได
ทางหนึ่งจากความรับผิดชอบ เพราะมนุษย ที่ไดรับมอบหมายงานจะไดนําความรู ความสามารถ
ทักษะและความมีวินัยตอการปฏิบัติหนาที่การ งาน อันจะแสดงถึงความรับผิดชอบ ซึ่งจะเปนบันได
ไตเตาไปสูงานที่ตองใชความรับผิดชอบสูงขึ้น ตามลําดับ จะชวยใหเกิดความผูกพันในงาน การ
ควบคุมภายนอกก็จะลดลง
4.3.2.2 ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยอนามัย (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่ทําให
มนุษยเกิดความไมพึงพอใจในงาน (Unsatisfy) เปนแรงจูงใจภายนอกที่เกิดจากสภาวะแวดลอมของ
การทํางาน ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ นโยบาย
และการบริหาร (Policy and Administration) การนิเทศงาน (Supervision) คาตอบแทน (Salary)
สภาพการทํางาน (Working Conditions) ความสัมพันธภายในหนวยงาน (Interpersonal Relation)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) นโยบายและการบริหาร นโยบายและการบริหารขององคกร จะเปนปจจัย
ค้ําจุน ของพนักงานใหอยูดีกินดี ทํางานสะดวกสบายและจายคาตอบแทนดี ในทางตรงขามถา
นโยบายและ การบริหารงานขององคกรไมสงเสริมพนักงาน จะเปนสาเหตุสําคัญมากที่สุดที่จะทําให
พนักงานเกิด ความไมพึงพอใจในงาน และชักชวนใหเกิดการชุมนุมประทวงตอนโยบายและการ
บริหารงานของ องคกรได
2) การนิเทศงาน การนิเทศงานของผูบังคับบัญชาเปนปจจัยค้ําจุนของ
พนักงานที่ทํา ใหพนักงานมีความสุขกับการทํางาน เชน ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเอง สนใจ
เรื่องชีวิตความเปนอยูของพนักงาน การแนะแนวการทํางาน การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ การให
ความช ว ยเหลื อ ในการแก ไ ขป ญ หาและอุ ป สรรค การส ง เสริ ม ให พั ฒ นาตนเองตามแนวทางที่
เหมาะสม
3) คาตอบแทน เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูลเปนทั้งปจจัยค้ําจุนและ
ปจจัยจูงใจ ในการทํางาน พนักงานตองการไดรับเงินเดือนหรือคาจางสูงและยังตองการไดรับ
ผลประโยชนเกื้อกูล อยางอื่นเพิ่มเติมอีกเชน ขอรับสวัสดิการในดานคารักษาพยาบาล ที่พัก อาหาร
กลางวัน เครื่องอุปโภค บริโภคอยางอื่น และพาหนะรับสงในการเดินทางมาทํางาน เปนตน ถา
องคกรจายเงินเดือนหรือคาจาง ผลประโยชนเกื้อกูลใหแกพนักงานอยางเพียงพอ จะเปนปจจัยค้ําจุน
ใหพนักงานอยูดีมีความสุขและ เปนปจจัยจูงใจในการทํางาน และการเพิ่มผลผลิตของพนักงาน เชน
การกําหนดเงื่อนไขของการจาย โบนัสและคาคอมมิชชั่น ตลอดจนรางวัลอยางอื่นแกพนักงานที่มี
ยอดจําหนายสูง หรือจายเบี้ยขยัน ใหแกพนักงานที่ขยัน เปนตน ในทางตรงขาม ถาองคกรจาย
เงินเดือนหรือคาจางและประโยชนเกื้อกูล ใหแกพนักงานอยางจํากัด อาจทําใหพนักงานเกิดความไม
พึงพอใจ นัดชุมนุมประทวงได
4) สภาพการทํางาน สภาพแวดลอมการทํางานเปนปจจัยค้ําจุนแกพนักงาน
ในการ ทํางาน พนักงานตองการสภาพการทํางานที่ดี มีความสะดวกสบาย ถูกหลักอนามัย ไมมี
มลพิษรายแรง ทางเสียง แสง กลิ่น มีอุณหภูมิที่พอเหมาะ มีเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณที่ทันสมัย
จะชวยให พนักงานทํางานดวยความสุข ในทางตรงขาม ถาสภาพการทํางานขาดความสะดวกสบาย
และมีมลพิษ รายแรงในการทํางาน ตลอดจนสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่ไมดี อาจทําใหพนักงานชุมนุม
ประทวง และ กอใหเกิดปญหาและความวุนวายตาง ๆ ได
5) ความสั ม พั นธ ภ ายในหน ว ยงาน
เนื่อ งจากมนุ ษ ยเ ปนสั ต วสั งคม
จําเปนตอง เกี่ยวของและสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวยกัน ดังนั้นพนักงานจะใชความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงานเปน ปจจัยค้ําจุน เพื่อชวยใหพนักงานทํางานรวมอยางเปนปกติสุข ในทางตรงกันขาม
ถาพนักงานขาด ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานจะทําใหเกิดปญหาในการทํางาน เชน พนักงาน
แตกแยกแบงเปนฝก เปนฝาย ลวนเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางานได
4.3.3 การวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สําหรับการวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นมีทฤษฎี 2 กลุมที่มีขอ
แตกตางในพื้นฐานแนวคิดทฤษฎี บางทฤษฎีวัดความพึงพอใจในความหมาย ระดับความพอใจตอ
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ปจจัยที่จําเปนในสถานที่ทํางาน บางทฤษฎีวัดจากความสอดคลองกันระหวางสิ่งที่บุคคลคาดหวังจะ
ไดรับกับสิ่งที่บุคคลรับรูวาตนเองไดรับจากการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางานนั้นเปนการสะสม
ของความรูสึกและความเชื่อตอบริบทของงานที่บุคคลกระทําซึ่งแสดงถึงระดับความไมพึงพอใจ
(Dissatisfaction) ไปจนถึงระดับความพึงพอใจ (Satisfaction) (George; & Jones. 1999: 74) การ
วัดความพึงพอใจในงาน มีการวัดความพึงพอใจในงานทั่วไป (General satisfaction) และความพึง
พอใจในงานเฉพาะดาน (Specific satisfaction) โดยแบบวัดที่ใชกันแพรหลายได แก แบบสํารวจ
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction Survey – JSS) ของ สเปคเตอร (Spector. 1997) แบบวัด
ดัชนีลักษณะงาน (Job Descriptive Index – JDI) ของ สมิท เคนดัล และฮูลิน (Smith; Kendall; &
Hulin. 1969) แบบสํารวจวินิจฉัยการทํางาน (Job Diagnostic Survey – JDS) ของ เฮกแมน และ
โอลดแมน (Hackmand; & Olhaman. 1975) และแบบวัดความพึงพอใจในงานของมหาวิทยาลัยมิน
เนโซตา (Minnesota Satisfaction Questionnaire–MQS) ของ ไวส และคณะ (Weiss; et al. 1967)
แบบวัด Job Descriptive Index (JDI) (Smith; Kendall; & Hulin.1969) เปน
แบบวัดประกอบดวยรายดาน 5 ดานคือการทํางาน การควบคุมตรวจสอบผลตอบแทน โอกาสใน
การเลื่อนตําแหนง และเพื่อนรวมงาน ประกอบดวยคําตอบ ใช ไมใช และไมทราบ ในแตละดาน
ประกอบดวยขอคําถามดานละ 2 ขอ แบบวัด JDI ไดมีการนําไปใชมากกวา 35 ป ซึ่งมีการนําไป
ปรับใชตามแตละกลุมที่ศึกษา
แบบวัด Index of Organizational Reaction (Jewel .1998; citing
Smith.1976) เปนการถามถึงปฏิกิริยาของบุคคลตอแงมุมทั้ง 6 ของงาน ซึ่ง 5 แงมุมเปนแงมุม
เชนเดียวกับ JDI บวกดวยสภาพการทํางานดานกายภาพและองคการ มีลักษณะเปน มาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับตั้งแตไมพึงพอใจมากจนถึงพึงพอใจมาก ตัวอยางขอคําถามเชน คุณรูสึก
อยางไรที่คุณไดทํางานรวมกับพนักงานอื่น
แบบวัด Job Satisfaction Survey (JSS) ที่มีลักษณะเปนเครื่องมือแบบ
หลายมิติ ประกอบดวยมิติสําคัญ 9 มิติไดแก เงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การควบคุม ผลประโยชน
เกื้อกูลรางวัล กระบวนการปฏิบัติการ เพื่อนรวมงาน งานและการสื่อสาร เปนมาตราประมาณคา 6
ระดับ จากไมเห็นดวยอยางยิ่งจนถึงเห็นดวยอยางยิ่ง
แบบวัด The Job in General Scale (JIG) ยังเปนอีกหนึ่งเครื่องมือวัดที่มี
ลักษณะการวัดแบบแนวคิดโดยรวมประกอบดวย 18 ขอคําถาม 3 ตัวเลือกไดแก ใช ไมใชและไม
แนใจ ในสวนของแนวคิดรายดานเปนแนวคิดที่กลาวถึงองคประกอบหรือแงมุมตางๆบนพื้นฐาน
ที่วาพนักงานมีความพึงพอใจกับแงมุมที่แตกตางของสภาพการทํางาน การวัดจึงควรจะแยกเปน
ดานตางๆ นักวิจัยสวนใหญที่มองความพึงพอใจในงานเปนรายดานก็จะมีความสนใจในแงมุมตางๆ
ของงานเชน ภาระงาน ความปลอดภัยในงาน คาตอบแทน สภาพการทํางาน เพื่อนรวมงาน
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ความเปนอิสระ และโอกาสในการเติบโต
ในงาน
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แบบวัด The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) (Weiss et
al.1967) เปนแบบสอบถามประกอบดวย 20 คําถามโดยเนนไปที่ปจจัยการเสริมแรงภายในและ
ภายนอกที่มีตอเจตคติของพนักงาน แบบวัดสามารถรวมคะแนนใน 3 สเกลคือความพึงพอใจภายใน
ความพึงพอใจภายนอกและความพึงพอใจทั่วไป
ขอคําถามดานความพึงพอใจภายในเชน
ความสําเร็จ ความรับผิดชอบความปลอดภัย ความพึงพอใจภายนอกเชน ผลตอบแทน
ความกาวหนา และนโยบายองคการ และความพึงพอใจทั่วไป เชน สภาพการทํางาน และเพื่อน
รวมงาน เครื่องมือนี้เปนแบบวัดแบบสั้น (short form) ใชมาตราประมาณคา 5 ระดับจากไมเห็นดวย
อยางยิ่งจนถึงเห็นดวยอยางยิ่ง
จากการศึ ก ษาค น คว า เอกสาร พบว า แบบวั ด ที่ นิ ย มใช ก ารแพร ห ลายใน
ประเทศไทย ไดแก The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัย
ของชัญญา ลี้ศัตรูพาย (2552) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่เทศกิจ
สังกัดกรุงเทพมหานครภายใตระบบการบริหารจัดการแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล ผูวิจัยไดตัด
แปลงแบบวัด The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) และพัฒนาใหเหมาะกับ
เจาหนาที่เทศกิจ และบริบทที่ทําการศึกษา โดยใหเจาหนาที่เทศกิจเปนผูประเมิน ประกอบดวยขอ
คําถามจํานวน 19 ขอ ขอคําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
ที่สุด พึงพอใจ ไมแนใจ ไมพึงพอใจ และไมพึงพอใจมากที่สุด วิธีการใหคะแนน สําหรับขอคําถาม
ทางบวกผูที่ตอบพอใจมากที่สุดได 5 คะแนน พอใจมาก ได 4 คะแนน พอใจปานกลางได 3 คะแนน
พอใจนอยได 2 คะแนน และพอใจนอยที่สุดได 1 คะแนน สําหรับขอคําถามทางลบจะไดคะแนน
ในทางตรงกันขามกัน แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .890 สวนในงานวิจัยของปนกนก
วงศปนเพ็ชร (2551) ไดสรางแบบวัดโดยมีพื้นฐานจาก The
Minnesota
Satisfaction
Questionnaire (MSQ) เชนเดียวกัน ในแบบวัดประกอบดวยการวัดความพึงพอใจภายใน ความพึง
พอใจภายนอกและความพึงพอใจทั่วไป โดยไดมีการออกแบบแบบสอบถามมีลักษณะเปนขอคําถาม
ถามถึงระดับความพึงพอใจในดานตางๆมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตั้งแตมาก
ที่สุดจนถึงนอยที่สุด ตัวอยางขอคําถามความพึงพอใจภายในเชน ทานสามารถปฏิบัติหนาที่ทาง
ทหารตามที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ ความพึงพอใจภายนอกเชน ความกาวหนาในอาชีพในอนาคต
และความพึงพอใจทั่วไปเชน การทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน แบบวัดนี้นายทหารชั้นประทวนบรรจุ
ใหมเปนผูประเมิน แบบสอบถามฉบับนี้มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .92 เชนเดียวกับในงานวิจัยของ
จรัลอุนฐิติวัฒน (2548) ซึ่งศึกษาเรื่องกลวิธีการถายทอดทางสังคมขององคการที่สงผลตอความพึง
พอใจในงานและความผูกพันในองคการสําหรับ พนักงานสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ไดสราง
แบบสอบถามที่ปรับปรุงมาจากแบบวัดความพึงพอใจในงาน ของมหาวิทยาลัยมินเนโซตา (
Minnesota Satisfaction Questionnaire – MQS) จํานวนแบบวัดมี 20 ขอ แบงเปน 3 ดาน คือ 1)
ความพึงพอใจในงาน (Intrinsic job satisfaction) มีจํานวน 12 ขอ 2) ความพึงพอใจปจจัยที่
เกี่ยวของกับงาน (Extrinsic job satisfaction) มีจํานวน 6 ขอ และ 3) ความพึงพอใจในงานทั่วไป
(General Job Satisfaction) มีจํานวน 2 ขอ เปนแบบวัดประเมินคา (Rating scale) ระดับการ
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ประเมิน 5 ระดับ ลักษณะแบบสอบถามเปนการบรรยายถึงความรูสึกตองานที่ทํา แลวใหผูตอบตอบ
ระดับ ความรูสึกตอขอความดังกลาวจากพอใจมากที่สุดไปจนถึง ไมพอใจ มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธรายขออยูระหวาง .35 ถึง .67 และคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ.90
เกณฑการใหคะแนน เมื่อเปนขอความทางบวก ผูตอบจะไดคะแนน 5 ถึง 1 จากคําตอบ “พอใจมาก
ที่สุด” ถึง “ไมพอใจ” แตถาเปนขอความทางลบ ผูตอบจะไดคะแนนตรงกันขาม
อีกแบบวัดนึงที่นิยมใชกันมากคือแบบวัดความพึงพอใจในงานของแฮคแมน
และโอลดแฮม (Hackman; & Oldham. 1980) จะเห็นไดจากกงานวิจัยของวีรวรรณ สุกิน (2551) ที่
ไดศึกษาอิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณในการทํางานที่สงผลตอพฤติกรรมการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพของอาจารยสาขาวิศวกรรมศาสตร แบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยขอ
คําถามทั้งหมด 16 ขอ จําแนกเปนขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานดานบริบท (ความพึง
พอใจในความมั่นคงในงาน คาตอบแทน เพื่อนรวมงาน และหัวหนางาน) จํานวน 8 ขอ และความพึง
พอใจในลักษณะงาน (แรงจูงใจภายในงาน ความพึงพอใจในความกาวหนาของงานและความพึง
พอใจในงานทั่ว ๆ ไป) จํานวน 8 ขอ โดยใชชื่อแบบสอบถาม “ความพึงพอใจในการทํางาน” รูปแบบ
ของแบบสอบถาม เปนแบบมาตรประมาณคา 7 ระดับ แบงเปน พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจ
คอนขางพึงพอใจ เฉยๆ คอนขางๆ ไมพึงพอใจ ไมพึงพอใจ และไมพึงพอใจมากที่สุด สําหรับ
คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานทั่วๆไปและแรงจูงใจภายในงาน แบงเปน เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย คอนขางเห็นดวย เฉยๆ คอนขางๆไมเห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานดานบริบทและความพึงพอใจใน
วิธีการใหคะแนน
ความกาวหนาของงาน ผูที่ตอบไมพึงพอใจมากที่สุดได 1 คะแนน ไมพึงพอใจมากได 2 คะแนน
คอนขางไมพึงพอใจได 3 คะแนน เฉยๆได 4 คะแนน คอนขางพึงพอใจได 5 คะแนน พึงพอใจมาก
ได 6 คะแนน พึงพอใจมากที่สุดได 7 สําหรับขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานทั่วๆไปและ
แรงจูงใจภายในงาน ในสวนของขอคําถามทางบวก ผูที่ตอบไมเห็นดวยมากที่สุดได 1 คะแนน ไม
เห็นดวยได 2 คะแนน คอนขางไมเห็นดวยได 3 คะแนน เฉยๆ ได 4 คะแนน คอนขางเห็นดวยได 5
คะแนน เห็นดวยได 6 คะแนน เห็นดวยมากที่สุดได 7 คะแนน สวนของขอคําถามทางลบจะได
คะแนนตรงกันขามกัน การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับอยูระหวาง
16-112 ผูตอบที่ไดคะแนนมากกวาแสดงวามีความพึงพอใจในงานสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอยกวา
และปญญฎา ประดิษฐบาทุกา (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยเชิงเหตุทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลตอ
สมรรถนะและพฤตกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฎใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบสอบถามนี้ดัดแปลงจากแนวคิดของแฮคแมนและโอลด
แฮมเชนเดียวกัน แบบวัดประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 18 ขอ จําแนกเปนขอคําถาม 2 สวน
ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานบริบท ประกอบดวย ความพึงพอใจในดานความมั่นคง
ในงาน คาตอบแทน เพื่อนรวมงานและหัวหนางาน จํานวน 9 ขอ ความพึงพอใจในลักษณะงาน
ประกอบดวย แรงจูงใจภายในงาน ความพึงพอใจในความกาวหนาของงานและความพึงพอใจใน
งานทั่ว ๆ ไป จํานวน 9 ขอ รูปแบบของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ
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ระดับมากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย และนอยที่สุด ผูที่ตอบมากที่สุดไดจะได 6
คะแนน มากได 5 คะแนน คอนขางมากได 4 คะแนน คอนขางนอยได 3 คะแนน นอยได 2 คะแนน
และนอยที่สุดได 1 คะแนน แบบสอบถามฉบับนี้มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อลั ฟาเทากับ .92
4.4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การสอนเด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษซึ่ ง เป น เด็ ก ที่ มี ป ญ หาในด า นของ
พฤติกรรมและการเรียนรูนั้น เปนงานที่ตองอาศัยความรูความเขาใจในลักษณะความบกพรองที่เด็ก
มี เนื่องจากเปนพฤติกรรมที่รบกวนหองเรียนเปนอยางมาก จึงจัดวาเปนการทํางานที่ครูตองทุมเท
แรงกายแรงใจมากจึงจะทําใหการ จัดการเรียนการสอนในเด็กกลุมนี้ประสบผลสําเร็จไดซึ่งถาครูมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตน เห็นความสําคัญในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษซึ่ง
เปนการชวยใหเด็กเหลานี้สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได ตามศักยภาพ ครูก็จะพยายาม
พัฒนาการสอนของตนใหดีขึ้น ซึ่งถาปจจัยตาง ๆ ที่เปนสิ่งที่กอใหเกิด ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูไดรับการตอบสนอง ก็จะสงผลใหครูเกิดความพึงพอใจในการสอนเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษเรียนรวมมากขึ้น (นิคม พรหมยอย.2529) ทั้งนี้เพราะความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคคลมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล (Vroom.1964) กลาวคือ เมื่อใดก็ตามที่บุคคล
ไมมีความพึงพอใจในงานที่กําลังปฏิบัติอยู หรือรูสึกวางานที่กําลังปฏิบัติอยูไมเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของตนเอง ก็จะมีความรูสึกที่ไมมั่นใจที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จ ไมพยายามตอสูกับ
อุปสรรคตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุถึงจุดหมาย (กลา ทองขาว. 2523) ดังนั้น เมื่อผูปฏิบัติงานมี
ความพึงพอใจในงานสูงมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานจะสูงขึ้นไปดวย
สําหรับการวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานกับการจัดการชั้นเรียนรวมโดยตรงนั้นยังไมมีผูศึกษา แตมีการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับตัวแปรใกลเคียงหรือตัวแปรยอยเกี่ยวกับการจัดการชั้น
เรียน ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของสตีเฟน แจนเกและคณะ (Janke, et al. 2015) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่อง The role of perceived need satisfaction at work for teachers' work-related
learning goal orientation วัตถุประสงคของการศึกษาคือการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานกับความสัมพันธระหวางครูและนักเรียน กลุมตัวอยางเปนครู จํานวน 600
คน และนักเรียนชาวดัทซ 25,000 คน ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูนั้นมีความสัมพันธกัน สวนงานวิจัยของอดัม นีร และ โบก
เลอร (Nir; & Bogler. 2008) ที่ศึกษาเรื่อง The antecedents of teacher satisfaction with
professional development programs การศึกษาครั้งนี้อยูบนสมมติฐานที่วาความชอบ (เชน ระดับ
การมีสวนรวมในงาน ระดับการสนับสนุนจากผูบริหาร) ของครูจะมีสวนชวยในการพัฒนาโปรแกรม
การเรียนการสอนอยางมืออาชีพของพวกเขา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยครูที่สอน
ในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเยอรมัน ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สามารถทํ า นายการพั ฒ นาโปรแกรมการเรี ย นการสอนอย า งมื อ อาชี พ ของครู และงานวิ จั ย
ของปญญฎา ประดิษ ฐบาทุ กา (2556) ที่ไดศึ กษาปจจัย เชิงสาเหตุทางจิต สังคมที่ มีอิท ธิพ ลตอ
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สมรรถนะและพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู แ บบวิ จั ย เป น ฐานของอาจารย ร าชภั ฎ ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทดสอบและเปรี ย บเที ย บ
แบบจําลองโครงสรางเชิงสาเหตุของสมรรถนะและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบวิจัยเปนฐานของ
อาจารย โดยผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรวมกับตัวแปรเชิงสาเหตุอื่น ๆ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะในการทํางานไดรอยละ 69 จากที่กลาวมาขางตน
ผูวิจัยจึงเห็นวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนตัวแปรที่จะสงผลตอการจัดการชั้นเรียนของครูที่
สอนในชั้นเรียนรวม
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของชี้ใหเห็นวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ที่ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ไดแก ความพึงพอใจภายใน ความพึงพอใจภายนอกและความพึงพอใจ
ทั่วไปนั้นสงผลการทํางานอยางมีประสิทธิภาพของครู ทั้งนี้รวมไปถึงการจัดการสอนและความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานกับเด็กพิเศษ ดังนั้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นนาจะมีผลตอการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพโดยตรง จึงทําใหผูวิจัยตั้งสมมติฐานที่วาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
4.5 ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
4.5.1 ความหมาย
ความหมายของความรูนั้นไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวแตกตาง
กันออกไป โดยบลูม (Bloom. 1971) กลาวถึงความหมายของความรูไววา ความรูเปนสิ่งที่เกี่ยวกับ
การระลึกสิ่งเฉพาะหรือเรื่องทั่ว ๆ ไป ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการ หรือสถานการณตาง ๆ โดย
เนนความจําเปน สวนดาเรนพอรทและพรูแซค (Davemport; & Prusack. 1988) ไดใหความหมาย
เกี่ยวกับความรูไววาความรูคือกรอบของการประสมประสานระหวางประสบการณ คานิยม ความ
รอบรูในบริบทและความรูแจงอยางช่ําชอง เปนการนําเอาประสบการณกับสารนิเทศใหม ๆ มาผสม
รวมเขาดวยกัน สอดคลองกับวิลาวัลย มาคุม (2549) วาความรู หมายถึง ผลที่ไดจากการเรียนรู
และความเขาใจในสิ่งที่เรียนรูซึ่งเกิดจากประสบการณ คานิยม ความเชื่อ กระบวนการ หรือ
ขอมูลสารสนเทศ ซึ่งทําใหเกิดคุณคาสูงและสามารถสรางคุณคาและนําไปใชประโยชนใหแกตนเอง
หรือองคการได สวนกรีนและกรูเตอร (Green; & Kreeuter. 2005) ไดกลาวถึงความรูวา ความรู
เปนสิ่งที่สะสมจากความรู ความเข าใจ จากประสบการณและความตระหนักในสิ่ งนน ๆ สิ่งที่
เกิดขึ้นจะถูกจดจําและระลึกได ในที่สุดก็จะวิเคราะหทักษะเกี่ยวกับสิ่งนั้น ในขณะที่กูด (Good.
1973) ไดใหความหมายวาความรูหมายถึงขอเท็จจริง กฎเกณฑและรายละเอียดตาง ๆ ที่มนุษย
ไดรับและเก็บรวบรวมไว สวนยามาซากิ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2548) ให
ความหมายของความรูวา คือสารสนเทศที่ผานกระบวนการคิด การเปรียบเทียบและการเชื่อมโยง
กับความรูอื่น ๆ จนเกิดความเขาใจและนําไปใชประโยชนในการสรุปและตัดสินสถานการณตาง ๆ
ไดโดยไมจํากัดชวงเวลา
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จากความหมายของความรูที่ไดมีผูใหความหมายไวขางตน พอสรุปไดวา ความรู
หมายถึง ผลที่ไดจากการเรียนรูโดยการประสมประสานระหวางประสบการณ ความเชื่อ คานิยม
กระบวนการและขอมูลสารสนเทศ โดยผานกระบวนการคิด การเปรียบเทียบและการเชื่อมโยงกับ
ความรูอื่น ๆ จนเกิดความเขาใจและนําไปใชในสถานการณตาง ๆ โดยไมจํากัดชวงเวลา
4.5.2 ระดับของความรู
การเข า ใจในเรื่ อ งระดั บ ของความรู จะช ว ยให รู ว า ความรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น จะใช
ประโยชนในระดับตาง ๆ ของความรูไดอยางไร เปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถของบุคคลใน
การนําความรูไปใช โดยบลูม (Bloom. 1975) ไดแบงพฤติกรรมดานความรูหรือความสามารถดาน
สติปญญา (Cognitive domain) เปน 6 ระดับ เรียงจากพฤติกรรมขั้นงายไปสูยาก ดังนี้
1) ความรู (Knowledge) เปนพฤติกรรมขั้นตนเกี่ยวกับความจําหรือระลึกได
2) ความเข าใจ (Comprehension) เป นกิ จ กรรมที่ ต อเนื่อ งจากความรู ต อ งมี
ความรูมากอนจึงจะเขาใจ ความเขาใจนี้จะแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความและ
คาดคะเน
3) การนําเอาไปใช (Application) เปนการนําเอาทฤษฎี วิธีการ กฎเกณฑและ
แนวความคิดตาง ๆ ไปใช
4) การวิเคราะห (Analysis) เปนขั้นที่บุคคลมีความสามารถและมีทักษะในการ
จําแนกเรื่องราวที่สมบูรณใด ๆ ออกเปนสวนยอย ๆ และมองเห็นความสัมพันธอยางแนชัดระหวาง
สวนประกอบเหลานั้น รวมทั้งมองเห็นการผสมผสานระหวางสวนประกอบที่รวมกันเปนปญหาหรือ
สถานการณอยางใดอยางหนึ่ง
5) การสั ง เคราะห (Synthesis) เป น ความสามารถของบุค คลในการรวบรวม
สวนยอยตาง ๆ เขาเปนสวนรวมที่มีโครงสรางใหม มีความชัดเจนและมีคุณภาพสูง
6) การประเมิ น ผล (Evaluation) เป น ความสามารถในการตั ด สิ น คุ ณ ค า ของ
เนื้อหา วัสดุ วิธีการ วินิจฉันตีราคาสิ่งของตาง ๆ โดยมีกฎเกณฑและมาตรฐานเปนเครื่องชวย
ประกอบการวินิจฉัย ซึ่งกฎเกณฑที่ใชชวยประเมินคานี้ อาจเปนกฎเกณฑที่บุคคลสรางขึ้นหรือมี
อยูแลวก็ได
สวนคอลิสันและเพอรเซล (Colison; & Percell. 2004) ไดกลาววาความรูมี 4
ระดับ ประกอบดวย
ระดับที่ 1 รูวาคืออะไร (know
–
what) เปนความรูเชิงทฤษฎีลวน ๆ
เปรียบเสมือนความรูของผูจบปริญญาใหม ๆ เมื่อนําความรูเหลานี้มาใชงาน ก็จะไดผลบางไมไดผล
บางหรือเปนลักษณะความรูในเชิงการรับรู ผูปฏิบัติงานจะปฏิบัติตามขอมูลที่มีอยู ซึ่งตองใชเวลา
ในการรวบรวมความรูและตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติ
ระดับที่ 2 รูวิธีการ (know – how) เปนความรูทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงบริบท
เปรียบเสมือนความรูของผูจบปริญญาและมีประสบการณการทํางานระยะหนึ่ง เชน 2 – 3 ป ก็จะ
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มีความรูในลักษณะที่รูจักปรับใหเขากับสภาพแวดลอมหรือบริบท หรือเปนความสามารถในการนํา
ความรูไปประยุกตในการปฏิบัติ มีเทคนิคและวิธีการทํางานที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
ระดับที่ 3 รูเหตุผล (know – why) เปนความรูในระดับที่อธิบายเหตุผลไดวาทําไม
ความรูนั้น ๆ จึงใชไดในบริบทหนึ่ง แตใชไมไดในบริบทหนึ่งหรือเปนความเขาใจอยางลึกซึ้งเชิง
เหตุผลที่ซับซอน ความรูในระดับนี้ ผูปฎิบัติงานสามารถพัฒนาไดบนพื้นฐานของประสบการณใน
การแกปญหาและการอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณรวมกับผูอื่น และมีกลยุทธในการทํางานของตน
สามารถหยั่งรูและมีความเขาใจในบริบทของงานและองคกรอยางเปนภาพรวมทั้งหมด มีเทคนิค
และวิธีการทํางานที่เหมาะสมในการพัฒนา
ระดับที่ 4 ใสใจกับเหตุผล (care why) เปนความรูระดับคุณคา ความเชื่อ จะเปน
แรงขับมาจากภายในจิตใจใหตองกระทําสิ่งนั้น ๆ เมื่อเผชิญสถานการณ หรือเปนความรูในลักษณะ
สรางสรรคที่มาจากตัวเอง บุคคลที่มีความรูในระดับนี้จะมีเจตจํานง แรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อ
ความสําเร็จ
4.4.2 ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
เด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษนั้ น ประกอบด ว ยเด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการในหลาย
ลักษณะแตกตางกัน ผูวิจัยไดสรุปหัวขอความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่ครูควร
ทราบ โดยแยกตามลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษ แสดงขอมูลในตารางที่ 2
ตาราง 2 หัวขอความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
รูปแบบของเด็กที่มีความ
หัวขอความรูพื้นฐาน
ตองการพิเศษ
ปญหาทางการเรียนรู
ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
- ลักษณะทางสติปญญาและการเรียนรู
- ลักษณะทางสังคม – อารมณ
ประเภทของความบกพรองทางการเรียนรู
- ความบกพรองทางการอาน
- ความบกพรองทางการเขียนและการสะกดคํา
- ความบกพรองทางคณิตศาสตร

ตาราง 2 (ตอ)
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รูปแบบของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ

ความบกพรองทาง
สติปญญา

ความบกพรองทางรางกาย
หรือสุขภาพ

ปญหาทางพฤติกรรม

ตาราง 2 (ตอ)

หัวขอความรูพื้นฐาน
เด็กสมาธิสั้นและเด็กไฮเปอรแอคทีฟ (ADHD)
- วิธีสังเกตเด็กไฮเปอรแอคทีฟ
- วิธีปฏิบตั ิตอเด็กไฮเปอรแอคทีฟ
วิธีการจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
- ปญญาออนเบาบาง
- ปญญาออนปานกลาง
- ปญญาออนรุนแรง
- ปญญาออนรุนแรงมาก
ลักษณะพฤติกรรมจําเพาะ 7 ดานของเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา
การสื่อสาร : การพูดและพัฒนาภาษาพูด
ความสามารถในการอาน การคิดเลข และการรูจักคําศัพท
หลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ลักษณะของความพิการประเภทตาง ๆ
อุปกรณ เครื่องชวยใชในชีวิตประจําวันของเด็กที่มีความบกพรอง
ทางกาย
จิตวิทยาและลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพรองทางกาย
ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรม อารมณและสังคมของเด็กที่มีความ
บกพรองทางอารมณ
พฤติกรรมทีเ่ ปนปญหา
การจัดบรรยากาศและกิจกรรมในชั้นเรียน
ความเชื่อที่ผดิ /ความจริงของผูที่มีความบกพรองทางพฤติกรรม/
อารมณ
ความสําคัญ/วิธีการประสานงานกับผูปกครอง
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รูปแบบของเด็กที่มีความ
หัวขอความรูพื้นฐาน
ตองการพิเศษ
ออทิสติก
พฤติกรรมบางประการที่เดนชัดของผูที่เปนออทิสติก
พฤติกรรมทางสังคมของผูที่เปนออทิสติก
การปฏิบัตติ นตอผูที่เปนออทิสติก
ความสําคัญ/วิธีการประสานงานกับผูปกครอง
ความบกพรองทางการพูด ลักษณะของผูที่บกพรองทางการพูด
และภาษา
ลักษณะของผูที่บกพรองทางภาษา
จิตวิทยาและลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพรองทางการ
พูดและภาษา
แนวทางปฏิบตั ิตอเด็กที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา
ความบกพรองทางการเห็น ลักษณะของความบกพรองทางการเห็น
วิธีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่บกพรองทางการเห็น
ขอควรปฏิบัตติ อเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น
ความบกพรองทางการไดยิน ลักษณะของความบกพรองทางการไดยิน
จิตวิทยาและลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพรองทางการได
ยิน
การปรับตัวทางสังคมของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ขอควรปฏิบัตติ อเด็กที่บกพรองทางการไดยิน
4.4.3 การวัดความรู
การวั ด ความรู จั ด เป น การวั ด ผลด า นพุ ท ธิ พิ สั ย ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในสามด า นตาม
แนวความคิดของบลูมอันไดแก พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และ
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ซึ่งในการวัดความรูนั้นเราจะตองพยายามเลือกเครื่องมือที่มี
คุ ณ ภาพที่ สุ ด เพื่ อให ไ ด ข อมู ล ที่ ดี มีคุ ณ ภาพดว ยเชน กัน โดยล ว น สายยศและอัง คณา สายยศ
(2539) ไดอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือวัดที่เหมาะกับการวัดความรูคือแบบทดสอบ ซึ่งเปนชุดของขอ
คําถามที่สรางขึ้นมาอยางเปนระบบ เพื่อใชวัดตัวอยางพฤติกรรมของแตละบุคคล ที่กลาววาการ
สรางอยางเปนระบบนั้นหมายถึง มีระบบดานเนื้อหา มีระบบในการดําเนินการสอบ และมีระบบใน
การใหคะแนน เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบวัดเชาวปญญา แบบทดสอบวัด
บุคลิกภาพ เปนตน ซึ่งอุทุมพร จามรมาน (2532) ไดอธิบายไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนเครื่องมือที่ นิยมใชกันแพรหลาย บางครั้งเรียกวา “ขอสอบ” แบบทดสอบจําแนก
เปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ประเภทที่เปนแบบปรนัย (Objective Test) กับประเภทที่เปนแบบความ
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เรียงหรืออัตนัย (Essay Type Test) รูปแบบของขอคําถามที่เปนปรนัยที่นิยมใชกันมากมี 4 แบบ
คือ เติมคํา เลือกตอบ จับคูและผิดถูก
สําหรับการวัดความรูเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษนั้น สถาบัน Murray
County Central Schools ซึ่งเปนโรงเรียนในรัฐมิเนโซตา ไดสรางแบบทดสอบ Special needs and
Knowledge Quiz โดยเปนแบบทดสอบปรนัย 2 ตัวเลือก คือ ถูกหรือผิด ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 28 ขอ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษและเด็กที่มีความตองการพิเศษ ผูที่ตอบถูกจะได
คะแนนและผูที่ตอบไดคะแนนสูงจะถือวาเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับความตองการพิเศษสูงกวาผูที่ตอบ
ไดคะแนนนอยกวา สวนสถาบัน Transporting Students with Disabilities; & Preschoolers : TSD
ซึ่งเปนองคกรที่จัดการเรื่องคมนาคมของนักเรียนที่มีความพิการและเด็กกอนวัยเรียน ไดสราง
แบบทดสอบมาตรฐานที่ เ ป น การปฏิ บัติใ นการเคลื่ อ นยา ยเด็ ก ที่มีค วามต องการพิ เ ศษที่ มี ชื่อว า
National Special Needs Team Safety Roadeo Knowledge Test แบบทดสอบนี้มีการปรับปรุงทุกป
ประกอบดวยขอคําถาม 5 สวน สวนที่หนึ่งเปนการเลือกตอบจาก 5 ตัวเลือก (25 คะแนน) สวนที่
สองเปนการเลือกตอบถูกผิด (10 คะแนน) สวนที่สามเปนการจับคู (25 คะแนน) สวนที่สี่เปนการ
ตอบคําถามในชองวาง (25 คะแนน) และสวนที่หาเปนการเขียนตอบแบบบรรยาย (15 คะแนน) ขอ
คําถามจะเนนเกี่ยวกับความรูทั่วไปและขอควรปฏิบัติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
สําหรับการวัดความรูเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ในงานวิจัยมักจะพบแบบวัดความรูแบบ
ปรนัย ในรูปแบบของการเลือกตอบ เชนงานวิจัยของดีมา โจฮารีและคณะ (Joharji, et al. 2014)
ไดทํางานวิจัยเรื่อง Primary school teacher’s knowledge and attitudes toward children with
epilepsy โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบวาความรูและทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาดานจิตสังคมของเด็กที่เปนโรคลมชักหรือไม การทดสอบความรูเกี่ยวกับโรค
ลมชักในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคลมชัก โดยใชขอคําถามแบบถาม
วาใชหรือไม ผูที่ตอบถูกจะไดคะแนนและผูที่ตอบไดคะแนนสูงจะถือวาเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับโรค
ลมชักสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอยกวา สวนกุสุมา สุริยา (2550) ซึ่งไดทํางานวิจัยเรื่องประสิทธิผล
ของโปรแกรมลดน้ําหนักโดยประยุกตใชแนวคิดการกํากับตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของ
พยาบาลปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ไดสรางแบบวัดความรู
เกี่ยวกับการลดน้ําหนัก ประกอบดวยคําถาม 18 ขอ เลือกตอบวาถูกหรือผิด มีคาความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.80
เพื่อใหสอดคลองกับตัวแปรที่ใชในงานวิจัย ผูวิจัยเลือกที่จะสรางขอคําถามวัด
ความรูเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษในรูปแบบปรนัย 2 ตัวเลือก คือ ใช และ ไมใช โดย
สร า งข อ คํ า ถามในครอบคลุ ม องค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษรู ป แบบต า ง ๆ
ประกอบดวย ความบกพรองทางการเรียนรู ความบกพรองทางสติปญญา ความบกพรองทางกาย
ความบกพรองทางพฤติกรรม/อารมณ ออทิสติก ความบกพรองทางการพูดและภาษา ความ
บกพรองทางการเห็นและความบกพรองทางการไดยิน
4.4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ผลของความรูที่มีตอพฤติกรรมตาง ๆ นั้น ไดรับการสนับสนุนจากทฤษฎีการ
เรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Learning Theory) ของแบนดูราที่ไดกลาววา ความรู
ความเขาใจและความเชื่อของคนมีบทบาทสําคัญตอการแสดงพฤติกรรม สอดคลองกับที่มิเชลและมิ
เชล (Mischel, & Mischel. 1976) ไดกลาวไววาตามหลักจิตวิทยา การกระทําพฤติกรรมใด ๆ ของ
บุคคลจะเกิดขึ้นไดนั้นตองมีองคประกอบ 2
อยาง ไดแก ความรูความสามารถที่จะกระทํา
พฤติกรรมนั้น ความสามารถดังกลาวรวมทั้งความรู ทักษะ กฎเกณฑ สติปญญาที่จะทําใหบุคคล
สามารถกระทําพฤติกรรมได 2) ความตองการที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น จากงานวิจัยของ มารจอน
บรูกกิงกและคณะ (Marjon Bruggink. et al., 2014) ไดทําการวิจัยเรื่อง Teachers' perceptions of
additional support needs. โดยวัตถุประสงคของการศึกษาคนควาคือตรวจสอบความสัมพันธ
ระหวางการรับรูของครูกับแนวโนมของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสาธารณรัฐเชค กลุม
ตัวอยางเปนครูในพื้นที่ชนบทที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ในสาธารณรัฐเชค จํานวน 500 คน ผลการวิจัยพบวาองคความรูของครูเกี่ยวกับเด็กและการจัด
การศึ กษาพิเ ศษมีความสั มพันธกับแนวโนมของการจัดการศึ กษาแบบเรี ยนรว ม จากขอความ
ดังกลาวสนับสนุนวาการที่ครูมีความรูเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามจะมีผลตอการกระทําพฤติกรรมของครู
สําหรับผลการวิจัยที่สนับสนุนวาความรูเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
นั้นสงผลตอการจัดการชั้นเรียนรวมนั้นยังไมมีผลการวิจัยโดยตรง แตมีผลการวิจัยสนับสนุนที่
ใกลเคียงจะเห็นไดจากงานวิจัยของสุภาพร ชินชัย (2550) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับความ
พรอมของครูในการสอนเด็กออทิสติกเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพรอมของโรงเรียนในดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ สถานที่ของ
โรงเรียน ระดับเจตคติ ความพึงพอใจ ความรูความเขาใจของครูที่มีตอนักเรียนออทิสติก และ
ปจจัยที่มีผลตอความพรอมของครูในการสอนเด็กออทิสติกของโรงเรียนที่รับเด็กออทิสติกเขาเรียน
รวมกับเด็กปกติ ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมีกลุมตัวอยางเปนครูจากโรงเรียนแกนนําเรียนรวม
จํานวน 166 คน ผลการวิจัยพบวาระดับความรูความเขาใจของครูมีผลตอความพรอมของครูในการ
สอนนักเรียนออทิสติกรวมกับเด็กปกติในทุกดานและภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยสามารถทํานายไดรอยละ 5.20 สอดคลองกับผลการวิจัยของแอนนี่ แคชและคณะ (Anne H.
Cash. 2015) ไดทําการศึกษาเรื่อง Relating prekindergarten teacher beliefs and knowledge to
children's language and literacy development โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ
ระหวางความเชื่อและองค ความรูของครูกับความรูของนักเรียนระดั บปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา
ความรูเกี่ยวกับภาษาของครูมีความสัมพันธทางบวกกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน และ
ความรูเกี่ยวกับภาษาของครูสามารถทํานายความรูในการเขียนของนักเรียน นอกจากนี้แลวยังพบ
งานวิจัยที่แสดงวาการที่ครูมีองคความรูเกี่ยวกับภาวะที่นักเรียนเปนอยูจะสงผลใหมีความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานกับเด็กกลุมนั้น ๆ มากขึ้น จะเห็นไดจากงานวิจัยของอัลตันตาส (Altuntas. 2010)
ซึ่งไดทําวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของความรูเกี่ยวกับภาวะการอานบกพรองและการ
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ปฏิบัติตนตอนักเรียนอยูในระดับใดและเพียงพอตอความตองการหรือไม ผลการศึกษาพบวาครูขาด
ความรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกั บ ภาวะบกพรองทางการอาน (Dyslexic) ส ง ผลต อความมั่ นใจต อ การ
จัดการสอน จึงทําใหไมไดปฏิบัติตอนักเรียนที่มีภาวะบกพรองทางการอานแตกตางไปจากนักเรียน
ปกติ ทําใหไมประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาในกลุมเด็กเหลานี้ สอดคลองกับการศึกษา
ของ อัลตันและคณะ (Yurdakal; & Kirmizi. 2014 citing Altun, et al., 2011) ที่ทําการสัมภาษณครู
ระดับประถมศึกษาจํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวาครูเห็นวาความรูเกี่ยวกับภาวะบกพรอง
ทางการอานของตนยังไมเพียงพอ สงผลใหสามารถปฏิบัติการสอนไดในระดับที่จํากัด และตองการ
ที่จะพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความรูในเรื่องนี้ และยังมีการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาความรูมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการสอนซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการชั้นเรียน จะเห็นไดจากการศึกษาของเดวิด
วอดริชและคณะ (David Wodrich, et al. 2011) ที่ไดทําการทดลองใหความรูเกี่ยวกับโรคลมชัก
ใหแกครู และตรวจสอบวาภายหลังการใหความรู ครูมีประสิทธิภาพในการสอนและการจัดการกับ
นักเรียนที่เปนโรคลมชักเพิ่มขึ้นหรือไมในงานวิจัยเรื่อง Knowledge about epilepsy and
confidence in instructing students with epilepsy : Teachers’ responses to a new scale
งานวิจัยนี้ทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง 91 คน และผลการทดลองพบวาภายหลังจากการให
ความรูเกี่ยวกับลมชักแกครู ครูมีความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพในการสอนและจัดการกับนักเรียนที่
เปนโรคลมชักเพิ่มขึ้นจากกอนทําการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของณัฐภัทร ธรณี (2548) ที่ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของครู
ในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการที่สัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของครู และคาน้ําหนัก
ความสําคัญของปจจัยบางประการที่สงผลตอประสิทธิภาพการสอนของครู กลุมตัวอยางเปนครูใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2547 จํานวน 265 คน
ผลการวิจัยพบวาควรรูมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพในการสอนของครูอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .01
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของชี้ใหเห็นวาความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษนั้นสงผล
ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานของครู ทั้ ง นี้ ร วมไปถึ ง การจั ด การสอนและความมั่ น ใจในการ
ปฏิบัติงานกับเด็กพิเศษ ดังนั้นความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษนั้นนาจะมีผลตอการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพโดยตรง จึงทําใหผูวิจัยตั้งสมมติฐานที่วาความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษมีอิทธิพลทางตรง
ตอการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมลักษณะสถานการณ ไดแก
4.5 ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
4.5.1
ความหมายของความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบ
เรียนรวม
ความหมายความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรว ม เปน
สภาพการเตรียมตัวเพื่อตอบสนองในกระบวนการตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการ
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สอนแบบเรียนรวม ซึ่งจะทําใหนักเรียนที่เปนเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถเรียน
รวมกันไดอยางราบรื่น นักเรียนสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวม
ไปถึงสงผลใหครูสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดอยางราบรื่นและมีคุณภาพ ซึ่งในการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นกระทรวงศึกษาธิการ (2548) ไดใหคําจํากัดความวาหมายถึง
การศึกษาสําหรับทุกคน โดยรับเด็กและเยาวชนพิการหรือมีความบกพรองเขามาเรียนตั้งแตเริ่มเขา
กับการศึกษากับนักเรียนทั่วไป และจัดใหมีบริการตามความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล
ทั้งนี้ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ .ศ .2551 ไดระบุ
ความหมายของการเรียนรวมวาเปนการจัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป ทุก
ระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษาใหสามารถรองรับการเรียนการสอนสําหรับ
คนทุกกลุม และไดระบุความหมายของคนพิการวา เปนบุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมในสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน
การเคลื่อนไหว และการสื่อสาร จิตใจ อารมณ สังคม พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรูหรือ
ความบกพรองอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตาง ๆ และมีความตองการจําเปนทางการศึกษา
ที่จะตองไดรับความชวยเหลือดานใดดานหนึ่งเพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือ
เขาไปมีสวนรวม ทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนนั้นตอง
ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนและบริบทแวดลอม เชน ผูคน สถาบัน นโยบาย วัฒนธรรม สังคม
และเศรษฐกิจ ซึ่งเปนมุมมองบนพื้นฐานของรูปแบบทางสังคม (social model) เนนที่การตรวจสอบ
การสอน/องคประกอบในการเรียนรู และเนนที่การปรับเปลี่ยนโรงเรียนใหสามารถตอบสนองความ
ตองการที่หลากหลายของนักเรียน เชน การปรับหลักสูตร ตารางสอน วิธีการสอน การสนับสนุน
ชวยเหลืออยางไมเปนทางการ และความเชี่ยวชาญในการสอนของครูทั่วไปในสภาพแวดลอมใน
หองเรียนปกติ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายและวัฒนธรรมในการทํางาน ทั้งนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของวิมลรัตน สุนทรโรจนที่กลาววาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในสหัสวรรษใหมจะมีแนว
ทางการจัดที่ชัดเจนขึ้น กลาวคือ มุงจัดในลักษณะการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งหมายถึง การศึกษา
ใหกับเด็กทุกคนในระบบการศึกษาเดียว โดยไมแยกวาเปนเด็กพิการตองไปเรียนในสถานศึกษา
เฉพาะ รวมทั้งเด็กนั้นตองไดรับการสนับสนุนทุกดานทั้งดานการแพทย วิชาการ สื่อ สิ่งอํานวยความ
สะดวกบริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
โรงเรี ยนตองปรับเปลี่ยนหลักสูต ร
ยุทธศาสตร การบริหารจัดการเทคนิคการเรียนการสอน สถานที่ฯลฯ รวมทั้งจัดใหมีบุคลากร
สนับสนุน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหเด็กทุกคนไดเรียนรวมในสถานศึกษาเดียวกัน (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2547)
จะเห็นไดวาเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร วมใหไดอยางมี ประสิทธิภาพนั้ น
จะตองอาศัยการสนับสนุนจากโรงเรียนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการปรับนโยบายใหสอดคลองกับ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การวางระบบบริหารจัดการในโรงเรียน การจัดหาบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนแบบเรียนรวม รวมไปถึงการสนับสนุนใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรวมดวยการใหความรูเพิ่มเติมอยางเปนทางการและไมเปน
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ทางการ ในด า นสถานที่ นั้ น ก็ ต อ งจั ด ให เ อื้ อ อํ า นวยต อ เด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ รวมไปถึ ง
สนับสนุนอุปกรณสื่อการเรียนการสอนอีกดวย ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2548) ไดเสนอขอสรุปสําหรับผูบริหารจากการศึกษาวิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบาย
และการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ผลจากการศึกษาได
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อนําสูการจัดการเรียนรวมบนหลักการสิทธิมนุษยชน
อยางมีคุณภาพสําหรับเด็ก สรุปสาระสําคัญดังนี้
1) จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพสําหรับเด็กและเยาวชนพิการบนหลักการสิทธิ
มนุษยชน
2) สิทธิทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนพิการนั้นตองไดรับความคุมครอง
จากรัฐ
3) การจัดการศึกษาทุกคนสามารถเขาถึงได กลาวคือ การจัดการศึกษาตอง
สามารถประกันการเขาถึงสิทธิในทุกดานที่เกี่ยวของกับการศึกษา
4) การจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนพิการตองจัดในสภาพแวดลอมที่มี
ขีดจํากัดนอยที่สุด
5) การสนับสนุนใหเด็กพิการและครอบครัวไดรับบริการชวยเหลือ ระยะแรกเริ่ม
ซึ่งเปนบริการที่จัดใหกับเด็กพิการตั้งแตแรกเกิดจนถึง 3 ป
6) สถานศึกษาจะตองจัดตั้งคณะจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใหกับ
เด็กและเยาวชนพิการแตละคนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
7) การพั ฒ นาบุ ค ลากร ได แ ก ครู ผู ส อน ครู ผู เ ชี่ ย วชาญและผู บ ริ ก ารทาง
การศึกษาพิเศษ ตลอดจนพอแม ผูปกครองหรือผูเลี้ยงดูรวมทั้งผูเกี่ยวของอื่นเพื่อใหเกิดความ
เขาใจ และสามารถจัดบริการการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของเด็กและ
เยาวชนพิการ
8) การประสานความรวมมือของเครือขาย พบวารูปแบบการทํางานที่จะเกิด
ผลดี ที่ สุ ด คื อ การทํ า งานร ว มกั น อย า งใกล ชิ ด และต อ เนื่ อ ง โดยสถานศึ ก ษาเป น ฐานในการ
ดําเนินงาน มีสวนรวมจากบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูปกครอง นักวิชาการเฉพาะดาน
ตลอดจนการระดมทรัพยากรและการสนับสนุนจากหนวยงานทุกระดับ
9) การปรับกลยุทธในการจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสม กลาวคือ จะตอง
มีความยืดหยุนตามความตองการจําเปนพิเศษของผูเรียนพิการ
10) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามแนวทางการบริหารจัดการ
เรียนรวมโดยใชโครงสราง (SEAT framework)
11) การสนองตอบและเชื่อมโยง เนื่องจากรูปแบบการจัดการศึกษาสามารถจัด
ได 3 รูปแบบ ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ ตั้งแตการรับเขาเรียน การใหความชวยเหลือระยะ
แรกเริ่ม การสงตอจากระบบการศึกษาหนึ่งไปยังอีกระบบ และสงตอจากการศึกษาหนึ่งไปอีกระดับ
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12) การสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทั้งนี้
เพื่ อ ให บุ ค ลากรทุ ก ฝ า ยเกิ ด ความรู สึ ก อยากเป น เจ า ของและการร ว มมื อ ตามบทบาท ภารกิ จ
ตลอดจนการระดมทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อกอใหเกิดแรงผลักดันและความรวมมือ ดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใตบริบทปจจัยเอื้อและขอจํากัด
สรุปไดวา ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง
สภาพการเตรียมตัวเพื่อตอบสนองกระบวนการตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นอยางเพียงพอ เพื่อที่จะทํา
ใหผูเรียนทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษเกิดการเรียนรูรวมกัน ทําใหเกิดการพัฒนา
ตนเองทั้งในเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ และเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน
ของครูใหเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เปนความพรอม 4 ดาน ไดแก ดานนักเรียน
ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการเรียนการสอนและดานเครื่องมือ
4.5.2 องคประกอบของความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม
ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนี้ ยึดตามแนวคิด
การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสราง SEAT ของเบญจา ชลธารนนท (2546) เปนแนวคิดที่
เนนการพัฒนาในเชิงคุณภาพที่อาศัยความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนและเครือขาย
ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.5.2.1 ดานนักเรียน (S: Students) โรงเรียนเรียนรวมตองดําเนินการเตรียม
ความพรอมนักเรียนทั่วไป และนักเรียนพิการเพื่อการเรียนรวม ดังนี้
นักเรียนทั่วไปจําเปนตองไดรับขอมูลเกี่ยวกับความพิการของเพื่อนกอนที่
เพื่อนจะเขามาเรียนรวม ครูประจําชั้นอาจตองใชเวลาในวันเปดเรียนวันแรกบอกใหนักเรียนทั้งชั้นได
รับรูและจัดกิจกรรมสถานการณจําลอง ชวยใหเด็กทั้งชั้นเขาใจขอจํากัดของเพื่อนพิการ นักเรียน
พิการ จําเปนตองไดรับบริการจากศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/ประจําจังหวัด กอนเขาเรียน
รวม เพื่อเรียนทักษะที่จําเปนตองใชในชั้นเรียนรวม ทั้งนี้ ตองใหสอดคลองกับความตองการจําเปน
พิเศษของเด็กพิการเปนเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ โรงเรียนตองบริหารจัดการในเรื่องตอไปนี้
1) จํานวนเด็กพิการในชั้นเรียน
หากโรงเรียนมีหลายหองเรียนใน
ระดับชั้นเดียวกันก็ควรกระจายเด็กพิการเขาเรียนรวมในทุกหอง เชน มีนักเรียนพิการเขาเรียนรวม
3 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งมีอยู 3 หอง คือ ประถมศึกษาปที่ 1/1 ประถมศึกษาปที่ 1/2
และประถมศึกษาปที่ 1/3 ใหจัดนักเรียนพิการเขาเรียนหองละหนึ่งคน เปนตน
2) การใชอาคารสถานที่ใหเหมาะสม เชน หากโรงเรียนมีนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางรางกาย ตองใชเกาอี้รถเข็นขณะเรียนรวมในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งหองเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อยูชั้น 3 ของอาคารเรียน ยายลงมาอยูชั้นลางสุด เปนตน
3) การจัดตารางการชวยเหลือดูแลเพื่อน การใชระบบเพื่อนชวยเพื่อน
4) การจัดใหมีระบบการใหรางวัลนักเรียนทั่วไปที่อาสาสมัครชวยเพื่อน
พิการ เชน ใหวุฒิบัตร กลาวชมเชยในที่ประชุมโรงเรียน จัดนิทรรศการ แนะนําคนดี เปนตน
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4.5.3.2 ดานสภาพแวดลอม (E: Environment) โรงเรียนจําเปนตองบริหาร
จัดการสภาพแวดลอม ดังนี้
1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ควรจัดใหนักเรียนพิการเรียนใน
สภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัดนอยที่สุด และจัดใหนักเรียนพิการใชสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ไดอยางสะดวกและปลอดภัย และเขาถึงได (Barrier-free and Accessible)
- การจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร เชน บริเวณภายนอก
อาคารประเภทของตัวอาคาร ทางเชื่อมอาคาร ทางเขา ทางเดิน ทางขาม ลานจอดรถ เกาะกลาง
ถนน ตนไม รองน้ํา เปนตน
- การจัดสภาพแวดลอมภายในอาคาร ไดแก ประตู สวิตชไฟ ทาง
ลาด ระบบเตือนภัย บันได ลิฟต ทางเดินภายในตัวอาคาร พื้น แสงสวาง หองน้ํา โทรศัพท เปนตน
- การจัดสภาพแวดลอมภายนอกและภายในอาคาร ตองจัดใหได
ตามเกณฑมาตรฐาน ที่ระบุไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 เรื่อง กําหนดลักษณะอาคารสถานที่
ยานพาหนะหรือบริกาสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ โดย
คํานึงความสะดวกและปลอดภัยเปนสําคัญ
2) บุคคลสําคัญที่เกี่ยวของในสภาพแวดลอม (Significant Others)
ไดแก พอแม ผูปกครอง ครู และบุคลากรอื่นในโรงเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษาแกนนํา จัดการ
เรียนรวมจะเปนผูนําในการดําเนินการดังตอไปนี้
- จัดประชุมทุกกลุมคนที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เพื่อแจงใหทราบวา
โรงเรียนมีโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมและจะตองมีการดําเนินงานอยางไรบาง
- เปนผูนําสรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนพิการเรียนรวม
ในโรงเรียนใหครูและบุคลากรทุกคน แมคา รวมทั้ง นักการ ยาม และคนขับรถรับรูและรวมมือกัน
ดูแลชวยเหลือเด็กพิการอยางถูกวิธี
- จัดใหมีคณะกรรมการจัดการเรียนรวมประจําโรงเรียน
ซึ่ง
ประกอบดวย ผูบริหาร นักวิชาชีพ ครู พอ แม ผูปกครอง และบุคคลภายนอกจากชุมชน รวมกัน
กําหนดนโยบาย แนวทางดําเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การกําหนดบทบาทและหนาที่ของ
บุคลากรทุกคน และผูที่เกี่ยวของในโรงเรียน
- ประชาสัมพันธโครงการใหบุคลากรทุกคน และชุมชนทราบ เพื่อ
เกิดความรวมมือกันในการทํางานเปนคณะและชุมชนมีสวนรวม

4.5.2.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A: Activities)
กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และโรงเรียน หมายรวมถึง การบริหารและการใช
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หลักสูตรเฉพาะสําหรับเด็กที่มีความพิการระดับมากหรือรุนแรง (Severe) หลักสูตรทั่วไปแตปรับ
บางวิชา หรือหลักสูตรเพิ่มเติม เชน เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น จัดใหมีการเรียนรูในเรื่อง
การทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว อักษรเบรลล สวนเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินจัดใหเรียนภาษามือ
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจัดใหเรียนรูทักษะ
ชีวิตประจําวัน การดูแลสุขลักษณะของตนเอง เชน การสระผม นอกจากนี้ กิจกรรมการเรียนการ
สอนยังหมายรวมถึง การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education
Program: IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)
การตรวจสอบทางการศึกษา การใชเทคนิคการสอนพิเศษ เชน การ
วิเคราะหงาน (Task Analysis)การใชระบบเพื่อนชวยเพื่อน การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative
Learning) การสอนเสริมและการจัดการกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในชั้นเรียน เปนตน
4.5.2.4 ดานเครื่องมือ (T: Tools)
เครื่องมือมีความหมายกวางขวาง หมายรวมถึง สิ่งที่นํามาเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการเรียนรวม สิ่งที่ชวยใหนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรอง เกิดการเรียนรูและ
ดํารงชีวิตอิสระไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เปนการชวยสนับสนุนใหนักเรียน ไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ เครื่องมือดังกลาว หมายถึง สิ่งตอไปนี้
1) นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปนการกําหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงานและระบบการใหบริการที่ชัดเจน
2) งบประมาณ โรงเรียนจําเปนตองจัดสรรงบประมาณใหเปนการ
เฉพาะ เพื่อการจัดการเรียนรวมใหกับเด็กพิการหรือที่มีความบกพรอง
3) ระบบการบริหารจัดการ ผูบริหารสถานศึกษา ตองนําเสนอเรื่อง
การจัดการเรียนรวม จัดตั้งคณะกรรมการวางแผน โดยนําเสนอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการ
เรียนรวมประจําโรงเรียนใหมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายในการจัดการเรียนรวม กําหนด
แนวทางการดําเนินงานจัดสรรงบประมาณ กําหนดบทบาทและหนาที่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
กําหนดรูปแบบในการจัดการเรียนรวม และรวมมือกับหนวยงานและบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวของ
กับระบบการบริหารจัดการ
4) กฎกระทรวง ไดแก กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการให
คนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
พุทธศักราช 2545
5) เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive Technology, AT)
6) สิ่งอํานวยความสะดวก (Accessibility)
7) สื่อ หมายถึง สื่อทางการศึกษา ไดแก วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
8) บริการ หมายถึง บริการตาง ๆ ที่ชวยสนับสนุนการศึกษาของคน
พิการแตละประเภท
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9) ตํารา อาจจัดทําในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือไปจากตัวพิมพ
10) ความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา หมายถึง มาตรการอื่นที่
นอกเหนือจากสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ ที่ชวยเหลือ และสนับสนุนการเรียนรูของคนพิการ
11) ครูการศึกษาพิเศษ หมายถึง ครูที่ไดรับการศึกษาสาขาการศึกษา
พิเศษในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือผูที่ไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่กฎกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
4.5.3 การวัดความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การวัดความพรอมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของตางประเทศนั้นมีทั้ง
การสรางตัวบงชี้ที่ใชประเมินความพรอมโดยเฉพาะและการสรางแบบสอบถามสําหรับใหครูเปนผู
ประเมิน ตัวอยางของการสรางตัวบงชี้ที่ประเมินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะเห็นไดจาก
งานวิจัยของซานดรา โซลิเดยและคณะ (Soliday, et al. 2015) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง Quality
Rating and Improvement Systems: Validation of a local implementation in LA County and
children’s school-readiness วัตถุประสงคในการวิจัยคือเพื่อสรางตัวชี้วัดในการประเมินการจัด
อันดับคุณภาพและการปรับปรุงระบบในลอสแองเจอลิส สหรัฐอเมริกา การวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ
ระยะแรกไดแกการสรางตัวชี้วัดสวนระยะที่สองเปนการทดลองใชเครื่องมือโดยทําการวิจัยระยะยาว
ตัวชี้วัดคุณภาพในการเรียนการสอนแบบเรียนรวมที่สรางขึ้นมี 6 ดาน ประกอบดวย การปฏิบัติ
ตามระเบียบ (regulatory compliance) ความสัมพันธระหวางครูกับเด็ก (teacher – child
relationships) สภาพแวดลอมของการเรียนรู (learning environment) การรวมเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ (inclusion of children with special needs) คุณสมบัติของพนักงานและสภาพการ
ทํางาน (staff qualitications; & working conditions) การเชื่อมตอกับครอบครัวและชุมชน (family
and community connection) แตละตัวบงชี้มีรายละเอียดดังนี้
1) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตัวบงชี้นี้เปนการตรวจสอบใบอนุญาตของ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ในกรณีที่ไมมีการตอใบอนุญาตอยางตอเนื่องเปนเวลา 3 ป ถือวา
ไมผานตามตัวชี้วัดนี้
2) ความสัมพันธระหวางครูกับเด็ก ตัวบงชี้นี้ประกอบดวยตัวบงชี้ยอย 3
ดาน ไดแก อัตราสวนของครูกับนักเรียน ขนาดของกลุมและระดับการมีสวนรวมของผูใหญ บงชี้
อัตราสวนของครูกับนักเรียนและขนาดของกลุมมาจากการสังเกตขอมูลการลงทะเบียนของครูและ
จํานวนนักเรียน การใหคะแนนเปนการพิจารณาวาอัตราสวนของครูและนักเรียนเหมาะสมตามชวง
ระดับชั้นหรือไม สวนการวัดการมีสวนรวมของผูใหญเปนการสุมวัดความไวและการตอบสนองจาก
ครู การใหคะแนนจะเปนการบันทึกความถี่ของพฤติกรรมภายในชวงเวลาและนํามาคํานวณหา
คาเฉลี่ย
3) สภาพแวดลอมของการเรียนรู ตัวชี้วัดนี้ประกอบดวยตัวบงชี้ยอย 3 ดาน
ไดแก การประเมินสภาพแวดลอมทางกายภาพและดานวัสดุ ,การวัดปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียนและการประเมินวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน ตัวบงชี้สภาพแวดลอมทางกายภาพ
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และดานวัสดุเปนการตรวจสอบสภาพแวดลอมวามีความอบอุนและความไวตอการมีปฏิสัมพันธของ
ครูและเด็กหรือไม ตัวบงชี้ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน จะเปนการตรวจสอบปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียนรวมถึงการที่ครูมีการสงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวินัย มีการกํากับดูแล
สงเสริมใหเด็กมีการติดตอสื่อสาร ตัวบงชี้วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน เปนการตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณวามีความสมบูรณและสามารถรองรับนักเรียนไดเพียงพอหรือไม ไมวาจะเปนเครื่องมือ
เครื่องใช ทางการชาง ทางศิลปะ ทางการละคร ทางดนตรีและวิทยาศาสตร
4) การรวมเด็ ก ที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ ตั ว บ ง ชี้ นี้ จ ะเป น การประเมิ น
บุคลากรและนโยบายเกี่ยวกับการวมเด็กที่มีความตองการพิเศษ โดยดูถึงแนวโนมความตองการที่
จะพัฒนาเด็กพิเศษ การดําเนินการรวมกับผูปกครอง พัฒนาการของเด็กที่เรียนอยู
5) คุณสมบัติของพนักงานและสภาพการทํางาน ตัวบงชี้นี้จะเปนการตรวจ
เอกสารคุ ณ สมบั ติ ข องพนั ก งาน ทั้ ง วุฒิ ก ารศึก ษา ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ หลั ก ฐานการ
ฝกอบรมตาง ๆ สวนสภาพการทํางานจะเปนการตรวจสอบคาตอบแทนของพนักงาน ความมั่นคง
ของพนักงาน
6) การเชื่อมตอกับ ครอบครัว และชุ มชน ตัว บงชี้นี้จ ะเปน การตรวจสอบ
เอกสารของที่ใชติดตอกับครอบครัว ตัวบงชี้นี้จะเปนการตรวจสอบเอกสารที่ใชติดตอกับครอบครัว
และชุมชน ที่ใชในการสนับสนุนใหครอบครัวมีสวนรวมกับการศึกษา สงเสริมความสัมพันธอันดีกับ
ครอบครัว สรางการเชื่อมตอกับครอบครัวและสังคมอยางแข็งแกรง การอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูปกครองใหมีการเชื่อมตอระหวางทรัพยากรชุมชนที่เกี่ยวของ
สําหรับตัวอยางของการวัดความพรอมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโดย
ใชแบบสอบถามที่ใชครูเปนผูประเมินจะเห็นไดจากงานวิจัยของซาฮีน พาซา (Pasha. 2012) ได
ทําการศึกษาเรื่อง Readiness of Urban Primary Schools for Inclusive Education in Pakistan
ซึ่งทําการสํารวจกับครูในระดับประถมศึกษา 300 คนใน 75 โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนใน
ปากีสถาน มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพรอมสําหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและการ
ปฏิบัติในโรงเรียนแบบเรียนรวม การวัดความพรอมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในงานวิจัย
ฉบับนี้ใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเองโดยอาศัยแนวคิด Quality Indicators for Effective Inclusive
Education Guidebook ของ The New Jersey Coalition for Inclusive Education (NJCIE) ซึ่งเปน
หนวยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก Fully Substantially Partially Not yet มุงเนนการปฏิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง ประกอบดวยขอคําถาม 37 ขอ 11 ตัวชี้วัด ไดแก ผูนํา 6 ขอ บรรยากาศ
ของโรงเรียน 4 ขอ ความรวมมือระหวางบานและโรงเรียน 3 ขอ การรวมมือในการวางแผนและ
การสอน 3 ขอ การพัฒนาสูมืออาชีพ 3 ขอ และการวางแผนเพื่อการปฏิบัติที่ดีที่สุดอยางตอเนื่อง
2 ขอ
สวนการวัดความพรอมในการจัดการชั้นเรียนในประเทศนั้นคลายคลึงกับ
รูปแบบของตางประเทศคือมีทั้งการสรางตัวชี้วัดและการสรางแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีโดย

97
ใหครูเปนผูประเมินความพรอม ตัวอยางของการสรางตัวชี้วัดจะเห็นไดจากงานวิจัยของอุใบ หมัด
หมุด (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้ความพรอมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
เรี ย นร ว มในโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห สั ง กั ด สํ า นั ก งานบริ ห ารการศึ ก ษาพิ เ ศษ การวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ความพรอมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ในโรงเรียน
ศึ ก ษาสงเคราะห สั ง กั ด สํ า นั ก งานการบริ ห ารการศึ ก ษาพิ เ ศษ การสร า งตั ว ชี้ วั ด เริ่ ม จากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษและการจัดการเรียนรวม จํานวน 25 คน นํามาพัฒนา
เปนตัวบงชี้แลวนําตัวบงชี้ไปทดลองเก็บขอมูลเพื่อประเมินความพรอมการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
พิเศษเรียนรวม ในจังหวัดพัทลุง ผูประเมินประกอบดวย ตัวแทนจากศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัด ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบและผูปกครอง ผลการวิจัยพบวาตัว
บ ง ชี้ สํ า หรั บ การประเมิ น ความพร อ มการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก เรี ย นร ว มประกอบด ว ย
6 องคประกอบ 37 ตัวบงชี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตาราง 3 แสดงตัวบงชี้ความพรอมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเรียนรวมตามแนวคิดของอุใบ
หมัดหมุด
องคประกอบ
ความพรอมดานการบริหารจัดการ

ตัวบงชี้
1. สถานศึกษากําหนดนโยบายรองรับการจัดการศึกษา
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ความพรอมดานหลักสูตร

ความพรอมดานบุคลากร

สําหรับเด็กพิเศษเรียนรวม
2. สถานศึกษาแจงนโยบายการเรียนรวมกับบุคลากรใน
สถานศึกษา
3. สถานศึกษาสํารวจและจัดทําสารสนเทศสําหรับเด็กพิเศษ
เรียนรวม
4. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานดานการ
จัดการเรียนรวม
5. สถานศึ ก ษาสร า งเครื อ ข า ยด า นการศึ ก ษาพิ เ ศษ
สําหรับเด็กพิเศษเรียนรวม
6. สถานศึ ก ษาประสานงานกั บ ผู ป กครองในการเตรี ย ม
เด็กพิเศษเรียนรวมเขาเรียน
7. สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศการดําเนินการจัดการเรียน
รวม
8. สถานศึกษาสรุปและรายงานผลการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิเศษเรียนรวม
1. สถานศึกษามีการวางแผนและจัดทําหลักสูตรสําหรับเด็ก
พิเศษเรียนรวม
2. สถานศึกษามีหลักสูตรทีส่ อดคลองกับความตองการจําเปน
สําหรับเด็กพิเศษเรียนรวม
3. หลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษเรียนรวมมีโครงสรางยืดหยุนใน
การจัดการเรียนรู
4. หลักสูตรมีเนือ้ หาสาระ และกิจกรรมที่สามารถพัฒนา
ความสามารถของเด็กพิเศษเรียนรวม
5. สถานศึกษาประเมินผลการใชหลักสูตรของเด็กพิเศษเรียน
รวม
1. สถานศึ ก ษาส ง เสริมบุ ค ลากรในการดํ า เนิ น งานดา นการ
เรียนรวม
2. สถานศึกษาสงเสริมบุคลากรในการเขารวมอบรม สัมมนา
สําหรับเด็กพิเศษเรียนรวม

ตาราง 3 (ตอ)
องคประกอบ
ความพรอมดานบุคลากร (ตอ)

ตัวบงชี้
3. สถานศึกษาจัดใหมีครูการศึกษาพิเศษหรือครูเสริมวิชาการ
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4.
5.
6.
7.
ความพรอมดานผูเรียน

1.
2.
3.

ความพร อ มด า นอาคารสถานที่ 1.
สื่ อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและ 2.
บริการสนับสนุน
3.
4.
5.
6.
ความพรอมดานการจัดการเรียนรู

1.
2.

สําหรับเด็กพิเศษเรียนรวม
บุคลากรมีความรูความเขาใจและมีเจตคติที่ดีตอการจัดการ
เรียนรวม
บุ ค ลากรพั ฒ นาความรู ความสามารถที่ ก า วทั น ต อ
เทคโนโลยีและวิทยาการดานการจัดการเรียนรวม
บุ ค ลากรพั ฒ นาความรู ความสามารถที่ ก า วทั น ต อ
เทคโนโลยีและวิทยาการดานการจัดการเรียนรวม
บุ คลากรมีเ ทคนิ คในการจั ดการเรียนรูสําหรับ เด็กพิเ ศษ
เรียนรวม
เด็กพิเศษเรียนรวมไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขา
เรียน
เด็กพิเศษเรียนรวมไดรับความเห็นชอบในการเขาเรียนรวม
สถานศึกษาใหความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีตอ
นักเรียนที่เปนเด็กพิเศษเรียนรวม
สถานศึกษาจัดสถานที่เรียนสําหรับเด็กพิเศษเรียนรวม
สถานศึกษาจัดใหมีหองบริการพิเศษสําหรับเด็กพิเศษเรียน
รวม
สถานศึกษาจัดใหมีหองเสริมวิชาการสําหรับเด็กพิเศษ
เรียนรวม
สถานศึกษาเตรียมอุปกรณ สื่อการสอนที่สอดคลองกับเด็ก
พิเศษเรียนรวม
สถานศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกตามความตองการ
จําเปนสําหรับเด็กพิเศษเรียนรวม
สถานศึกษาจัดใหมีบริการหรือความชวยเหลือสําหรับเด็ก
พิเศษเรียนรวม
สถานศึกษาวางแผนการพัฒนาการเรียนรูสําหรับเด็กพิเศษ
เรียนรวม
สถานศึกษามีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)

ตาราง 3 ตอ
องคประกอบ
ตัวบงชี้
ความพรอมดานการจัดการเรียนรู 3. สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของ
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(ตอ)
4.
5.
6.
7.

เด็กพิเศษเรียนรวม
ครู ใ ช ก ระบวนการวิ จั ย เป น ฐานในการพั ฒ นาการเรี ย นรู
สําหรับเด็กพิเศษเรียนรวม
ครู ใ ช เ ทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู ที่ มี ค วามเหมาะสมและ
หลากหลาย
ครูใชวิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับเด็ก
พิเศษเรียนรวม
สถานศึกษาแจงผลการเรียนของเด็กพิเศษเรียนรวม

ผลการประเมินการทดลองใชตัวบงชี้ความพรอมในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิเศษเรียนรวม มีความเปนไปได ความถูกตอง ความเหมาะสมและความเปนประโยชนในการ
นํ า ไปประเมิ น ตั ว บ ง ชี้ ค วามพร อ มการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก พิ เ ศษเรี ย นร ว มอยู ใ นระดั บ มาก
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.14)
อีกหนึ่งงานวิจัยที่แสดงใหเ ห็นถึงการสรางตั วชี้วั ดของการจั ดการศึกษา
แบบเรียนรวม ไดแกงานวิจัยของพงษศักดิ์ ภูกาบขาว (2553) ซึ่งไดทําการศึกษาขอเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นเรี ย นร ว มจั ง หวั ด ขอนแก น งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเรียนรวม
จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธและตัวชี้วัดตามกรอบ
โครงสรางซีท การพัฒนาตัวชี้วัดในงานวิจัยฉบับนี้ การรางตัวชี้วัดโดยใชวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ
การสนทนากลุมเปาหมายและการศึกษาพหุกรณี และทําการพัฒนารางตัวชี้วัดดวยการประชุม
ผูทรงคุณวุฒิ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูมีสวนไดสวนเสียและการประชาพิจารณ ผูวิจัยไดสราง
แบบสอบถามสํ า หรั บ การสํ า รวจข อ มู ล เพื่ อ สร า งตั ว ชี้ วั ด รู ป แบบในการจั ด การชั้ น เรี ย นตาม
องคประกอบของการจัดการเรียนรวมตามกรอบโครงสรางซีท (SEAT Framework) ใน 4 ดานคือ
ดานนักเรียน (9 ขอ) ดานสภาพแวดลอม (10 ขอ) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (37 ขอ) และดาน
เครื่องมือ (16 ขอ) มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
และนอยที่สุด รวมจํานวน 72 ขอ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประกอบดวย บริหาร ครูผูสอน
ศึกษานิเทศกและผูปกครองจากหนวยงานที่จัดการศึกษาพิเศษรวมในจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัย
ไดแสดงถึงตัวชี้วัดการจัดการเรียนรวมตามรูปแบบ SAET ซึ่งมีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดาน
นักเรียน ดานสิ่งแวดลอม ดานการเรียนการสอนและดานเครื่องมือ
4.5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นสามารถสงผลให
ครูทําการจัดการชั้นเรียนไดอยางราบรื่นจะเห็นไดจากขอเขียนของคาโรลีน เอเวอรสันและเอ็ดมุนท

101
เอมเมอร (Evertson, & Emmer, 2009) ไดกลาววาการวิจัยเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความพิเศษทาง
รางกาย, สุขภาพจิตหรือการควบคุมอารมณนั้นสนับสนุนวาควรสรางสภาพแวดลอมแบบเขมงวด
นอยจึงจะคุมคา ใหความหมายกับนักเรียนที่ไมมีความสมบูรณมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ใน
ผลการวิจัยจะพบวา นักเรียนที่มีความตองการพิเศษจํานวนมากไดรับการชวยเหลือจากนักเรียน
ปกติพรอมกับความชวยเหลือจากครูการศึกษาพิเศษ ควรจัดการประชุมระหวางผูปกครองของเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษกับครูและนักเรียนทั้งชั้นเรียน ในอนาคต งานวิจัยตองการรวมการให
คําแนะนําเปนพิเศษเพื่อชวยเหลือใหครูทํางานกับนักเรียนในหนทางที่สนับสนุนใหมีการยอมรับและ
มีการเคารพในตัวเองตลอดจนความสามารถในการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับขอเขียนของมาสซาโน
(Marzano ,2003) ที่ไดกลาววาความสามารถของครูที่จะจัดการหองเรียนของเขาหรือเธออยางมี
ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น สามารถเพิ่ ม คุณ ภาพของประสบการณ ท างการศึ ก ษาสํ า หรั บ
นักเรียนทุกคน องคการที่ดีและการจัดการหองเรียนที่ดีจะจัดสรรเวลาสําหรับสรางการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนทุกคน สอดคลองกับที่เอเวอรสันและเวนสไตน (Evertson & Weinstein, 2006) ที่ได
กลาววาความสําคัญของการจัดการชั้นเรียนที่ดีและเทคนิคขององคกรไดรับการยืนยันเปนจํานวน
หลายครั้งจากผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา แมวาจะไดรับความสนใจมาในการสรางหลักสูตรและ
การเรียนการสอนของโปรแกรมทางการศึกษาของนักเรียน มิติดานองคการและการจัดการมักจะ
ขาดการเอาใจใส ใ นโปรแกรมการฝ ก ฝน การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา และการประชุ ม กั น ระหว า ง
ผูเชี่ยวชาญ ทั้ง ๆ ที่สิ่งเหลานี้สําคัญเทากับสิ่งที่ตองเตรียมกอนการเรียนการสอน ขอเขียนตาง ๆ
เหลานี้ไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยของมารีจาห บรูเวอรและคณะ (Bruwer, et al. 2014)
ทําการศึกษาเรื่อง Inclusive education and insufficient school readiness in Grade 1: Policy
versus practice มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจผลกระทบที่ไมพียงพอในการเรียนการสอนและการเรียนรู
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนในเมือง Pretoria โดยสัมภาษณครูที่สุมจากโรงเรียนในพื้นที่
ผลการศึกษาพบวาความไมเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูไดสงผลกระทบใน
ดานตาง ๆ ดังนี้ ความเปนอยูทีดีทางกายภาพและการพัฒนาเครื่องยนต (Physical well-being and
motor development) สภาพทางอารมณดีกับและความสามารถทางสังคม (Emotional well-being
and social competence) กระบวนการของการเรียนรู (learning approaches) ความสามารถในการ
ใชภาษาและทักษะในการสื่อสาร (Language usage and communication skills) ทักษะทางปญญา
และความรูทั่วไป (Cognitive skills and general knowledge) ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับความพรอม
โรงเรียนนั้นจะพบไดวา ครูไดแสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่โรงเรียนไมสามารถที่จะดูแลทรัพยสิน
ของนักเรียนได สงผลใหเกิดการสูญเสียของเครื่องเขียน สื่อการสอนและหนังสือตาง ๆ การที่
ทรัพยสินของนักเรียนเสียหายนั้นสงผลตอผลกระทบทางอารมณของเด็ก และการที่ทรัพยสินของ
โรงเรียนเสียหายก็สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียน การที่โรงเรียนมีความ
พรอมไมเพียงพอทําใหไมสามารถที่จะสรางกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนที่ทําใหผูเรียนทํางานได
อยางอิสระหรือมุงเนนการทํางานของพวกเขา พวกเขาตองตอสูเพื่อใหมีสมาธิ การไมสามารถ
ควบคุมอารมณ พฤติกรรมจะทําใหการมีสวนรวมในกิจกรรมลมเหลว สําหรับงานวิจัยในประเทศ
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พบวา สุภาพร ชินชัย (2550) ไดทําการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับความพรอมของครูในการสอน
เด็กออทิสติกเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวาระดับความ
พรอมของโรงเรียนดานหลักสูตรและอาคารสถานที่มีผลตอระดับความพรอมของครูในการสอน
นักเรียนออทิสติกในภาพรวม โดยสามารถทํานายไดรอยละ 26.30 และความพรอมของโรงเรียน
และความพึงพอใจของครูมีผลตอความพรอมของครูในการสอนนักเรียนออทิสติกรวมกับเด็กออทิสติ
กอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 34.30 จากขอเขียนและงานวิจัยที่
กลาวขางตนแสดงใหเห็นวาความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นสงผลตอ
การจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูในชั้นเรียนรวม
จากการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ความพร อ มของโรงเรี ย นซึ่ ง
ประกอบดวย 4 ตัวบงชี้ ไดแก ดานนักเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานเครื่องมือ นั้นเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลการทํางานอยางมีประสิทธิภาพของครูในชั้นเรียนของ
เด็กที่มีความตองการพิเศษและในชั้นเรียนของเด็กพิเศษเรียนรวม ดังนั้นความพรอมของโรงเรียน
ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นนาจะมีผลตอการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพโดยตรง
จึงทําใหผูวิจัยตั้งสมมติฐานที่วาความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีอิทธิพล
ทางตรงตอการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
4.6 การสนับสนุนจากผูปกครอง
4.6.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนจากผูปกครองนั้นมีพื้นฐานมาจากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม
(Social support) ทั้งนี้แคสเซล (Cassel. 1974; อางอิงจาก Murphy; & Kupshik. 1992) ไดให
นิยามการสนับ สนุ นทางสังคมวาเปนมวลประสบการณ ทางสังคมซึ่ งสงเสริมความสุข ทางใจ มี
ลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ 1) เปนแหลงของการเกิดปฏิสัมพันธ ไดแก กลุมเพื่อน ครอบครัว
นายจางหรือแมแตบุคคลอื่นใด 2) เปนแหลงของการเกิดของปฏิสัมพันธหรือเปนมวลประสบการณที่
เป น ผลมาจากการมี ป ฏิ สัมพั นธ นั้น ๆ และ 3) เปน ผลที่ได จ ากการนึก ถึง การมี ปฏิ สัม พันธ หรื อ
ประสบการณนั้น จะทําใหบุคคลเพิ่มความเคารพและเห็นคุณคาในตนเองรวมถึงสามารถเพิ่มพูน
ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยใหกับบุคคลนั้นไดอีกดวย นอกจากนี้แลวคอบบ (Cobb, 1976, อางอิง
จากชนิสรา ปญญาเริงและคณะ. 2551) ไดอธิบายการสนับสนุนทางสังคมวาเปนความรูสึกนึกคิด
หรื อ ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั น ระหว า งบุ ค คลรวมถึ ง การได รั บ ความช ว ยเหลื อ
คําแนะนําและสิ่งของตาง ๆ จากกลุมบุคคลทางสังคมที่เปนแหลงประโยชนสวนบุคคล ทําใหไดรับรู
วาไดรับความรักใครผูกพัน ไดรับความชวยเหลือ คําแนะนําและสิ่งของ ทําใหรูสึกวามีคนรักและ
สนใจ มี ค นยกย อ งเห็ น คุ ณ ค า รู สึ ก เป น ส ว นหนึ่ ง ของสั ง คมและมี ค วามผู ก พั น ซึ่ ง กั น และกั น
สอดคลองกับแนวคิดของโคเฮน (Cohen; et al. 2001, อางอิงจาก Eggens; Wert & Bosker.
2008) ที่อธิบายวาการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวของกับการรับรูอารมณ ขอมูล ขาวสารหรือแหลง
การชวยเหลือที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ปรากฏการตอบสนองตอการรับรูซึ่งบุคคลตองการความชวยเหลือ
บุคคลจะมุงเนนไปที่การมีสวนรวมในหนึ่งกลุมหรือมากกวาหนึ่งกลุมสังคมที่แตกตางกันโดยไมมี
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ความตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนหรือการสนับสนุนใด ๆ สวนเฮาส (House. 1985) ไดใหความหมายวา
เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งประกอบดวยความรัก ความหวงใย ความไววางใจ ความผูกพัน
ความช ว ยเหลื อ ด า นการเงิ น สิ่ ง ของ แรงงาน การให ข อ มู ล ข า วสาร ตลอดจนการให ข อ มู ล
ปอนกลับ และขอมูลเพื่อการเรียนรูและการประเมินตนเอง ทารดี้ (Tardy. 1985) กลาวถึงการ
สนับสนุนทางสังคมวามีหลายรูปแบบ เชน การสนับสนุนทางอารมณ (การรับฟง) การสนับสนุน
ดานเครื่องมือ (การใหเวลาและสิ่งของ) การสนับสนุนดานขอมูล (การจัดหาขอมูลขาวสาร) และการ
สนับสนุนดานการประเมิน (การใหขอมูลยอนกลับ) สอดคลองกับ คาแพน (Cultrona. 1996,
อ า งอิ ง จากทิ พ ย สุ ด า จั น ทร แ จ ม หล า . 2544) ได ก ล า วถึ ง การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมที่ เ ป น การ
ตอบสนองความตองการระหวางบุคคลขั้นพื้นฐานวาประกอบดวย 1) การใหการสนับสนุนดาน
อารมณ (emotional support) 2) การใหการสนับสนุนดานการยอมรับนับถือ (esteem support) 3)
ใหการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (information support) การใหคําแนะนํา ชี้แนะ ประเมิน
สถานการณ 4) ใหการสนับสนุนดานวัตถุ (Tangible assistance) การใหความชวยเหลือที่มองเห็น
ได เชน ความชวยเหลือทางกาย แรงงาน เงิน ที่อยูอาศัยและ 5) ใหมิตรภาพ (companionship)
ใหความสนใจความผูกพันกัน จากที่กลาวมาในขางตนจะเห็นไดวาการสนับสนุนทางสังคมนั้น
สามารถสนับสนุนไดทั้งทางนามธรรม เชน การสนับสนุนดานอารมณ ดานการยอมรับนับถือ
หรือการใหขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนที่เปนรูปธรรม เชน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ความ
ชวยเหลือทางกาย รวมไปถึงเงินและที่อยูอาศัย
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากผู ป กครองนั้ น ไม ใ ช เ ป น แค ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ
ผูปกครอง แตมันเปนกระบวนการของการสนับสนุนทางอารมณ การแกปญหารวมกันและการใช
ความชวยเหลือทีเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง เปนรูปแบบของความสัมพันธแบบปรึกษากัน มันเปน
ความรวมมืออยางเต็มที่และเทาเทียมกันระหวางครอบครัวและโรงเรียน ทั้งครอบครัวและโรงเรียน
จะตองยอมรับในความรับผิดชอบของแตละฝายในการที่จะประสบความสําเร็จ จากมุมมองของการ
จัดการหองเรียน การทํางานอยางใกลชิดกับครอบครัวเปนประโยชนอยางมีนัยสําคัญ อยางแรกคือ
การทํ า ให รู เ กี่ ย วกั บ สถานการณ ที่ บ า นของนั ก เรี ย นทํ า ให ส ามารถเข า ใจพฤติ ก รรมของเด็ ก ใน
หองเรียน ซึ่งจะทําใหครูเขาใจไดวาทําไมนักเรียนของพวกเขาจึงเลือกกระทําในแนวทางนี้และอะไร
คือสาเหตุของการกระทําของพวกเขา ประการที่สองคือเมื่อครอบครัวเขาใจในสิ่งที่คุณพยายามจะ
ทํา พวกเขาสามารถใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือที่มีคุณคา ผูปกครองสวนใหญตองการ
ใหเด็กของพวกเขาประสบความสําเร็จและมีความยินดีที่จะชวยในทางใด ๆ ที่เปนไปได แตพวกเขา
ตองรับรูสิ่งที่ครูพยายามจะทําและสิ่งที่คุณคาดหวังวาเด็กจะทําในหองเรียน ประการที่สามคื อ
ครอบครัวสามารถชวยในการพัฒนาและดําเนินการแผนการจัดการพฤติกรรม การติดตอสื่อสารและ
การสนับสนุนจากผูปกครองจึงมีสวนรวมในการชวยเหลือการสรางการจัดการชั้นเรียนใหแข็งแกรง
มันเปนเรื่องสําคัญสําหรับครูและผูปกครองที่จะตองเขาใจถึงความสัมพันธของพวกเขา ถาขาดสิ่งนี้
จะสงผลตอภาพรวมของกระบวนการจัดการศึกษา ทั้งนี้การจัดการชั้นเรียนรวมที่ประสบความสําเร็จ
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นั้นจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองของเด็กพิเศษและยังรวมไปถึงผูปกครองของนักเรียน
ปกติอีกดวย
4.6.2 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
ไดมีนักวิชาการแบงองคประกอบของการสนับสนุนทางสังคมไวหลายทาน ทั้งที่
เปนการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมเพียงอยางเดียวและมีการสนับสนุนเปนนามธรรมประกอบดวย
โดยแนวคิดที่แบงประเภทของการสนับสนุนทางสังคมในทางนามธรรมอยางเดียวเปนแนวคิดของ
ไวส (Weiss, 1974 อางอิงจาก อารีรัตน อุลิศ 2539: 32-33) ที่แบงประเภทการสนับสนุนทาง
สังคมออกเปน 6 ดาน ดังนี้
1) การใหความรักใครผูกพัน (Attachment) สงผลตออารมณโดยสวนรวม คือ
ทําใหบุคคลรูสึกมั่นคง ปลอดภัยและอบอุน ชวยไมใหเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว ความสัมพันธเชนนี้
จะพบในคูสมรส เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ถาบุคคลขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะมี
ความรูสึกเกิดภาวะโดดเดี่ยวทางอารมณ (emotion isolation) หรือภาวะเหงา (Loneliness)
2) ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social Integration) ทําใหบุคคลรูสึกมี
เป า หมาย มี ค วามเป น เจ า ของและได รับ การยอมรับ ตนว า มี คุณ ค า ต อ กลุม ถ า บุ ค คลขาดการ
สนับสนุนทางสังคมในดานนี้จะทําใหบุคคลรูสึกถูกแยกจากสังคม
3) การใหโอกาสที่จะเลี้ยงดูอุมชู (Opportunity for Nurture) เปนการสนับสนุน
ที่ ผู ใ หญ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ความเจริ ญ เติ บ โตและสุ ข ภาพของผู น อ ย แล ว ทํ า ให ต นเองเกิ ด
ความรูสึกวาเปนที่ตองการของบุคคลอื่นและผูอื่นพึ่งพาได ถาหากไมไดทําหนาที่จะทําใหเกิดความ
คับของใจ ชีวิตนี้ไมสมบูรณและไรจุดหมาย
4) การใหความรูสึกมีคุณคา (Reassurance of Worth) เปนการไดรับการ
ยอมรับในสถาบันครอบครัวหรือเพื่อน เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคม
บทบาทนั้นอาจเปนบทบาทในครอบครัว หรือในอาชีพ ถาคนเราไมไดรับการยอมรับจะทําใหความ
เชื่อมั่นหรือความรูสึกมีคุณคาในตัวเองลดลง
5) ความเชื่อมั่นในการเปนมิตรที่ดี (A Sense of Reliable Audiance) การ
สนับสนุนนี้เริ่มจากความสัมพันธกับญาติใกลชิด ซึ่งคาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือหวงใยอยาง
ตอเนื่อง ถาขาดจะทําใหบุคคลนั้นรูสึกขาดความมั่นคง และถูกทอดทิ้ง
6) การไดรับคําชี้แนะ (The Obtaining of Guidance) หมายถึง การไดรับ
ความจริงใจ การชวยเหลือทางอารมณและชี้แนะขอมูลขาวสารจากบุคคลที่ตนศรัทธา และคําพูดที่
เชื่อถือได เมื่อเกิดความเครียดและภาวะวิกฤติ ถาขาดการสนับสนุนจะทําใหบุคคลรูสึกทอแทสิ้น
หวัง
สําหรับแนวคิดที่แบงประเภทของการสนับสนุนทางสังคมที่มีทั้งดานนามธรรม
และรูปธรรมจะเห็นไดในแนวคิดของทอยส (1978), เฮาส (1985) และจอหนสันและจอหนสัน
(1994) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทอยส (Thoits, อางถึงใน ภัทรพงศ ประกอบผล, 2534) แบงการ
สนับสนุนออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก
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1) ด า นเครื่ อ งมื อ (instrumental) หมายถึ ง การได รั บ ความช ว ยเหลื อ ด า น
แรงงาน วั ส ดุ อุ ป กรณ สิ่ ง ของ เงิ น ทองที่ จ ะทํ า ให บุ ค คลนั้ น สามารถดํ า รงบทบาทหรื อ หน า ที่
รับผิดชอบไดตามปกติ
2) ดานขอมูลขาวสาร (information) หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสาร รวมทั้ง
การใหคําแนะนําและการปอนกลับ
3) ดานอารมณและสังคม (social ñ emotion) หมายถึง การไดรับความรัก
การดูแลเอาใจใส การไดรับการยอมรับเห็นคุณคาและรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม
สวนเฮาส (House) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมโดยแบ ง
กวาง ๆ 4 ชนิด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จอหนสัน แอนด จอหนสัน (Johnson and Johnson)
ไดดังนี้ (อางอิงจากรัชจฌา สิงหทอง, 2545)
1) การสนับสนุนดานอารมณ (Emotion support) หมายถึง การใหความรัก
ความไววางใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความเอาใจใสและการรับฟง
2) การสนับสนุนดานเครื่องมือ สิ่งของ (instrument support) หมายถึง การ
ใหความชวยเหลือโดยตรง ไมวาจะเปนดานแรงงาน การเงิน เวลา หรือชวยปรับสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมกับบุคคล
3) การสนับสนุนขอมูลขาวสาร (information
support) หมายถึง การให
คําแนะนํา การใหแนวทางและขอมูลขาวสารที่บุคคลสามารถนําไปใชในการแกปญหาเกี่ยวกับ
บุคคลและสภาพแวดลอมได
4) การสนับสนุนและการประเมิน (appraisal support) หมายถึง การใหขอมูล
ขาวสาร หรือขอมูลปอนกลับเพื่อใหบุคคลนําไปประเมินตนเองและเปรียบเทียบกับบุคคลในสังคม
4.6.3 การวัดการสนับสนุนทางสังคม
การวัดการสนับสนุนทางสังคมที่พบโดยมากนั้นมักจะมีพื้นฐานจากแบบวัดของ
สาราซันและคณะ (Sarason; & others. 1983: 128 ñ 129) ซึ่งไดสรางแบบวัดการสนับสนุนทาง
สังคม (Social Support Questioniare: SSQ) โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยวอชิงตัน
จํานวน 602 คน แบบวัดมีจํานวน 27 ขอ ประกอบดวย 2 องคประกอบคือ 1. ใหระบุบุคคลที่ตัว
ผูตอบสามารถพึ่งพาไดในสถานการณตางๆ 2. ใหระบุระดับความพึงพอใจ แบบวัดเปนแบบ
ประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต พอใจมาก ถึง ไมพอใจมาก ซึ่งแบบวัดนี้มีคาสหสัมพันธของแตละขออยู
ระหวางชวง .35 - .71 โดยมีคาเฉลี่ย .54 และมีคาความเชื่อมั่นภายใน .97 ในเวลาตอมาศักดิ์ชัย
นิรันดรทวี (2532: 64) ไดสรางแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมโดยดัดแปลงมาจากแบบวัดการ
สนับสนุนทางสังคม (Social Support Questionnaire : SSQ) ของสาราซันและคณะ (Sarason and
others, 1983 : 128 ñ 129) ประกอบดวยความชวยเหลือดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร และ
การยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของกลุม มีขอคําถาม 28 ขอ วัดแหลงการสนับสนุนทางสังคมที่ครู
ไดรับขณะประกอบอาชีพครู เปนการใหความชวยเหลือทางดานอารมณ เชน ใหความรัก ความ
เอื้ออาทร การยอมรับเปนสวนหนึ่งของกลุม หรือในดานขอมูลขาวสารอื่น ๆ เมื่อตนตองการ แบบ
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วัดมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ จากจริงที่สุดไปจนถึงไมจริงเลย มีคาความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา .87 สวนศิราภรณ สุขศีลล้ําเลิศ (2550) ไดดัดแปลงแบบวัดการ
สนับสนุนทางสังคมของศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2532) โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 6
ระดับ คือ มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอยที่สุด แบบสอบถามมีจํานวน 21 ขอ
เนื้อหาแบบวัดแบงเปนการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชน จํานวน 5 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยู
ระหวาง .6185 - .8344 คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .8976 การสนับสนุนทาง
สังคมจากผูบริหารจํานวน 7 ขอ คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .6086 - .8644 คาความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .9182 การสนับสนุนทางสังคมจากผูรวมงาน จํานวน 9 ขอ มีคา
อํานาจจําแนกอยูระหวาง .2014 - .8159 คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .8699
โดยแบบวัดชุดนี้มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .2014 ñ .8644 มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ .9096
นอกจากการดัดแปลงแบบวัดของสาราซันแลว ยังมีสรางแบบสอบถามโดย
อาศัยแนวคิดของเฮาส (1981) เชน แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของจินตนา สมนึก
(2540) ซึ่ ง ศึ ก ษากลุ ม ผู ดู แ ละผู ป ว ยหลอดเลื อ ดสมอง และขนิ ษ ฐา หะยี ม ะแซ (2556) ได
ทําการศึกษาเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคมในผูดูแลเด็กกลุมอาการออทิซึมและเด็กพัฒนาการ
สมวัยที่เขารับบริการในโรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมและแหล ง สนั บ สนุ น ทางสั ง คมในผู ดู แ ละเด็ ก กลุ ม อาการออทิ ซึ ม และเด็ ก
พัฒนาการสมวัย กลุมตัวอยางเปนผูดูและที่นําเด็กเขารับการทดสอบพัฒนาการจากคลินิกเด็ก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร จํานวน 102 คน ทั้งนี้ผูวิจัยไดดัดแปลงคําถามใหมีความเหมาะสม
กับ กลุ มผู ดูแ ลเด็ ก กลุ ม อาการออทิ ซึม และเด็ กพั ฒ นาการสมวั ย แบบสอบถามมี 4
ด า น
ประกอบดวย ดานอารมณ จํานวน 12 ขอ ดานขอมูลขาวสาร จํานวน 12 ขอ ดานการเปรียบเทียบ
และประเมินคุณคา จํานวน 12 ขอ และดานทรัพยากร จํานวน 12 ขอ รวมเปน 48 ขอ โดยเปน
คําถามเชิงบวก 31 ขอ และคําถามเชิงลบ 17 ขอ ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประเมินคา 5
ระดั บ คะแนนสู ง หมายความว าผู ดูแ ละเด็ ก ไดรั บ การสนั บ สนุ น ทางสั งคมมาก และคะแนนต่ํ า
หมายความวาผูดูแลเด็กไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย แบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .84
4.6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การสนับสนุนจากผูปกครองกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการสนั บ สนุ น จากผู ป กครองกั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานนั้นยังไมมีการทําการศึกษาเพื่อยืนยันความสัมพันธกับกลุมตัวอยางที่เปนครูที่สอนในชั้น
เรียนรวมโดยตรง แตมีการศึกษาความสัมพันธในกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงนั่นคือครูที่สอนในระดับ
ตาง ๆ ซึ่งมีผลการวิจัยมากมายที่แสดงถึงความสัมพันธทางบวกระหวางการสนับสนุนจากผูปกครอง
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู จะเห็นไดจากงานวิจัยของมาเรียนเน พีเรียและเดวิด
เบคเกอร (Perie; & Baker, 2007) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง Job Satisfaction Among America’s
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Teachers: Effects of Workplace Conditions, Background Characteristics, and Teacher
Compensation งานวิ จั ย นี้ ต อ งการศึ ก ษาว า มี ป จ จั ย ใดบ า งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู กลุมตัวอยางเปนครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโรงเรียน
เอกชนและโรงเรียนรัฐบาล ผลการศึกษาไดแสดงใหเห็นวาการสนับสนุนจากผูปกครองในโรงเรียน
เอกชนนั้นสูงกวาโรงเรียนรัฐบาล เนื่องจากครูที่สอนในโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดสภาพแวดลอม
ทางการศึกษาที่สงเสริมใหมีการสนับสนุนจากผูปกครองมากกวาโรงเรียนรัฐบาล ทําใหครูมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาครูที่สอนในโรงเรียนรัฐบาล และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาไดรับ
การสนับสนุนจากผูปกครองมากกวาครูในระดับประถมศึกษา สงผลใหพวกเขามีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานมากขึ้นเชนเดียวกัน ผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นวาการสนับสนุนจากผูปกครองนั้นมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของทิม วอลคเกอร
(Walker, 2012) ซึ่งทําการสํารวจเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูชาวอเมริกันใน
งานวิจัยเรื่อง Survey: Teacher Job Satisfaction Drops to New Low โดยผลการวิจัยพบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญยอมรับวาการตัดสินวาครูนั้นเปนมืออาชีพหรือไมถูกกระทําจากชุมชน นอกจากนี้
การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากผูปกครองสงผลใหครูสามารถปฏิบัติงานกับนักเรียนที่มีปญหา
ไดดีขึ้น การเพิ่มการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากผูปกครองนั้นมีความสําคัญเปนอันดับแรกที่รัฐ
ควรรณรงคใหเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนที่มีรายไดต่ํา และยังพบงานวิจัยของเบคเกอร
(Baker, 2015) ไดทําการศึกษาเรื่อง The relationship between job satisfaction and the
perception of administrative support among early career secondary choral music educators
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
และการสนั บ สนุ น ด า นการบริ ห ารตามการรั บ รู ข องครู ที่ ส อนการร อ งประสานเสี ย งในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาของรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวาการสนับสนุนจากผูปกครองนั้นมี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูดนตรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การสนับสนุนจากผูปกครองกับการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ไดมีผูที่ศึ ก ษาเกี่ย วกับความสัมพั นธระหว างการสนับ สนุนของผูปกครองกั บ
ความสามารถในการจั ด การชั้ น เรี ย นไว ห ลายท า น และผลวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ นั้ น แสดงให เ ห็ น ว า การ
สนับสนุนจากผูปกครองนั้นมีผลตอความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ประสิทธิภาพในการ
สอนรวมไปถึงการคงอยูในอาชีพของครูอีกดวย จะเห็นไดจากงานวิจัยของราเชล อาเบนนาโวลี
และคณะ (Abenavoli, et al. 2015) ไดทําการวิจัยเรื่อง parentís support for learning at school
entry: Benefits for aggressive children in high-risk ซึ่งวัตถุประสงคในงานวิจัยฉบับนี้คือเพื่อ
ศึกษาวามีปจจัยใดบางที่เกี่ยวของกับการปองกันเด็กที่มีพฤติกรรมกาวราว โดยใชการวิเคราะหแบบ
cross lagged ผลการวิจัยพบวาการสนับสนุนของผูปกครองมีผลตอการเจริญเติบโตทางวิชาการและ
องคความรูของนักเรียนซึ่งจะสงผลตอการควบคุมชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สวนวาสิลิส
สโตรจิลอส และ แอลนี่ ทรากูเลีย (2010) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง In Romania, parents of
children with and without disabilities are in favor of inclusive education ซึ่งไดทําการสํารวจและ
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ประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นร ว มกั บ ความเข า ใจในบทบาทหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และ
ความสัมพันธของเพื่อนรวมงานและผูปกครองกับครู ผลการวิจัยพบวาการทํางานรวมกันระหวางครู
และผูปกครองเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และคารินา ดิวเยอร
(Dwyer, 2013) ไดทําการศึกษาเรื่อง The Influence of Classroom Management, Administrative
Support, Parental Involvement, and Economic Factors on the Retention of Novice Teachers
ทั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุที่มีความสัมพันธตอการอยูในอาชีพของครูที่เพิ่งเริ่มงาน
โดยเก็บขอมูลจากครูที่มีประสบการณในการสอนไมเกิน 5 ป จํานวน 93 คน ผลการวิจัยพบวา
การมีสวนรวมของผูปกครองมีความสัมพันธตอการอยูในอาชีพของครู จะเห็นไดวาการดูและรักษา
ความสัมพันธทางบวกที่สอดคลองกันระหวางโรงเรียนและครอบครัวเปนผลประโยชนในตัวเอง
ทั้งนี้การพัฒนาสายสัมพันธที่ดีกับพอแมสามารถลดปญหาที่เกิดขึ้นไดทุกประเภท การสื่อสารกับ
พอแมชวยใหความเขาใจที่ดี และการติดตอสื่อสารอยางใกลชิดกับผูปกครอง จะสรางการสนับสนุน
แลรวมมือของครอบครัรในการสรางการกิจกรรมการเรียนรูที่บาน การสนับสนุนจากผูปกครองจะ
เปน การใหกํ าลัง ใจแกค รู ใ นการปฏิบัติ ก ารเรีย นการสอน และการรว มมือจากผู ป กครองนั้น จะ
สามารถสงผลใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดการชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของชี้ใหเห็นวาการสนับสนุนจากผูปกครองนั้นเปน
ตัวแปรที่มีผลตอกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและยังเห็นไดอีกวาการสนับสนุนจาก
ผูปกครองเปนอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญที่สงผลการทํางานอยางมีประสิทธิภาพของครูในชั้นเรียนของ
เด็กปกติและเด็กที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหา ดังนั้นการสนับสนุนจากผูปกครองนั้นนาจะมีผลตอการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีป ระสิ ท ธิ ภาพโดยตรงจึงทํ า ใหผู วิจัยตั้งสมมติฐานที่ วาการสนั บ สนุ นจาก
ผูปกครองมีอิท ธิพลทางตรงต อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีอิท ธิพลทางออมตอการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
4.7 ภาระงานของครู
4.7.1 ภาระงานของครู
ครูเปนบุคคลที่มีหนาที่คอยอบรมสั่งสอน เกี่ยวกับวิชาความรู คอยมอบแนวทาง
หลั ก การคิ ด การอ า นเขี ย นให กั บ ลู ก ศิ ษ ย ทุ ก คนอย า งเท า เที ย มกั น ซึ่ ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง พื้ น ฐานขี ด
ความสามารถของนักเรียนแตละคนดวย เพราะการรับรูของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน
หนาที่ของครูตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหนักเรียนเขาใจ และบรรลุเปาหมายใหไดเปนอาชีพที่
ถายทอดความรู ดวยวิธีการสอนและการจัดการเรียนรูหลากหลายรูปแบบเพื่อใหมนุษยเกิดการ
เรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการศึกษาความหมายของภาระงาน
ครู ซึ่งหมายถึง ภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามบทบาทอาชีพ และความคาดหวังของสังคม ในเรื่อง
ของภาระงานครู หรือบทบาทหนาที่ครู ไดมีนักการศึกษาและนักวิจัย นําเสนอในหลายมุมมอง ดังนี้
คณะกรรมการวางรากฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (2518) ไดกําหนดบทบาท
ของครูไว โดยสรุปวาครูควรมีลักษณะและบทบาทที่พึงประสงค ไดแก
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1) บทบาทเฉพาะตัว กลาวคือครูมีภาระหนาที่ที่ตองปรับปรุงตนเองใหทันสมัย
รักการอาน เปนผูมีความรักตัวเอง กลาแสดงออกเพื่อเผยแพรความคิดอานที่ดีงาม มั่นใจและศรัทธา
ในวิชาชีพครู เปนผูประพฤติและวางตนอยูในกรอบศีลธรรมจรรยาของสังคมและชุมชน ประกอบ
อาชีพพอควรแกอัตภาพ
2) บทบาทตอนักเรียน กลาวคือ ครูตองเปนผูชวย และแนะใหนักเรียนมีหลัก
รูจักวิธีคนควาและเลือกทางเดินขงตนอยางอิสระ ฝกใหนักเรียนรูจักการทํางานเปนกลุม รูจักการรับ
ฟงวิพากษวิจารณความคิดเห็นของผูอื่น เปนผูสงเสริมใหนักเรียนฝกใฝในคุณธรรมจริยธรรมเห็น
คุณคาของเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ
3) บทบาทตอสังคม กลาวคือ ครูตองเปนผูมีสวนรวมในกิจกรรมดานตางๆของ
ทองถิ่นเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนและโรงเรียน เปนผูสงเสริมการดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตยไตรแกชุมชน โดยประพฤติตนเปนแบบอยางและชักนําใหผูอื่นปฏิบัติ ตามโอกาสที่
เหมาะสม
สวนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
ของครูผูสอนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน ตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงขาราชการครู
ไวดังนี้ (ประพิณพร ขจรบุญ. 2546; อางอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู. 2537)
1) ทําการสอนและอบรมความรูสามัญและหรือวิชาชีพตามหลักสูตร
2) ใหบริการทางการศึกษา สงเสริมการเรียนการสอน และใหคําแนะนําแก
ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา
3) รับผิดชอบ ปกครอง ดูแลความประพฤติ การรักษาวินัยและสุขภาพ และ
ดูแลการศึกษาเลาเรียนของนักเรียน นักศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย
4) ศึกษา คนควา รวบรวมวิทยาการและประสบการณใหมๆ ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
5) ริเริ่มจัดทําสื่อการเรียนการสอนใหมๆ รูจักใชและเก็บรักษาสื่อการเรียนการ
สอนและเครื่องมืออุปกรณอื่นๆ อยางถูกตอง
6) รักษาวินัยและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนและนักศึกษา
7) นิเทศหรือชวยนิเทศในวิชาที่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบงานวิชาการกลุม
โรงเรียน
8) ใหคําแนะนําและแนะแนวตางๆ แกนักเรียน นักศึกษา และหรือผูปกครอง
9) ใหบริการแกผูปกครอง นักเรียน นักศึกษาและชุมชนในดานวิชาการและ
ดานอื่นๆ
4.7.2 ภาระงานของครูในยุคปฏิรูปการศึกษา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 กําหนดใหมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาขึ้นโดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งถือวา
เปนกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยที่มุงหวังจะยกระดับการศึกษา และปฏิรูป
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การศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ โดยเฉพาะหมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษา
ไดกําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด” ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนได
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
การที่จะทําใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพและมุงสูการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานนั้น บุคคลสําคัญที่สุดที่จะทําใหความมุงหวังสําเร็จ คือ ครูซึ่งจะตองตระหนักใน
ความสํ า คั ญ และผนึ ก กํ า ลั ง กั น เพื่ อ พั ฒ นาและส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได พั ฒ นาศั ก ยภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคของการปฏิรูปการเรียนรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานดวยการดําเนินการดังตอไปนี้
(ประเวศ วะสี. 2542)
1) ตองจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูตองมีความคิดสรางสรรค
และมีความสามารถทางวิชาการ โดยเนนความสําคัญทั้งกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ความรู
คุณธรรมและบูรณาการในเรื่องตางๆ ใหเหมาะสมกับระดับการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้
- ครูตองถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด และสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรู
พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
- จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดของผูเรียน
คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน เอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงความเมตตาเอื้ออาทรตอ
ผูเรียนอยางทั่วถึง
(2) มีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแกปญหาดวย
การจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค
(3) จัดใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง ใหคิดเปน คิดชอบ ทําไดและทําเปนรวมทั้งรัก
การอาน ใฝรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(4) สงเสริมกิจกรรมเปนกลุม มุงใหผูเรียนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสังเกต
และสงเสริมสวนดี ปรับปรุงสวนดอยของผูเรียน
(5) ผสมผสานสาระความรูตางๆ มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
(6) จัดบรรยากาศที่ปลุกเรา จงใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
(7) ครูและนักเรียนเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อและแหลงวิทยาการตางๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียน
(8) ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
- ดานความรูและทักษะ ครูจะตองเตรียมกิจกรรม เนื้อหาสาระ สื่อและ
เนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงใหมากที่สุด
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- มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการประเมินผลสภาพจริง
ดวยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเชน การทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมของ
ผูเรียน มีการประเมินพฤติกรรมและพัฒนาผูเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
- ครูจะตองทําวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกวา
การทําวิจัยในชั้นเรียน ดวยการเขียนรายงานการวิจัยสั้นๆ เปนการเขียนรายงานการวิจัยแบบ
กระดาษ A4 โดยเขียนประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ ประเด็นแรก ทําไมตองวิจัย มีเหตุผล หลักการ
และปญหาอะไร ประเด็นสอง มีขั้นตอนวิธีการดําเนินการอยางไร และประเด็นสุดทาย ผลการวิจัย
เปนอยางไรและสงผลใหผูเรียนเปนอยางไร
2) การครองตนของครู ในการเปนครูยุคปฏิรูปการศึกษานั้น ครูจะตองมีจิต
วิญญาณของความเปนครู ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งดานสวนตัวและครอบครัว มีคุณธรรม
จริยธรรม มีมนุษย-สัมพันธที่ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู เปนที่ยอมรับของเพื่อนครูดวยกัน
ผูเรียนและชุมชน อีกทั้งจะตองจรรโลงจารีตประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติอีกดวย
3) ประสานชุมชน ครูนอกจากจะจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และครองตนเปนแบบอยางที่ดีแลว ยังจะตองเปนผูนําชุมชนทางวิชาการ เปนบุคคลที่ไดรับการ
ยอมรับและศรัทธาจากชุมชนในดานความสามารถ บุคลิกภาพ และคุณงามความดี เปนบุคคลที่สราง
ความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการที่จะรวมกันจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สามารถนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี
จะเห็นไดวาภาระหนาที่ของครูตามแนวการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2543
รูปแบบการเรียนการสอนของครูตองเปลี่ยนแปลงจากเดิม สามารถแสดงไดดังตารางที่ 4
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546)
ตาราง 4 รูปแบบการเรียนการสอนตามภาระหนาที่ของครูตามแนวการปฏิรูปการศึกษา
ตั้งแต พ.ศ. 2543
โรงเรียนในศตวรรษที่ 20
1. โรงเรียนเปนรูปแบบของโรงงาน
2. เด็กเรียนในสิ่งที่ครูอยากใหเรียนรู
3. การสอนเปนแบบการบอกเลาของครู

โรงเรียนในศตวรรษที่ 21
1. โรงเรียนเปนรูปแบบของชุมชนแหงการเรียนรู
2. เด็กเรียนรู
3. การสอนของครูเปนการอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรู
4. ขอบเขตของการเรียนรูถูกปดกั้น
4. ขอบเขตการเรียนรูเปดกวาง
5. เปนเอกัตบุคคลนิยม
5. เปนหมูพวกนิยมและชุมชน
6. ครู เ ป น ผู ป อ นป ญ หาและนิ ย ามบริ บ ทการ 6. ผูเรียนชวยกันปอนปญหาและรับผิดชอบ
เรียนรู
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7. โรงเรียนเปนรูปแบบของชุมชนแหงการเรียนรู 7. การแกปญหาเนนทั้งเอกนัยและอเนกนัย
8. สภาพการเรียนเปนแบบการแขงขันมี ผูแพ - 8. สภาพแวดลอมการเรียนรูเปนรูปแบบความ
ผูชนะ
รวมมือและความชวยเหลือกัน ชนะ – ชนะ
ดวยกัน
9. ผูปกครองอยูนอกแวดวงความสัมพันธและ 9. ผูปกครองหรือบิดามารดาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรูในระบบของเด็ก
กระบวนการเรียนรูของเด็ก
10.ความยืดหยุนในหลักสูตรมีนอย เนนตาม 10.สามารถปรับจากหลักสูตรแกนกลางใหเขากับ
หลักสูตรแกนกลางที่จัดให
สภาพของทองถิ่นมากขึ้น
11.การวัดผลการเรียนรูของผูเรียนทํานอยครั้ง 11.วัดผลตามสภาพ
และเครื่องวัดผลไมหลากหลาย
จากเอกสารขางตนจะเห็นไดวาภาระงานครูมีหลายดานซึ่ งเปนภาระงานที่หนัก จาก
การศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ตามหลักสูตรแนวใหม ทําใหสามารถจําแนกภาระงาน
ครูเปนดาน ตาง ๆ ไดดังตารางที่ 5
ตาราง 5 มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู
มาตรฐานงาน
ภาระงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
การพัฒนาการจัดการ 1.การเตรียมการสอน 1. สํารวจความตองการของชุมชนในการจัดการ
เรียนการสอน
เรียนการสอน
2. วิเคราะหหลักสูตร
3. จัดทําหลักสูตร สาระการเรียนรูรายป/รายภาค
เรียน จัดทําหนวยการเรียนรู
4. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู
5. กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผล
6. มีการบูรณาการภายในกลุมสาระฯและขามกลุม
สาระฯ
2.การวิเคราะหผูเรียน 1. รวบรวมข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ผู เ รี ย นเป น
รายบุคคลอยางเปนระบบ
2. วิเคราะหและจัดกลุมตามความแตกตางระหวาง
บุคคล
3. นําผลการวิเคราะหไปใชในการกําหนดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน
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3. การจัดการเรียน
การสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

1. วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการ
สอนที่หลากหลาย
3. กิจกรรมฯ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความสามารถของผูเรียน
4. กิจกรรมกลุม เนนกระบวนการคิด ลงมือ
ปฏิบัติ (คิดเปนทําเปน)
5. ใหนักเรียน เรียนรูสูโครงงาน
6. กิจกรรมที่เนนใหผูเรียนสรางองคความรูดวย
ตนเอง (ศึ ก ษา ค น คว า เพื่ อ หาคํ า ตอบด ว ย
ตนเอง)
7. กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ตาราง 5 (ตอ)
มาตรฐานงาน

ภาระงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.สื่ อ การเรี ย นการ 1. ใช อุ ป กรณ สื่ อ แหล ง เรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย
สอน
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ใชสื่อภูมิปญญาและสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. นั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มในการผลิ ต หรื อ จั ด ทํ า สื่ อ
การสอน
4. จัดหา หรือผลิตสื่อ/อุปกรณการสอน
5. ทดลองการใชสื่อฯ เพื่อหาคุณภาพของสื่อฯ
6. นําสื่อฯ ไปใช
7. รายงานผลการใชสื่อฯ
8. จัดระบบการใชสื่อฯ
2.การวัดและ
1. ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการวั ด
ประเมินผลตามสภาพ
และประเมินผล
จริง
2. จั ด ทํ า เกณฑ ป ระเมิ น (Rubric) ไว ชั ด เจนทุ ก
ขั้นตอน/ทุกหนวยการเรียน
3. ประเมิ น ผลอยา งหลากหลายและครบทั้ง ด า น
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ความรู ทักษะกระบวนการ และเจตคติ
4. ครู นักเรียน ผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของ มี
สวนรวมในการวัดและประเมินผล
การพัฒนาตนเอง
3.ศึกษา อบรม
1. เข า รั บ การฝ ก อบรม ศึ ก ษาหาความรู เ พื่ อ
แสวงหาความรูเพื่อ
พัฒนาการสอนอยางสม่ําเสมอ
พัฒนาตนเอง
2. นําความรูที่ไดมาใชพัฒนาการเรียนการสอน
3. เผยแพรความรูหรือผลงานใหผูอื่นและพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง
4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตน
5. นําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน
ของตนเองตอ
6. จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
4.ปฏิบัตติ นเปน
1. เขาสอนตรงเวลา และออกตรงเวลา
แบบอยางที่ดี
2. อุทิศเวลาการสอนเพิ่มเติม
3. ดูแล เอาใจใสผูเรียนอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง
นอกจากการทําหนาที่สอนแลว ครูยังไดรับมอบหมายใหทําหนาที่พเิ ศษเพิ่มเติม
โดยพัสณีย อรรถสกุลรัตน (2552) ไดสรุปไว 3 รายการ คือ
1) งานประจํา คือ งานการเรียนการสอน ครูผูสอนที่จะทําหนาที่ใหสมบูรณนั้น
จะตองมีขั้นตอนและกระบวนการ ดังรายละเอียดดังนี้
- เก็บรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล
การทําความรูจักกับผูเรียนเปน
รายบุคคล ขอมูลภูมิหลัง ความสามารถทางการเรียน ความตองการของผูเรียน ปญหาสวนตัว
รวมทั้งปญหาทางบาน
- วิเคราะหเพื่อหาศักยภาพผูเรียน เพื่อดูวาเด็กมีศักยภาพทางดานปญญา
ดานไหนมากที่สุด โดยครูอาจจะตองมีความรูทางดานจิตวิทยาการเรียนรู หรือมีเทคนิคทางพหุ
ปญญา (Multiple Intelligence) เขามาชวย หากมีความรูไมพอก็ตองขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะนั้นๆ
- รวมกันสรางวิสัยทัศนกับผูเรียน กระตุนใหผูเรียนสรางวิสัยทัศนหรือความ
ฝนของตนใหมาก ซึ่งครูอาจดูขอมูลจากการเก็บขอมูลรายบุคคล
- รวมกันวางแผนเรียนรู ครูรวมกันวางแผนการเรียนรูกับผูเรียน ผูปกครอง
โดยเนนการมีสวนรวม ซึ่งอาจวางแผนเปนรายวัน รายเดือน หรือรายภาคเรียน
- ผลิต สรรหา และสนับสนุนสื่อการสอน
- ใหผูเรียนรูจักการสรางองคความรู
- สรางกําลังใจ
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- รวมประเมิน
2) งานพิเศษเพิ่มเติมที่ไดรับมอบหมาย งานเกี่ยวกับการวางแผน เพื่อรวบรวม
รูปแบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เปนการตัดสินใจวาอะไรจะเกิดขึ้น แลวเกิดขึ้นเมื่อไร และจะ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งถือเปนกิจวัตรหนึ่งของการทําหนาที่ครูผูสอน
3) งานจร คือ งานตามที่ผูบริหารขอความรวมมือจากครูในโรงเรียน เชน งาน
เทศกาล ชาติ ศาสนา รวมทั้งงานที่ตองจัดรวมกับชุมชนแตละทองถิ่น
ดอดด (สุญารินทร สิทธิวงศ. 2544; อางอิงจาก Dodd.1970) กลาวถึงหนาที่ครู
ทั่วไปในประเทศตางๆ จะตองปฏิบัติตนนอกเหนือการสอน วามีมากมายหลายประการ ซึ่งอาจสรุป
ไดเปน 4 ประเภทคือ
1) หนาที่ทั่วไปของครูทุกคนหรือครูประจําชั้น ไดแก การบันทึกจํานวนนักเรียน
ที่มาเรียน และขาดเรียนทุกวัน ตลอดจนหาเวลาเรียนเฉลี่ยถึงสิ้นเดือน สํารวจหนังสือเพื่อปองกัน
การสูญหาย สํารวจโตะเกาอี้ภายในหองเรียนอยางนอยภาคเรียนละครั้ง ทํา สมุดประจําชั้นสมุด
รายงานตัวนักเรียนทําหนาที่ปฐมพยาบาล พานักเรียนไปตรวจรักษาเมื่อเจ็บปวย และเปนผูแนะแนว
นักเรียน
2) หนาที่บริหารและธุรการ ไดแก ควบคุมขายและการทําอาหาร ขายหนังสือ
และอุปกรณการเรียนรวมทั้งสั่งของมาขาย เก็บคาบํารุงการศึกษาและออกใบเสร็จ ดูแลการทําสวน
ของโรงเรียนและการเงินที่ไดจากผลผลิต ดูแลการใชรถของโรงเรียน จัดการปองกันอัคคีภัยและฝก
การเตรียมพรอมเมื่อเกิดเพลิงไหม และการจัดการประชุมผูปกครอง
3) หนาที่พิเศษของโรงเรียน ปกติครูทุกคนจะมีหนาที่พิเศษหนึ่งหรือสองอยาง
ทุกคน โดยแบงกันระหวางคณะครู เชน จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ดูแลหองสมุด เปนที่ปรึกษาชุมนุม
ตางๆ ของนักเรียน เปนครูฝกดนตรี ดูแลงานยุวกาชาด ลูกเสือ จัดละคร เปนตน
4) หนาที่พิเศษภายนอกโรงเรียน
ครูในประเทศที่กําลังพัฒนามักไดรับ
มอบหมายหนาที่นอกเหนือหนาที่ประจําในโรงเรียน เชน คุมสอบ ตรวจขอสอบ คิดคะแนนการอสบ
ตางๆ ในจังหวัด ในเกือบทุกประเทศครูจะตองพรอมเสมอ ที่จะปฏิบัติหนาที่ในระหวางปดเทอม
เวนเสียแตวาจะไดรับอนุญาตใหลาตลอดทั้งป เนื่องจากถือกันวา การปดภาคเรียนนั้นมีไวสําหรับ
นักเรียนมิใชสําหรับครู ครูยังทําหนาที่สํารวจสํามะโนประชากร เปนกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง
และหนาที่อื่นๆ อีกมากมาย
4.7.3 การวัดภาระงานของครู
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2553) ได กํ า หนดภาระงานสอนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ภาระงานสอน หมายถึ ง จํ า นวนชั่ ว โมงสอนตามตารางสอน ภาระงานที่
เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) ชั่วโมงตามตารางสอน หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานสอน กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน การจัดประสบการณเรียนรู กิจกรรมฟนฟูสมรรถภาพผูเรียน
2) ภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติงาน
ที่ไมใชการปฏิบัติตามตารางสอน แตเปนงานที่จะตองใหครูปฏิบัติเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมี
คุณภาพ เชน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดประสบการณ แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล (IIP) การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การประเมินพัฒนาการเด็ก การสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เปนตน
3) ภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง ภาระ
งานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในดานตาง ๆ เพื่อสงผลตอคุณภาพผูเรียน
เชน ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนาสายชั้น ชวยปฏิบัติงานการบริหารและจัด
การศึกษา (การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหาร
ทั่วไป) เปนตน
โดยครูในระดับประถมศึกษาจะตองมีชั่วโมงสอนตามตารางสอน (ขอ 1) ไมต่ํา
กวา 12 ชั่วโมงตอสัปดาหและมีจํานวนชั่วโมงของภาระงานสอนขั้นต่ํา (ขอ 1.1 และ 1.2 หรือ ขอ
1.1 และ 1.3 หรือ ขอ 1.1, 1.2 และ 1.3) ไมต่ํากวา 18 ชั่วโมง/สัปดาห

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการคร
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูที่ใช
กันโดยทั่วไป จะเปนการใหครูกรอกรายละเอียด โดยแบงออกภาระงานดานตาง ๆ ดังนี้
1. ภาระงานสอน (รวมถึงชั่วโมงสอนชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน)
2. ภาระงานพัฒนาผูเรียน โดยมีขอกําหนดคือ
1) งานครูที่ปรึกษามีภาระงาน 2 หนวยชั่วโมงทําการตอสัปดาห
2) งานเยี่ยมบานนักเรียนมีภาระงาน 1 หนวยชั่วโมงทําการตอสัปดาห
3) งานที่ปรึกษาโครงงาน หรือโครงการพิเศษ มีภาระงาน 1 หนวยชั่วโมง
ทําการตอสัปดาหตอหนึ่งรายการ
4) งานครูเวรประจําวันมีภาระงาน 2 หนวยชั่วโมงทําการ ตอวันตอสัปดาห
3. ภาระงานการปฏิบัติงานวิชาการ โดยมีขอกําหนดคือ
1) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีภาระงาน 2 หนวยชั่วโมงทําการ
ตอสัปดาหตอ 1 รายการ
2) งานนิเทศการเรียนการสอน มีภาระงาน 1 หนวยชั่วโมงทําการตอสัปดาห
ตอ 1 รายการ
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3) งานวัดผลประเมินผลผูเรียน จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และวิเคราะหผลสัมฤทธิ์เพื่อนําผลการวิเคราะหมาใชเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน มีภาระงาน 1 ชั่วโมงทําการตอสัปดาห ตอ 1 รายการ
4) งานผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา แหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถิ่นประกอบการเรียนการสอน มีภาระงาน 1 หนวยชั่วโมงทําการตอสัปดาหตอ
หนึ่งรายการ
4. ภาระงานพั ฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ โดยการฝ ก อบรมพั ฒ นาตนเองและ
วิชาชีพ มีภาระงาน 1 ชั่วโมงทําการตอสัปดาหตอหนึ่งรายการ
5. ภาระงานบริการวิชาการตอชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) จัดอบรมบริการทางวิชาการตอชุมชน/หนวยงานภายนอกโรงเรียน มีภาระ
งาน 1 ชั่วโมงทําการตอสัปดาหตอหนึ่งรายการ
2) เปนวิทยากรทั้งภายใน และภายนอก มีภาระงาน 1 หนวยชั่วโมงทําการ
ตอสัปดาหตอครั้ง
3) ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ผูปฏิบัติงานตามคําสั่งโรงเรียนมีภาระงานตอ
สัปดาหใหเปนไปตาม “การกําหนดภาระงานสอนขั้นต่ําของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน”
4) งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ผูปฏิบัติงานตามคําสั่งโรงเรียน เปนครั้ง
คราวมีภาระงาน 0.5 ชั่วโมงทําการตอหนึ่งคําสั่ง
การวัดภาระงานในงานวิจัย
เบญจมาภรณ เสนารัตน (2549) ไดทํางานวิจัยเรื่อง การศึกษาปจจัยบาง
ประการที่ส ง ผลต อความท อ แท ใ นการปฏิ บัติ ง านของขา ราชการครู กลุ ม กรุง ธนใต
สัง กั ด
กรุงเทพมหานคร ในงานวิจัยเรื่องนี้ไดกําหนดใหภาระงานเปนหนึ่งในตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความ
ทอแทในการปฏิบัติงาน โดยแบบสอบถามงานวิจัยมีลักษณะเติมคําลงในชองวาง โดยแบงเปนงาน
ดานประจํา ดานงานพิเศษที่ไดรับมอบหมายและดานงานจร ตัวอยางขอคําถามมีดังนี้
1. โดยเฉลี่ยทานใชเวลาในการเตรียมการสอนประมาณ............ชั่วโมง/วั น
(ดานงานประจํา)
2. โดยเฉลี่ยทานทําหนาที่ครูประจําชั้น...........ชั่วโมง/วัน (ดานงานพิเศษที่ไดรับ
มองหมาย)
3. โดยเฉลี่ยทานทํางานในขึ้นมาฆบูชา..........ชั่วโมง (ดานงานจร)
และในงานวิจัยของ พัสณีย อรรถสกุลรัตน (2552) ซึ่งไดทํางานวิจัยเรื่อง
การศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยูในงานอาชีพครู ของขาราชการ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 จังหวัดสุรินทร ไดสรางแบบสอบถามภาระงาน
โดยปรับมาจากแบบสอบถามภาระงานที่รับผิดชอบของเบญจมาภรณ เสนารัตน (2549) ซึ่งเปน
แบบมาตราสวนประมาณคาชนิด 5 ระดับ (มากกวา 7ชั่วโมง/วัน, 6 – 7 ชั่วโมง/วัน, 3 – 5 ชั่วโมง/
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วัน, 1 – 2 ชั่วโมง/วัน และนอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน) ประกอบดวยภาระงาน 3 ดาน ไดแก ดานงาน
ประจํา ดานงานพิเศษที่ไดรับมอบหมายและดานงานจร จํานวน 27 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
มากกวา 7 ชั่วโมง/วัน ใหคะแนน 5
6 – 7 ชั่วโมง/วัน ใหคะแนน 4
3 – 5 ชั่วโมง/วัน ใหคะแนน 3
1 – 2 ชั่วโมง/วัน ใหคะแนน 2
นอยกวา 1 ชั่วโมง/วัน ใหคะแนน 1
การแปลความหมายคะแนน
ระดับคะแนน 4.51 – 5.00 แสดงวา มีภาระงานที่รับผิดชอบอยูในระดับสูง
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 แสดงวา มีภาระงานที่รับผิดชอบอยูในระดับ
คอนขางสูง
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50

แสดงวา

มีภาระงานที่รับผิดชอบอยูในระดับ

ระดับคะแนน 1.51 – 2.50

แสดงวา

มีภาระงานที่รับผิดชอบอยูในระดับ

ปานกลาง
คอนขางต่ํา
ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 แสดงวา มีภาระงานที่รับผิดชอบอยูในระดับต่ํา
แบบสอบถามฉบับนี้มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาคเทากับ .86
เพื่อใหสอดคลองกับบทบาทของตัวแปรภาระงานในงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยเลือกใช
การสอบถามจํานวนภาระงานตามสภาพจริง โดยวัดภาระงานที่เกิดขึ้นจริงของครู โดยสอบถาม
จํานวนชั่วโมงสอนที่รับผิดชอบของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
4.7.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การที่ครูมีภาระงานจํานวนนักเรียนที่รับผิดชอบมาก ก็แสดงใหเห็นวา ครูจะตอง
เอาใจใสดูแลนักเรียนรายบุคคลในทุกๆ เรื่องซึ่งเปนภาระหนาที่ที่หนักสําหรับครู ตองปฏิสัมพันธกับ
คนจํานวนมากอยูตลอดเวลา ยอมจะตองเผชิญกับสภาวะความเครียดทางอารมณ ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบ ตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ปญหาดาน
ระเบียบวินัยของนักเรียน ความไมเอาใจใสในการเรียนของนักเรียน สภาพหองเรียนไมเหมาะสม
และจํานวนชั่วโมงสอนและปริมาณงานที่มากเกินไป และนอกจากนี้ครูยังตองทํางานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย ซึ่งสมคะเน พิสัยพันธ. (2540) ไดทําการศึกษาสภาพการสอนของครูชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พบวา ครูทุกคนมีหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากทางโรงเรียนนอกเหนือจากการสอน เชน งานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งาน
วิชาการ และงานโครงการพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พาณี แสวงกิจ (2510) ที่ไดศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงการสอนสังคมศึกษาในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย พบวา ดานปญหา
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และอุปสรรคการสอนของครูยังไมมีประสิทธิภาพเพราะครูมีชั่วโมงสอนมากเกินไป และมีงานพิเศษที่
ตองทํา
นอกจากการศึกษาในประเทศแลว การศึกษาในตางประเทศก็แสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบจากภาระงานตอประสิทธิภาพในการทํางานของครู งานวิจัยของเอิรลและคณะ (Earl et
al., 2002) ซึ่งรายงานผลการวิจัยวาครูมีเวลาที่นอยลงจากภาระงานจนยากที่จะตอบสนองความ
ตองการของนักเรียนหรือตอบสนองความตองการดานมาตรฐานวิชาชีพ ยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของกอกซอยและอาคแดก (Süleyman Göksoy, & Seyma Karaokur Akdag. 2014) ที่ไดทําการ
วิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง Primary and Secondary School Teachers’ Perceptions of Workload
งานวิจัยเรื่องนี้ไดทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
ตุรกีจํานวน 72 คน เกี่ยวกับผลกระทบที่พวกเขาไดรับจากภาระงาน ผลการวิจัยพบวาพวกครูมี
ความเห็ น วา ภาระหน า ที่ บ างอย า งไม ค วรอยู ใ นความรั บ ผิด ชอบของครู เช น การรั ก ษาความ
ปลอดภัยใหกับเด็ก และการเก็บเงินคาธรรมเนียมจากนักเรียน นอกจากนี้แลวครูยังไดใหความเห็น
วาการลดภาระงานบางอยางเชนงานเอกสาร การออกจดหมายติตามนักเรียน การประชุม การ
เก็บเงินคาธรรมเนียม การเขารวมงานเฉลิมฉลองตาง ๆ สงกระทบตอการทํางานในหนาที่หลักของ
ครู นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยของ Ontario Ministry of Education (2014) ที่ทําการศึกษาเรื่อง The
Elementary Teachers' Federation of Ontario (ETFO) Teacher Workload and Professionalism
Study ผลการวิจัยฉบับนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงความคิดเห็นของครูวาการที่ภาระงานอื่น ๆ เชนการจัด
กิจกรรมระหวางชุมชน การประชุม การทํากิจกรรมนอกหลักสูตรตาง ๆ รวมไปถึงงานเสริมเชน
การขายของในโรงเรี ย นส ง ผลให พ วกเขามี เ วลาในการเตรี ย มการสอนได ไ ม เ ต็ ม ที่ ส ง ผลให
ประสิทธิภาพในการทําการเรียนการสอนลดลง
จากผลการวิจัยขางตนจะเห็นไดวาภาระงานสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ
ครู โดยภาระงานที่มากเกินไปนั้นจะทําใหครูปฏิบัติงานหลักคืองานสอนซึ่งเปนสวนหนึ่งในการ
จั ด การชั้ น เรี ย นอย า งขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ผู วิ จั ย จึ ง เห็ น ว า ภาระงานของครู นั้ น น า จะมี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพในการจัดการของครู ที่สอนในชั้ นเรียนรวมในฐานะที่เ ปนตัว แปรกลุมสถานการณ
ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานที่วาภาระงานมีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาองคประกอบและตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ครั้งนี้ ผูวิจัยออกแบบเปนการวิจัยผสานวิธีแบบขั้นตอนเชิงสํารวจ (Exploratory Sequential
Design) โดยแบงเปน 3 ระยะ เริ่มตนจาก
การวิจัยระยะที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อ
ศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
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เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยทําการสัมภาษณเชิงลึกและทําการตีความพฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
การวิจัยระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อ
ศึกษาองคประกอบพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม เปน
การวิจัยเชิงปริมาณโดยสรางเครื่องมือวัดตัวแปรและทําการวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
การวิจัยระยะที่ 3 เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษา
แบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
สามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพประกอบ 5
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การวิจัยระยะที่ 1

การวิจัยระยะที่ 2

ตี ค วามพฤติ ก รรมการจั ด การ
ชั้ น เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม

การสรางบรรยากาศ
เชิงบวกในชั้นเรียน
การกําหนดขอ
ปฏิบัตใิ นชั้นเรียน

พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ

การจัดสภาพ
แวดลอมทางกายภาพ

ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิตลักษณะ
ตามสถานการณ
- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
- ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
ปัจจัยเชิงสาเหตุกลุ่มลักษณะ
สถานการณ์
- การสนับสนุนจากผูป้ กครอง
- ภาระงานของครู
- ความพร้อมของโรงเรี ยนในการ
จัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม

การปรับพฤติกรรม
การเรียนการสอน

ปจจัยเชิงสาเหตุดลุมจิตลักษณะ
เดิมของผูกระทํา
- การรวมรูสึก
- การรับรูความสามารถของตนเอง

การจัดการ

การวิจัยระยะที่ 3
121

ภาพประกอบ 5 กรอบแนวคิดการรวิจัย
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สําหรับการวิจัยระยะที่ 2 ผูวิจัยทําการวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพจากตีความพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพจากมุมมองของครู
และผูเชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก ดานการ
สร า งบรรยากาศเชิ ง บวกในชั้ น เรี ย น ด า นการกํ า หนดข อ ปฏิ บั ติ ใ นชั้ น เรี ย น ด า นการจั ด
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการปรับพฤติกรรม ดานการเรียนการสอนและดานการจัดการ
สวนการวิจัยระยะที่ 3 ผูวิจัยเลือกใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactonism Model)
เพื่ อ กํ า หนดตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ใ นการอธิ บ ายและทํ า นายพฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดนี้สาเหตุของพฤติกรรมมนุษยมีอยางนอย 4 สาเหตุ ไดแก 1) ลักษณะ
สถานการณ หมายถึง สถานการณหรือสภาพแวดลอมทางสังคมที่บุคลประสบอยูในปจจุบัน ซึ่ง
เป น ลั ก ษณะที่ เ อื้ อ หรื อ ขั ด ขวางพฤติ ก รรมใดพฤติ ก รรมหนึ่ ง ในป จ จุ บั น 2) จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม ของ
ผูกระทํา หมายถึง ลักษณะทางจิตที่สงผลผลักดันใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เปนลักษณะ
ที่เกิดสะสมในตัวบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน มีลักษณะคอนขางคงที่ไมตกอยูภายใตอิทธิพลของ
สถานการณ ป จ จุ บั น 3) จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม ร ว มกั บ สถานการณ ที่ เ รี ย กว า ปฏิ สั ม พั น ธ แ บบกลไก
(Mechanical interaction) อาจวิเคราะหไดโดยการรวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง โดยมี
ลักษณะตัวแปรทางจิตและสถานการณเปนตัวแปรอิสระ 2 ตัว และพฤติกรรมเปนตัวแปรตาม และ
4) จิตลักษณะตามสถานการณหรือเรียกวาปฏิสัมพันธในตน (Organismic interaction) เปนลักษณะ
ทางจิตของผูกระทํา ลักษณะทําจิตนี้เปนผลของปฏิสัมพันธระหวางสถานการณปจจุบันของบุคคล
กับจิตลักษณะเดิมของเขา ทําใหเกิดจิตลักษณะตามสถานการณในบุคคลนั้น อีกนัยหนึ่งกือ เปน
จิตลักษณะทางจิตใจของผูที่ตกอยูภายใตอิทธิพลของสถานการณปจจุบัน (งามตา วนินทานนท
และอุษา ศรีจินดารัตน. 2551; อางอิงจาก Magnusson; & Endler. 1977) เมื่อศึกษาเอกสารตาง ๆ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจึงไดกําหนดปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิตลักษณะเดิมของผูกระทําที่ควรจะ
เปนสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การรับรูความสามารถของ
ตนเองและการรวมรูสึก สวนตัวแปรที่เปนปจจัยเชิงสาเหตุกลุมลักษณะสถานการณไดแก ความ
พรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การสนับสนุนจากผูปกครองและภาระงานของ
ครู และตัวแปรที่เปนปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ไดแก ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานและความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ สามารถแสดงกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชในการวิจัยตาม
ภาพประกอบ 6
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ปจจัยเชิงสาเหตุดลุมจิตลักษณะ
เดิมของผูกระทํา
- การรวมรูสึก
- การรับรูความสามารถของ
ตนเอง
ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมลักษณะ
สถานการณ
- การสนับสนุนจากผูปกครอง
- ภาระงานของครู
- ความพรอมของโรงเรียนในการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม

ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิตลักษณะ
ตามสถานการณ
- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
- ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ

พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดพัฒนาโมเดลสมมติฐาน
ซึ่งเปนโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่
สอนในชั้นเรียนรวม โดยมีสมมติฐานวาโมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ มี
รายละเอียดของสมมติฐานดังนี้
1. โมเดลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบของพฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม โดยองคประกอบยอยสามารถรวมกันเปนองคประกอบ
เดียวอยางมีความเที่ยงตรงและมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ
2. การรวมรูสึกมีอิทธิพลทางตรงต อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีอิท ธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมผาน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3. การรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียน
รวมผานความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
5. ความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ยนร ว มมีอิท ธิพ ลทางตรงต อ
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
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6. การสนับสนุนจากผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียน
รวมผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
7. ภาระงานของครู มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
8. ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
จากสมมติฐานดังกลาวผูวจิ ัยไดสรางเปนรูปแบบของโมเดลสมมติฐานดังภาพประกอบ
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การสราง
บรรยากาศเชิงบวก

ตอบสนอง

สวมบทบาท

การรวมรูสึก

การกําหนดขอ
ปฏิบัติในชั้นเรียน

ภาระงานของ
ครู

ภายนอก

อานอารมณ

ความสําเร็จ

ความรูเกี่ยว
กับเด็กพิเศษ

ภายใน

ทั่วไป

ความพึง
พอใจ

การรับรู
ความสามารถ

การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

พฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียน
อยางมี
ประสิทธิภาพ

การปรับพฤติกรรม

การพัฒนา
ปฏิสัมพันธ
รับมือกับ
ความเครียด

อารมณ

ความพรอม
ของโรงเรียน

การสนับสนุน

การเรียนการสอน

นักเรียน

เครื่องมือ

การจัดการ

ขาวสาร

ประเมิน

สิ่งแวดลอม

การเรียน

เครื่องมือ
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สัญลักษณและคํายอที่แสดงในโมเดลสมมติฐานการวิจยั
แทน
ตัวแปรแฝง
แทน
แทน

อานอารมณ
สวมบทบาท
ตอบสนอง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การรับรูความสามารถ หมายถึง
ความสําเร็จ
หมายถึง
การพัฒนา

หมายถึง

ปฏิสัมพันธ

หมายถึง

รับมือกับความเครียด หมายถึง
ภายใน
หมายถึง
ภายนอก
หมายถึง
ทั่วไป
หมายถึง
การสนับสนุน
หมายถึง
อารมณ
หมายถึง
เครื่องมือ
หมายถึง
ขาวสาร
หมายถึง
ประเมิน
หมายถึง
ภาระงาน
หมายถึง
ความรูเกี่ยวกับเด็ก หมายถึง
ความพรอมของโรงเรียนหมายถึง
สิ่งแวดลอม
เครื่องมือ

หมายถึง
หมายถึง

ตัวแปรสังเกต
ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกับตัว
แปรตามโดยหัวลูกศรจะแสดงถึงทิศทางของ
อิทธิพล
ความสามารถในการอานอารมณของผูอื่น
ความสามารถในการสวมบทบาทแทนผูอนื่
ความสามารถในการตอบสนองไดสอดคลองกับ
สถานการณ
การรับรูความสามารถของตนเอง
การรับรูความสามารถของตนเองดานความสําเร็จ
ของงาน
การรับรูความสามารถของตนเองดานการพัฒนา
ทักษะในการทํางาน
การรับรูความสามารถของตนเองดานปฏิสัมพันธ
ทางสังคมกับนักเรียน
การรับรูความสามารถของตนเองดานการรับมือ
กับความเครียดในงาน
ความพึงพอใจในภายใน
ความพึงพอใจภายนอก
ความพึงพอใจทั่วไป
การสนับสนุนจากผูปกครอง
การสนับสนุนดานอารมณ
การสนับสนุนดานเครื่องมือ
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
การสนับสนุนดานการประเมินผล
ภาระงานของครู
ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม
ความพรอมของโรงเรียนดานสภาพแวดลอม
ความพรอมของโรงเรียนดานเครื่องมือ
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ขาวสาร
ประเมิน

หมายถึง
หมายถึง

ความพรอมของโรงเรียนดานนักเรียน
ความพรอมของโรงเรี ยนดานกิ จกรรมการเรียน
การสอน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักคือ 1) เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
2) เพื่อศึกษาแบบจําลองความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครู
ที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว ม ผู วิ จั ย ทํ า การออกแบบวิ ธี วิ จั ย เป น การวิ จั ย แบบขั้ น ตอนเชิ ง สํ า รวจ
(Exploratory Sequential Design) ตามแนวคิดของเครสแวลและคลาก (Creswell; & Clark. 2011)
โดยแบงการวิจัยออกเปน 3 ระยะ กลาวคือ การวิจัยระยะที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1
เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญดานการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมและครูที่สอนในชั้นเรียนรวม และทําการตีความพฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม สวนการวิจัยระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม ผูวิจัยทําการสรางเครื่องมือวัดตัวแปรและวิเคราะห
องคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม และ
การวิจัยระยะที่ 3 เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษา
แบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม สามารถแสดงวิธีดําเนินการวิจัยตามภาพประกอบ 8
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รางขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณและสงใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบ
ปรับปรุงขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ
สัมภาษณเชิงลึกกับครูและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 8 ทาน
ตีความพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
กําหนดนิยามและตัวชี้วัดพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
สรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและตัวแปรเชิงเหตุ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดตัวแปรโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน
ปรับปรุงเครืองมือวัดและทดลองใชกับครูที่สอนในชั้นเรียนรวม 35 คน
ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงเครื่องมือวัดตัวแปร
เก็บขอมูลจริงกับครูที่สอนในชั้นเรียนรวม 403 คน
วิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
วิเคราะหแบบจําลองปจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ 8 วิธีดําเนินการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อ
ศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึกและทําการตีความพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ผูใหขอมูลสําคัญ
ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยแบงไดเปน 2 กลุมไดแก
1. ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูล
สําคัญกลุมนี้วาตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยเปนผูที่
สามารถใหความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและเขาใจรูปแบบ กระบวนการของการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมเปนอยางดี และผูวิจัยคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญในกลุมนี้ทั้งหมด 3 ทาน
ประกอบดวยดวย 1) อาจารยดานการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษา 2) บุคลากรจากศูนยการศึกษา
พิเศษ สวนกลาง และ 3) วิทยากรที่ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
2. ครูที่สอนในชั้นเรียนรวม ผูวิจัยแบงผูใหขอมูลสําคัญในกลุมนี้ออกเปน 2 กลุม ตาม
คุณสมบัติของผูใหขอมูลสําคัญ โดยกลุมแรกประกอบคือครูที่เคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบเรียนรวมในระดับภาคขึ้นไป จํานวน 3 ทาน ซึ่งจะเปนตัวแทนของการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนรวมที่ประสบความสําเร็จ และกลุมที่สองคือครูที่มีประสบการณสอนในชั้น
เรียนรวม 10 ปขึ้นไป จํานวน 2 ทาน เปนตัวแทนของครูกลุมที่ผานการจัดการชั้นเรียนมา
หลากหลายรูปแบบ รวมจํานวน 5 ทาน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยสรางแนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณตามแนวคิดการจัดการชั้นเรียนของสมิธและ
คณะ (Smith. et. al. 2008) ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 6 ดาน ไดแก ดานจิตสังคม
(psychosocial) ดานขั้นตอน (procedural) ดานกายภาพ (psychical) ดานพฤติกรรม (behavior)
ดานการเรียนการสอน (instruction) และดานการจัดการ (Organization) ลักษณะคําถามเปน
ประเด็ น กว า ง ๆ เป น คํ า ถามปลายเป ด เช น “อะไร” “ทํ า ไม” และ “อย า งไร” เมื่ อ ผู วิจั ย เข า ไป
ดําเนินการเก็บขอมูลจริงจะมีการปรับคําถามและลําดับคําถามตามความเหมาะสมและสถานการณ
ขอมูลที่ไดและลักษณะผูใหขอมูลสําคัญ แตละคําถามจะมีคําถามหลักแตละประเด็น คําถามเพื่อขอ
รายละเอียดความชัดเจนและคําถามเพื่อตามประเด็นซึ่งอาจเปนเรื่องใหมที่พบจากการสัมภาษณ
ตามแนวทางของสธญ ภูคงและออมเดือน สดมณี (2546) ผูวิจัยไดสรางชุดคําถามที่ใชในการ
สัมภาษณจํานวน 2 ชุด ประกอบดวยชุดคําถามที่ใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและชุดคําถามที่ใช
สัมภาษณครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
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ตัวอยางขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณ
ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ประเด็นหลัก
ประเด็นยอย
1.ชั้นเรียนรวมที่ดีควรจะมีลักษณะเปนอยางไร - บรรยากาศในชั้นเรียนควรมีลักษณะอยางไร
- สภาพทางกายภาพของห อ งเรี ย นควรมี
ลักษณะเปนอยางไร
- สมาชิกในหองเรียนควรประกอบไปดวยใคร
บาง
- จํานวนนักเรียนที่เหมาะสมในชั้นเรียน
2.ครู ค วรมี พ ฤติ ก รรมอย า งไรในการสร า ง - พฤติกรรมทางกายควรมีลักษณะอยางไร
หองเรียนใหมีบรรยากาศเชิงบวก
- การพู ด และการสื่ อ สารกั บ นั ก เรี ย นควรเป น
อยางไร
- ฝ า ยอื่ น ๆ ในโรงเรี ย นและผู ป กครองควรมี
สวนรวมหรือไม อยางไร
ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ประเด็นหลัก
ประเด็นยอย
1. การเตรี ย มตั ว ก อ นเริ่ ม ต น ในแต ล ะป - การศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
การศึกษาของทานเปนอยางไร
ต อ งการพิ เ ศษจํ า เป น หรื อ ไม และควรทํ า
อยางไร
- รูปแบบการประสานงานกับโรงเรียนเกี่ยวกับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษเปนอยางไร
2. ทานใชวิธีการใดในการสรางบรรยากาศเชิง - พฤติกรรมทางกายควรมีลักษณะอยางไร
บวก ให นั ก เรี ย นปกติ ช ว ยเหลื อ และยอมรั บ - การพู ด และการสื่ อ สารกั บ นั ก เรี ย นควรเป น
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียน
อยางไร
- ฝ า ยอื่ น ๆ ในโรงเรี ย นและผู ป กครองควรมี
สวนรวมหรือไม อยางไร
ผูวิจัยเปนผูสัมภาษณผูใหขอมูลทุกคนดวยตนเองในสถานที่ที่สะดวกตอผูใหขอมูลสําคัญ
มากที่สุด โดยสวนมากจะเปนโรงเรียนหรือสถานที่ปฏิบัติงานของผูใหขอมูลสําคัญ โดยผูวิจัยไดรับ
ความยิ น ยอมจากผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ ทุ ก ท า นในการใช เ ครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย งและจดบั น ทึ ก ระหว า ง
สั ม ภาษณ บางครั้ ง ในระหว า งสั ม ภาษณ จ ะมี ก ารหยุ ด ให สั ม ภาษณ เ นื่ อ งจากผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ
จํ า เปนตองมีการติ ดต อสื่ อสารทางโทรศัพทเ คลื่อนที่ ผูวิ จัยจะหยุ ดการสัมภาษณแ ละหยุดการ
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บันทึกเสียงในระหวางที่ผูใหขอมูลสําคัญพูดคุยทางโทรศัพทเคลื่อนที่ และดําเนินการสัมภาษณอีก
ครั้งภายหลังที่ธุระของผูใหขอมูลสําคัญสําคัญเรียบรอยแลว และในบางกรณีมีนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษเขามามีสวนรวมกับการใหสัมภาษณ ผูวิจัยจะหยุดการสัมภาษณและทําการสังเกต
พรอมกับจดบันทึกพฤติกรรมของผูใหขอมูลสําคัญและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเพื่อเปนขอมูล
ประกอบรวมกับบทสัมภาษณ เมื่อผูใหขอมูลสําคัญมีการยกตัวอยางที่เปนสื่อสารเรียนการสอน
หรื อ การจั ด สภาพแวดล อ มในห อ งเรี ย น ผู วิ จั ย จะขออนุ ญ าตผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ เพื่ อ ที่ จ ะทํ า การ
บันทึกภาพไว เพื่อประกอบเปนขอมูลรวมกับบทสัมภาษณ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ทําเปนระยะ ๆ หลังจากการสิ้นสุดการสัมภาษณ
ผูใหขอมูลสําคัญในแตละวัน ผูวิจัยจะดําเนินการถอดบทสัมภาษณและเขียนรายละเอียดของบท
สัมภาษณ เพื่อนําผลการวิเคราะหมาตรวจสอบถามถูกตองของขอมูล ความครบถวนหรือขาดหาย
ของขอมูล พรอมทั้งวางแผนสําหรับการสัมภาษณครั้งตอไป ผูวิจัยมีกระบวนการวิเคราะหตาม
แนวทางของสญธ ภูคงและออมเดือน สดมณี (2549) ประกอบดวยขั้นตอน 1) การจัดระบบขอมูล
2) การสรางรหัส และ 3) การแปลความ สรางขอสรุปและพิสูจนขอสรุป ซึ่งผูวิจัยใชแนวทางการ
วิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาเฉพาะกรณี (Yin. 2003) โดยใชขอเสนอของแนวคิดทฤษฎีเปนฐาน
เพื่อตรวจสอบความตรงกับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากกรณีศึกษา มุงหาขอเสนอเพื่อโตแยงแนวคิด
ทฤษฎีเดิม และอธิบายลักษณะที่ซับซอนของกรณีศึกษาเพื่อเปดเผยเงื่อนไขและบริบทที่สําคัญ
การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
ผูวิจัย ไดต รวจสอบความนาเชื่อถื อของขอมูล ที่รวบรวมมา โดยการนํ าขอมูล ระหวาง
สัมภาษณทุกครั้งมาสรุปซ้ําและทบทวนขอมูลกลับไปใหผูใหขอมูลตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง
(members’ check) โดยผูวิจัยดําเนินการทบทวนขอมูลในขณะทําการสัมภาษณ หากขอมูลไมตรง
หรือมีความบิดเบือนจากคําตอบหรือความหมายของผูใหขอมูล ผูวิจัยจะทําการทบทวนและสรุป
ใหมเพื่อใหเขาใจตรงกันทั้งผูวิจัยและผูใหขอมูลสําคัญ และผูวิจัยใชหลักการตรวจสอบแบบสามเสา
(triangulation) จากหลายแหลงขอมูล (data triangulation) เพื่อใหไดมุมมองที่หลากหลาย โดยการ
ตรวจสอบขอคําถามในประเด็นเดียวกันจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญหลายคน แลวนํามาพิจารณาดูวา
สอดคลองหรือแตกตางกันอยางไร และจากหลายวิธีการเก็บขอมูล (methodological triangulation)
เชน เอกสารทางการและไมเปนทางการ การจัดสภาพแวดลอมจริงในชั้นเรียน การสังเกตวิธีที่ครู
ปฏิบัติกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ

วิธีดําเนินการวิจัยระยะที่ 2 และระยะที่ 3
การวิจัยระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อ
ศึกษาองค ประกอบพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรว ม
ผูวิจัยทําการสรางเครื่องมือวัดตัวแปรและทําการวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้น
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เรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม และการวิจัยระยะที่ 3 เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษาแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใ ชในการศึก ษาครั้งนี้ เ ป นครูระดั บ ประถมศึกษาที่สอนในชั้ นเรียนรวมของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการเรียนการศึกษาแบบเรียนรวม ในปการศึกษา 2558 จํานวน
109 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ในปการศึกษา 2558 จํานวน 403
คน จาก 35 โรงเรียน โดยมีขั้นตอนการกําหนดและการเลือกขนาดกลุมตัวอยางดังนี้
1. การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) การวิเคราะหความสัมพันธ
โครงสรางเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Causal Structural Models With Latent Variable) ดังนั้น
จึงตองกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งในการวิเคราะห
ขอมู ลโดยใชส ถิติ ดังกล าวนั้ น พบวาถาตองการใชวิธีการประมาณคาแบบแมกซ ซิมัมไลคลิ ฮูด
(Maximum Likelihood) ซึ่งเปนวิธีประมาณคาพารามิเตอรที่ใชแพรหลายมากที่สุด เนื่องจากเปนวิธี
ที่มีความคงเสนคงวา มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัด (Bollen. 1989) นักสถิติสวนใหญ
เห็นวากลุมตัวอยางที่ใชควรมีขนาดที่มากพอ เพื่อทําใหผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมีความมั่นใจใน
การทดสอบ ดังนั้นการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางมีขนาดใหญจะทําใหการประมาณคาพาราพิเตอร
ของประชากรมความคงเส น คงวา แม ว า การแจกแจงของตั ว แปรจะไม เ ป น โค ง ปกติ ก็ ต าม
(Multivariate Normal Distribution) นักสถิติสวนใหญเห็นวากลุมตัวอยางที่ใชควรมีขนาดที่มากพอ
เพื่อที่จะทําใหผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมีความมั่นใจในการทดสอบ จากกฎความเพียงพอในการ
วิเคราะหขอมูล ที่กําหนดไววาขนาดกลุมตัวอยางตอจํานวน ตัวแปรสังเกตในโมเดลที่เพียงพอตอ
การวิเคราะหขอมูลควรมีสัดสวน 10 – 20 : 1 (Schumacker; & Lomax. 1996) ตัวแปรสังเกตใน
งานวิจัยเรื่องนี้มี 26 ตัวแปร ดังนั้นจึงมีควรมีกลุมตัวอยาง 260 - 520 คน
2. การสุมกลุมตัวอยาง สําหรับการสุมกลุมตัวอยางครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงายดวย
การจับฉลาก โดยใชโรงเรียนเปนหนวยการสุม โดยสุมเลือก 35 โรงเรียนจาก 109 โรงเรียน ผูวิจัย
ไดสงแบบสอบถามใหโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โรงเรียนละ 15 ชุด รวมจํานวน 525 ชุด ไดรับ
แบบสอบถามที่สมบูรณกลับจํานวน 403 ชุด
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 10 ตอน กลาวคือ
ตอนที่ 1 วัดคุณลักษณะสวนบุคคลของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ตอนที่ 2 – 9 วัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ใชในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย พฤติกรรมการจัดการ
ชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ การรวมรูสึก การรับรูความสามารถของตนเอง ความพึงพอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร ว ม การสนั บ สนุ น จาก
ผูปกครอง ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษและภาระงาน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที 1 วัดคุณลักษณะสวนบุคคลของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ลักษณะของแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ประสบการณสอนในชั้นเรียนรวม
รายวิชาที่สอน การไดรับประสบการณฝกอบรมเกี่ยวกับการสอนในชั้นเรียนรวม ทั้งนี้เพื่อนําขอมูล
ไปวิเคราะหเพื่อบรรยายลักษณะของกลุมตัวอยาง โดยมีลักษณะแบบสอบถามดังตัวอยางตอไปนี้
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน หรือเติมขอความลงในชองวางตามความ
เปนจริงของทาน
1. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
2. ระดับชั้นที่สอน.................................................................................................
3. ทานมีประสบการณในการสอนชั้นเรียนรวมเปนจํานวน............ป
4. ทานเคยผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษหรือไม
เคย
ไมเคย
ตอนที่ 2 แบบวัดภาระงาน
ลักษณะของแบบสอบถาม เปนการวัดภาระงานที่เกิดขึ้นจริงของครู โดยสอบถาม
จํานวนชั่วโมงสอนที่รับผิดชอบของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
รูปแบบของแบบสอบถาม มีลักษณะเปนการเติมจํานวนชั่วโมงสอนในแตละสัปดาห
ลงในชองวาง
ขอคําถาม
เวลาที่ทานใชในการเตรียมการสอน..........ชม./สัปดาห
เกณฑการใหคะแนน
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนภาระงานของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้น
เรี ย นร ว ม โดยยึ ด ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
กรุงเทพมหานครมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเกณฑการปฏิบัติงานของครูระดับประถมศึกษาได
กําหนดใหครูระดับประถมศึกษามีภาระงาน 18 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนภาระงานสอนไมต่ํากวา 12
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ชั่วโมงตอสัปดาห จึงกําหนดใหครูที่มีภาระงานสอน 12 – 18 ชั่วโมงตอสัปดาหถือวาอยูในเกณฑ
ปกติ และครูที่มีภาระงานสอนเกิน 19 ชั่วโมงตอสัปดาหถือวาอยูมากกวาเกินปกติ
ตอนที่ 3 แบบวัดความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
ลักษณะของแบบวัด เปนการวัดความรูของครูที่เกี่ยววิธีการปฏิบัติตนในโรงเรียนตอ
เด็กพิเศษประเภทตาง ๆ ไดแก เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น เด็กที่มีความบกพรองทางการ
ไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย เด็กที่มีความ
บกพรองทางการพูดหรือภาษา เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ ออทิสติกและพิการซอน โดยครอบคลุมสถานการณทั้งระหวางการจัดการเรียนการสอน
และการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
การหาคุณภาพของแบบวัด การหาคุณภาพของแบบวัดความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ มี
ขั้นตอนดังนี้
1) การหาคาความเที่ยงตรงของแบบวัด ผูวิจัยรางขอคําถามจํานวน 15 ขอ เพื่อให
ผูเชี่ยวชาญที่เปนคณาจารยดานการจัดการศึกษาพิเศษตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดย
คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC : Index Of item Objective
congruence) ผลการวิเคราะหคา IOC จากขอคําถามทั้งหมด 15 ขอ พบวามีคา IOC เทากับ 0.8
จํานวน 4 ขอ ขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.6 จํานวน 6 ขอ ขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.4
จํานวน 4 ขอ และขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.2 จํานวน 1 ขอ ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามที่
มีคา IOC สูงกวา 0.5 ขึ้นไป รวมจํานวน 10 ขอ และทําการปรับปรุงถอยคําที่ใชในขอคําถามตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ กอนจะนําไปทดสอบเพื่อหาคาความเชื่อมั่นตอไป
2) การหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดฉบับทดลองใช ผูวิจัยนําแบบวัดไปทดลองใช
กับครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมในจังหวัดชลบุรี จํานวน 35 คน พบวาแบบวัดฉบับ
ทดลองใชมีคาความยากงายอยูระหวาง .22 - .78 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .22 – 1
รูปแบบของแบบวัด แบบวัดมีขอคําถามจํานวน 10 ขอ รูปแบบของแบบสอบถาม
เปนการเลือกตอบ โดยมีตัวเลือกคือ ใช กับ ไมใช
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบถูกได 1 คะแนน ผูที่ตอบผิดไมไดคะแนน
ตัวอยางขอคําถาม
1. “การสะกดนิ้วมือ” เปนวิธีการสื่อสารของผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ใช
ไมใช
2. เด็กที่มีสติปญญา (IQ) อยูในระดับ 60 ไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได
ใช
ไมใช
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ตอนที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพจาก
ปริมาณพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนทั้ง 6 ดาน คือ พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนดานการสราง
บรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ พฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนดานการปรับพฤติกรรม พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนดานการเรียนการสอน และพฤติกรรม
การจัดการชั้นเรียนดานการจัดการ ซึ่งเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยพัฒนาขึ้นจากการตีความ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกรวมกับแนวคิดของสมิทธิ์และคณะ (Smith. et al. 2008) แบบวัด
มีขอคําถามจํานวน 22 ขอ
รู ป แบบของแบบสอบถาม เป น คํ า ถามลั ก ษณะเป น แบบเกณฑ ก ารให ค ะแนน
(Scoring Rubric) แบบเลือกตอบรูปแบบการปฏิบัติที่ตอบสนองตามสถานการณสมมติตาง ๆ ใน
แตละสถานการณสมมติจะมีสามตัวเลือกที่แทนพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ
ในระดับมาก ปานกลาง และนอย
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบตัวเลือกที่แทนพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพในระดับมากได 3 คะแนน ผูที่ตอบตัวเลือกที่แทนพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนรวม
อยางมีประสิทธิภาพในระดับปานกลางได 2 คะแนน และผูที่ตอบตัวเลือกที่แทนพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพในระดับนอยได 1 คะแนน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับอยูระหวาง 22 – 66
ผูที่ตอบไดคะแนนมากกวาแสดงวามีพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพสูงกวาผูที่
ตอบไดคะแนนนอยกวา
การหาคุณภาพของแบบวัด การหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนดังนี้
1) การหาคาความเที่ยงตรงของแบบวัด ผูวิจัยรางคําถามจํานวน 28 ขอ ให
ผูเชี่ยวชาญที่เปนคณาจารยดานการจัดการศึกษาพิเศษตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงตามเนื้อหา
โดยคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC : Index of item
Objective Congruence) ผลการวิเคราะหคา IOC จากขอคําถามทั้งหมด 28 ขอ พบวามีคา IOC
เทากับ 0.8 จํานวน 20 ขอ ขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.6 จํานวน 4 ขอ ขอคําถามที่มีคา IOC
เทากับ 0.4 จํานวน 3 ขอ และขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.2 จํานวน 1 ขอ ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะ
ขอคําถามที่มีคา IOC สูงกวา 0.5 ขึ้นไป เหลือขอคําถามจํานวน 24 ขอ และทําการปรับปรุง
ถอยคําที่ใชในขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ กอนจะนําไปทดสอบเพื่อหาคาความเชื่อมั่น
ตอไป
2) การหาความเชื่อมั่นของแบบวัดฉบับทดลองใช ผูวิจัยนําแบบวัดที่ประกอบดวย
ขอคําถาม 24 ขอไปทดลองใชกับครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมในจังหวัดชลบุรี
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จํานวน 35 คน พบวา คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธอัลฟาของแบบวัดดานการสรางบรรยากาศ
เชิงบวกในชั้นเรียนเทากับ .829 ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียนเทากับ .858 ดานการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพกายภาพเทากับ .803 ดานการปรับพฤติกรรมเทากับ .791 ดานการ
เรียนการสอนเทากับ .750 ดานการจัดการเทากับ .662 และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.442 –
0.878
3) คุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพฉบับจริง
ผูวิจัยไดนําแบบวัดไปเก็บขอมูลจริง พบวาคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดดาน
การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนเทากับ .886 ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียนเทากับ .898 ดาน
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพเทากับ .824 ดานการปรับพฤติกรรมเทากับ .793 ดานการเรียน
การสอนเทากับ .832 และดานการจัดการเทากับ .747 มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .365 .871 และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา แบบจําลองพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมี ประสิทธิภาพยังไม สอดคลองกับ ขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้น ผู วิจัยจึ งได
พิจารณาตัดขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) นอย รวมไปถึงขอคําถามที่มี
ความซ้ํ า ซ อ นกั บ ข อ คํ า ถามอื่ น ๆ ออกไป โดยทํ า การตั ด ออกที ล ะข อ คํ า ถาม จนแบบจํ า ลอง
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณา
ไดจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดแก χ2 = 489.13, df = 194, CFI = 0.98, RMSEA = 0.43 และพบวาดัชนีตัวอื่น ๆ
แลวทุกตัวบงบอกไปในทางเดียวกันวาทุกตัวผานเกณฑ ดังนั้นจึงสรุปไดวาแบบจําลองพฤติกรรม
การจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาความ
เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงพบวา CR = .966 และ AVE = .566 แสดงวาขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมี
ความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด สําหรับคาน้ําหนักองคประกอบ
ของตัวบงชี้พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยูระหวาง 0.38
.88
แบบสอบถามมีจํานวน 22 ขอ ภายหลังจากการปรับแบบสอบถาม
ตัวอยางขอคําถาม
1. ท า นมี วิ ธี พู ด อย า งไรให เ กิ ด การช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษใน
ชั้นเรียน (ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน)
บอกนั ก เรี ย นว า เพื่ อ นเป น เด็ ก พิ เ ศษและให ค อยดู แ ลช ว ยเหลื อ เขา
(1 คะแนน)
ไม แ จ ง ว า มี นั ก เรี ย นพิ เ ศษเรี ย นร ว มในชั้ น เรี ย นแต ห มั่ น บอกให รั ก และ
ชวยเหลือกัน (3 คะแนน)
ไมแจงวามีนักเรียนพิเศษเรียนรวมในชั้นเรียน แตหากเกิดปญหาในชั้น
เรียน จึงบอกนักเรียนใหชวยเหลือเพื่อนคนนี้ (2 คะแนน)
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2. หากในหองของทานมีนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู ทานจะออกกฎเพิ่มเติม
อยางไร (ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน)
นักเรียนที่มีความต องการพิเศษสามารถสงการบานล าชากวากําหนดได
(1 คะแนน)
ไมตั้งกฎเพิ่มเติม แตบางครั้งทานยกเวนโทษใหนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ (2 คะแนน)
ไมตั้งกฎเพิ่มเติม แตทานปรับเปลีย่ นรูปแบบงานหรือการบานของนักเรียน
ที่บกพรองทางการเรียนรู (3 คะแนน)
ตอนที่ 5 แบบวัดการรวมรูสึก
ลักษณะแบบวัด เปนการวัดความสามารถในการรวมรูสึกของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ประกอบดวย ความสามารถในการอานอารมณและความรูสึกของผูอื่นจากการสังเกตสีหนา ทาทาง
และคํ า พู ด ด า นความสามารถในการสวมบทบาทแทนผู อื่ น และด า นความสามารถในการ
ตอบสนองไดสอดคลองกับสถานการณ ซึ่งเปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากแนวคิดของวลัยรัตน
วรรณโพธิ์ (2545) จํานวน 10 ขอ
รูปแบบของแบบวัด เปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบจริงที่สุดจะได 6 คะแนน จริงได 5 คะแนน คอนขางจริง
ได 4 คะแนน คอนขางไมจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบวัดทั้งฉบับอยูระหวาง 10 – 60 ผูที่
ตอบไดคะแนนมากกวาแสดงวามีความสามารถในการรวมรูสึกสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอยกวา
การหาคุณภาพของแบบวัด การหาคุณภาพของแบบวัดการรวมรูสึก มีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1) การหาความเที่ยงตรงของแบบวัด ผูวิจัยรางคําถามขอคําถามจํานวน 15 ขอ
ประกอบดวยดานความสามารถในการอานอารมณผูอื่น จํานวน 5 ขอ อานความสามารถในการสวม
บทบาทแทนผูอื่น จํานวน 5
ขอ และดานความสามารถในการตอบสนองไดเหมาะสมกับ
สถานการณ จํานวน 5 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญที่เปนคณาจารณดานการจัดการศึกษาพิเศษและดาน
พฤติกรรมศาสตรตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงตามเนื้อหา โดยหาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) ผลการวิเคราะห
คา IOC จากขอคําถามทั้งหมด 15 ขอ พบวามีคา IOC เทากับ 1 จํานวน 10 ขอ ขอคําถามที่มีคา
IOC เทากับ 0.8 จํานวน 3 ขอ ขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.6 จํานวน 2 ขอ ถือวาขอคําถามทุก
ขอผานเกณฑ ผูวิจัยทําการปรับปรุงถอยคําที่ใชในขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ กอน
จะนําไปทดสอบหาความเชื่อมั่นตอไป
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2) การหาความเชื่อมั่นของแบบวัดฉบับทดลองใช ผูวิจัยนําแบบวัดที่ประกอบดวยขอ
คําถาม 15 ขอ ไปทดลองใชกับครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมในจังหวัดชลบุรี จํานวน
35 คน พบวา คาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดดานความสามารถในการอาน
อารมณและความรูสึกของผูอื่นเทากับ 0.791 ดานความสามารถในการสวมบทบาทแทนผูอื่นเทากับ
0.756 และดานความสามารถในการตอบสนองตามสถานการณเทากับ 0.794 และมีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.397 – 0.701 ผลการหาคาความเชื่อมั่นพบวาขอคําถามทุกขอผานเกณฑ จึง
ไดนําแบบวัดฉบับนี้นําไปใชในการเก็บขอมูลจริง
3) คุณภาพของแบบวัดการรวมรูสึกฉบับจริง ผูวิจัยไดนําแบบวัดไปเก็บขอมูลจริง
พบว าค า ความเชื่อมั่ นแบบสั ม ประสิท ธิ์อัล ฟ าของแบบวัด ความสามารถในการอา นอารมณ และ
ความรูสึกของผูอื่นเทากับ .922 ดานความสามารถในการสวมบทบาทแทนผูอื่นเทากับ .907 และ
ดานความสามารถในการตอบสนองตามสถานการณเทากับ .920 มีคาอํานาจจําแนกรายขออยู
ระหวาง .735 - .877 และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดการรวมรูสึก
โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวาแบบจําลองการรวมรูสึกของครูระดับประถมศึกษาที่
สอนในชั้นเรียนรวมยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดพิจารณาตัดขอคําถาม
ที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) นอย รวมไปถึงขอคําถามที่มีความซ้ําซอนกับขอ
คํ า ถามอื่ น ๆ ออกไป โดยทํ า การตั ด ออกที ล ะข อ คํ า ถาม จนแบบจํ า ลองการร ว มรู สึ ก มี ค วาม
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบ
วัดการรวมรูสึก ไดแก χ2 = 109.43, df = 32, CFI = 0.99, RMSEA = 0.72, NFI = 0.97 และพบวา
ดัชนีตัวอื่น ๆ ทุกตัวบงบอกไปในทางเดียวกันวาทุกตัวผานเกณฑ ดังนั้นจึงสรุปไดวาแบบจําลอง
การรวมรูสึกของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงพบวา CR = .965 และ AVE = .732 แสดงวาขอคําถาม
หรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด สําหรับคา
น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยูระหวาง
0.77 – 0.93 แบบวัดประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ ภายหลังจากการปรับแบบวัด
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ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม

จริง
ที่สุด

จริง

คอนขาง คอนขาง
ไมจริง
ไมจริง
จริง
ไมจริง
เลย

ดานความสามารถในการอานอารมณและ
ความรูสึกของผูอื่น
1.
ท า นเป น ผู ที่ ห มั่ น สั ง เกตคํ า พู ด สี
หนาและทาทางของผูอื่น
2.
ทานเปนผูที่หมั่นสังเกตบรรยากาศ
ของบุคคลรอบขางเสมอ
ด า นความสามารถในการสวมบทบาทแทน
ผูอื่น
3. เมื่อมอบหมายใหนักเรียนทํางานรวมกันใน
ชั้ น เรี ย น ท า นจะสามารถคาดเดาได ว า
นั ก เรี ย นแต ล ะคนจะรั บ บทบาทหน า ที่ ใ น
การทํางานอยางไร
4. หากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ ล็ ก ๆ น อ ย ๆ กั บ
นักเรียนของทาน ทานสามารถคาดการณ
ไดถูกตองวาผูปกครองจะมีทาทีอยางไร
ด า นความสามารถในการตอบสนองได
สอดคลองกับสถานการณ
5.
เมื่อนักเรียนมีความวิตกกกังวลวาจะ
ทํ า งานไม สํ า เร็ จ ท า นจะให กํ า ลั ง ใจด ว ย
ทาทางสบาย ๆ แสดงออกถึงความเชื่อมั่น
ในตัวนักเรียน
6.
เมื่ อ นั ก เรี ย นของท า นได รั บ รางวั ล
ทานจะกลาวชมเชยนักเรียนดวยทาทางยิ้ม
แยมแจมใส
ตอนที่ 6 แบบวัดการรับรูค วามสามารถของตนเอง
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดการรับรูความสามารถของตนเองของครูที่สอนใน
ชั้นเรียนรวม ประกอบดวย การรับรูความสามารถของตนเองดานความสําเร็จของงาน การรับรู
ความสามารถของตนเองดานการพัฒนาทักษะในการทํางาน การรับรูความสามารถของตนเองดาน
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับนักเรียน ผูปกครองและเพื่อนรวมงาน และความสามารถของตนเองดาน
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การรับมือกับความเครียดในงาน เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดของซวาเซอรและคณะ
(Schwarzer. et al. 1999) จํานวน 14 ขอ
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง
มาก จริง คอนขางจริง ไมจริง ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบจริงที่สุดจะได 6 คะแนน จริงมากได 5 คะแนน จริงได 4
คะแนน คอนขางจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งตอนอยูระหวาง 14 – 84
ผูที่ตอบไดคะแนนมากกวาแสดงวามีการรับรูความสามารถของตนเองสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอย
กวา
การหาคุณภาพของแบบวัด การหาคุณภาพของแบบวัดการรวมรูสึก มีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1) การหาความเที่ ย งตรงของแบบวั ด ผูวิ จั ย ร า งข อ คํา ถามจํ า นวน 20
ข อ
ประกอบดวยการรับรูความสามารถของตนเองดานความสําเร็จของงาน จํานวน 5 ขอ การรับรู
ความสามารถของตนเองดานการพัฒนาทักษะในการทํางาน จํานวน 5 ขอ การรับรูความสามารถ
ของตนเองดานปฏิสัมพันธทางสังคม จํานวน 5 ขอ และการรับรูความสามารถของตนเองดานการ
รับมือกับความเครียดในงาน จํานวน 5 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญที่เปนคณาจารยดานพฤติกรรมศาสตร
และดานการศึกษาพิเศษตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงตามเนื้อหา โดยหาคาความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) ผลการ
วิเคราะหคา IOC จากขอคําถาม 20 ขอ พบวามีคา IOC เทากับ 1 จํานวน 7 ขอ ขอคําถามที่มีคา
IOC เทากับ 0.8 จํานวน 11 ขอ ขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.6 จํานวน 2 ขอ ถือวาขอคําถามทุก
ขอผานเกณฑ ผูวิจัยทําการปรับปรุงถอยคําที่ใชในขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ กอน
จะนําไปปทดสอบหาคาความเชื่อมั่นตอไป
2) การหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดฉบับทดลองใช ผูวิจัยนําแบบวัดที่ประกอบดวย
ขอคําถาม 20 ขอ ไปทดลองใชกับครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมในจังหวัดชลบุรี
จํานวน 35 คน พบวา คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดดานความสําเร็จของงานเทากับ .725 ดาน
การพัฒนาทักษะงานการทํางานเทากับ .779 ดานปฏิสัมพันธทางสังคมเทากับ .902 และดานการ
รับมือกับความเครียดในงานเทากับ .880 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .343 - .905 ผลการหาคา
ความเชื่อมั่นพบวาทุกขอคําถามผานเกณฑ จึงไดนําแบบวัดฉบับนี้ไปใชในการเก็บขอมูลจริง
3) คุณภาพของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองฉบับจริง ผูวิจัยไดนําแบบ
วัดไปเก็บขอมูลจริง พบวาคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดการรับรูความสามารถ
ของตนเองดานความสําเร็จของงานเทากับ .931 ดานการพัฒนาทักษะในการทํางานเทากับ .927
ดานปฏิสัมพันธทางสังคมเทากับ .936 และดานการรับมือกับความเครียดในงานเทากับ .939 มีคา
อํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .810 – .933 และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของ
โมเดลการวัดการรับรูความสามารถของตนเอง โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา
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แบบจําลองการับรูความสามารถของตนเองของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมยังไม
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพิจารณาตัดขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ
(Factor loading) นอย รวมไปถึงขอคําถามที่มีความซ้ําซอนกับขอคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยทํา
การตัดออกทีละขอคําถาม จนแบบจําลองการรับรูความสามารถของตนเองมีความกลมกลินกับ
ขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบวัดการรับรู
ความสามารถของตนเอง ไดแก χ2 = 106.58, df = 59, CFI = 0.99, RMSEA = 0.076, NFI = 0.98
และพบว าดัช นีตั ว อื่ น ๆ ทุ กตัว บงบอกไปทางเดียวกั นวาทุกตัว ผานเกณฑ ดังนั้นจึงสรุปไดวา
แบบจําลองการรับรูความสามารถของตนเองของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงพบวา CR = 0.979 และ
AVE = 0.871 แสดงวาขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัว
แปรในดานที่ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด สําหรับคาน้ําหนักองคประกอบของตัวประกอบของตัวบงชี้
พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยูระหวาง 0.84 – 0.93 แบบวัดประกอบดวย
ขอคําถาม 13 ขอ ภายหลังจากการปรับแบบวัด
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม
ดานความสําเร็จของงาน
1.
ทานสามารถสอนนักเรียนใหเขาใจ
บทเรียนไดตามเปาหมายที่ตั้งไว
2.
ทานสามารถปลูกฝงใหนักเรียน
ปกติมีความเมตตาและชวยเหลือนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษ
ดานการพัฒนาทักษะในการทํางาน
3. ทานสามารถพัฒนาวิธีการสอนให
สอดคลองกับแนวการสอนหองเรียนรวม
ใหม ๆ ไดเปนอยางดี
4. ทานสามารถเพิ่มทักษะการพัฒนา
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษใหมาก
ขึ้นในทุกภาคการศึกษา
ดานปฏิสัมพันธทางสังคมกับนักเรียน
ผูปกครองและเพื่อนรวมงาน
5. ทานสามารถทําใหนักเรียนเกิดความ
เคารพในตัวทานได

จริง
ที่สุด

จริง

คอนขาง คอนขาง
ไมจริง
ไมจริง
จริง
ไมจริง
เลย
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จริง
ที่สุด

จริง

คอนขาง คอนขาง
ไมจริง
ไมจริง
จริง
ไมจริง
เลย

6. ทานสามารถขอความรวมมือจาก
นักเรียนไดในทุกกรณี
ดานการรับมือกับความเครียดในงาน
7. เมื่อทานสามารถปลูกฝงใหนักเรียนใน
หองชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษในระดับที่ทานตั้งเปาหมายไว
8. ทานสามารถสงเสริมใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของวัฒนธรรมตามเปาหมาย
ที่ทานไดตั้งไว
ตอนที่ 7 แบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดความรูสึกพอใจของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมตอ
ภาระงานที่ไดรับ ประกอบดวย ความพึงพอใจภายใน ความพึงพอใจภายนอก และความพึงพอใจ
ทั่วไป เปนแบบวัดที่ผูวิจัยดัดแปลงจากแบบวัด Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)
(Feinstein .2002: 98 :citing Weiss et al.1967) โดยดัดแปลงใหเขากับบริบทในการศึกษา
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ พึงพอใจ
มากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ คอนขางพึงพอใจ พึงพอใจนอย พึงพอใจนอยที่สุด
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบพึงพอใจมากที่สุดจะได 6 คะแนน พึงพอใจมากได 5
คะแนน พึงพอใจได 4 คะแนน คอนขางพึงพอใจได 3 คะแนน พึงพอใจนอยได 2 คะแนน พึง
พอใจนอยที่สุดได 1 คะแนน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งตอนอยูระหวาง
8 – 48 ผูที่ตอบไดคะแนนมากกวาแสดงวามีระดับความพึงพอใจสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอยกวา
การหาคุณภาพของแบบวัด การหาคุณภาพของแบบวัดการรวมรูสึก มีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1) การหาความเที่ยงตรงของแบบวัด ผูวิจัยรางขอคําถามจํานวน 14 ขอ
ประกอบดวยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจภายใน จํานวน 5 ขอ ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจภายนอก จํานวน 5 ขอ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานความพึงพอใจทั่วไป จํานวน 4 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญที่เปนคณาจารยดานพฤติกรรมศาสตรและ
ดานการศึกษาพิเศษตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงตามเนื้อหา โดยหาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) ผลการวิเคราะห
คา IOC จากขอคําถาม 14 ขอ พบวามีคา IOC เทากับ 1 จํานวน 1 ขอ ขอคําถามที่มีคา IOC
เทากับ 0.8 จํานวน 12 ขอ ขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.6 จํานวน 1 ขอ ถือวาขอคําถามทุกขอ
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ผานเกณฑ ผูวิจัยไดพิจารณาตัดคําถามบางขอที่มีความซ้ําซอนจนเหลือขอคําถามจํานวน 12 ขอ
และทําการปรับปรุงถอยคําที่ใชในขอคําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ กอนจะนําไปปทดสอบ
หาคาความเชื่อมั่นตอไป
2) การหาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด ฉบั บ ทดลองใช ผู วิ จั ย นํ า แบบวั ด ที่
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 12 ขอ ไปทดลองใชกับครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม
ในจังหวัดชลบุรี จํานวน 35 คน พบวาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดดานความพึงพอใจภายใน
เทากับ .901 ดานความพึงพอใจภายนอกเทากับ .854 และดานความพึงพอใจทั่วไปเทากับ .839 มี
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .593 - .868 ผลการหาคาความเชื่อมั่นพบวาทุกขอคําถามผานเกณฑ
จึงไดนําแบบวัดนี้ใชในการเก็บขอมูลจริง
3) คุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานฉบับจริง ผูวิจัยไดนํา
แบบวัดไปเก็บขอมูลจริง พบวาคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานดานความพึงพอใจภายในเทากับ .816 ดานความพึงพอใจภายนอกเทากับ .918 ดาน
ความพึงพอใจทั่วไปเทากับ .882 มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .752 - .848 และทําการ
ตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร า งของโมเดลการวัด ความพึง พอใจในการปฏิ บั ติง าน โดยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวาแบบจําลองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูระดับ
ประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพิจารณา
ตัดขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) นอย รวมไปถึงขอคําถามที่มีความ
ซ้ําซอนกับขอคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยทําการตัดออกทีละขอคําถาม จนแบบจําลองความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบดัชนี
ความกลมกลินของแบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก χ2 = 28.09 , df = 17, CFI =
1.00, RMSEA = 0.040, NFI = 0.99 และพบวาดัชนีตัวอื่น ๆ ทุกตัวบงบอกไปทางเดียวกันวาทุกตัว
ผานเกณฑ ดังนั้นจึงสรุปไดวาแบบจําลองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูระดับประถมศึกษา
ที่สอนในชั้นเรียนรวมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปร
แฝง พบวา CR = 0.957 และ AVE = 0.737 แสดงวาขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ
เฉพาะกั บ ตั ว แปรแฝงในด า นที่ ตั ว แปรในด า นที่ ตั ว แปรสั ง เกตนั้ น จะวั ด สํ า หรั บ ค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบของตัวประกอบของตัวบงชี้พบวา คาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยู
ระหวาง 0.83 – 0.93 แบบวัดประกอบดวยขอคําถาม 8 ขอ ภายหลังจากการปรับแบบวัด

ตัวอยางขอคําถาม

145
ขอคําถาม

พึง
พอใจ
มาก
ที่สุด

พึง
พอใจ
มาก

พึง
พอใจ

คอนขาง
พึง
พอใจ

พึง
พอใจ
นอย

พึง
พอใจ
นอย
ที่สุด

ความพึงพอใจภายใน
1. ทานพอใจกับลักษณะงานของทาน
2. ทานพอใจกับปริมาณงานที่ทานไดรับ
ความพึงพอใจภายนอก
3. ทานพอใจกับเงินเดือนที่ทานไดรับ
4. ทานพอใจกับสวัสดิการที่ทา นไดรับ
ความพึงพอใจทั่วไป
5. ทานพอใจกับสภาพแวดลอมในที่ทํางาน
ของทาน
6. ทานพอใจระดับความสัมพันธระหวาง
เพื่อนรวมงานกับทาน
ตอนที่ 8 แบบวัดความพรอมของโรงเรียนในการจัดการเรียนรวม
ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดความพรอมของโรงเรียนวาสามารถจัดการ
เรียนการสอนแบบเรียนรวมไดอยางราบรื่นมากนอยเพียงใด ประกอบดวยความพรอมดานนักเรียน
ความพรอมดานสภาพแวดลอม ความพรอมดานกิจกรรมการเรียนการสอน และความพรอมดาน
เครื่องมือ เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแนวคิด SEAT ของเบญจา ชลธารนนท (2546)
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ ระดับการ
ปฏิบัติมากที่สุด ระดับการปฏิบัติมาก ระดับการปฏิบัติคอนขางมาก ระดับการปฏิบัติคอนขางนอย
ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบระดับการปฏิบัติมากที่สุดจะได 6 คะแนน ระดับการ
ปฏิบัติมากได 5 คะแนน ระดับการปฏิบัติคอนขางมากได 4 คะแนน ระดับการปฏิบัตินอยได 3
คะแนน ระดับการปฏิบัตินอย 2 คะแนน ระดับการปฏิบัตินอยที่สุดได 1 คะแนน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งตอนอยูระหวาง 11 –
66 ผูที่ตอบไดคะแนนมากกวาแสดงวาโรงเรียนที่เขาสังกัดอยูมีความพรอมในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมมากกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอยกวา
การหาคุณภาพของแบบวัด การหาคุณภาพของแบบวัดความพรอมของโรงเรียน
ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีขั้นตอนดังนี้
1) การหาความเที่ยงตรงของแบบวัด ผูวิจัยรางขอคําถามจํานวน 20 ขอ
ประกอบดวยความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมดานนักเรียน 5 ขอ ความ
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พรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมดานสภาพแวดลอม 5 ขอ ความพรอมของ
โรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมดานกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขอ และความพรอม
ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมดานเครื่องมือจํานวน 5 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญที่เปน
คณาจารยดานพฤติกรรมศาสตรและดานการศึกษาพิเศษตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดย
หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC : Index of Item
Objective Congruence) ผลการวิเคราะหคา IOC จากขอคําถามจํานวน 20 ขอ พบวามีคา IOC
เทากับ 1 จํานวน 8 ขอ ขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.8 จํานวน 10 ขอ ขอคําถามที่มีคา IOC
เทากับ 0.6 จํานวน 1 ขอ และขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.4 จํานวน 1 ขอ มีขอคําถามจํานวน 1
ขอไมผานเกณฑ ผูวิจัยจึงตัดออก เหลือขอคําถาม 19 ขอและทําการปรับปรุงถอยคําที่ใชในขอ
คําถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ กอนจะนําไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่นตอไป
2) การหาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด ฉบั บ ทดลองใช ผู วิ จั ย นํ า แบบวั ด ที่
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 19 ขอ ไปทดลองใชกับครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม
ในจังหวัดชลบุรี จํานวน 35 คน พบวาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดความพรอมของโรงเรียนใน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมดานนักเรียน เทากับ .963 ดานสภาพแวดลอมเทากับ .960 ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน .950 และดานเครื่องมือเทากับ .968 มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .917
- .962 ผลการหาคาความเชื่อมั่นพบวาทุกขอคําถามผานเกณฑ จึงไดนําแบบวัดนี้ใชในการเก็บ
ขอมูลจริง
3) คุณภาพของแบบวัดความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม ผูวิจัยไดนําแบบวัดไปเก็บขอมูลจริง พบวาคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบ
วัดความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมดานนักเรียนเทากับ .947 ดาน
สภาพแวดลอมเทากับ .939 ดานกิจกรรมการเรียนการสอนเทากับ .940 และดานเครื่องมือเทากับ
.952 และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดความพรอมของโรงเรียนในการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวาแบบจําลองความพรอม
ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้นผูวิจัยจึง
ไดพิจารณาตัดขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) นอย รวมไปถึงขอคําถามที่มี
ความซ้ําซอนกับขอคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยทําการตัดทีละขอคําถาม จนแบบจําลองความพรอม
ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาได
จากค า สถิ ติ ที่ ใ ช ต รวจสอบดั ช นี ค วามกลมกลื น ของแบบวั ด ความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวม ไดแก χ2 = 116.57 , df = 36, CFI = 0.99, RMSEA = 0.076, NFI =0.99
พบว า ดั ช นี ตั ว อื่ น ๆ ทุ ก ตั ว บ ง บอกไปทางเดี ย วกั น ว า ทุ ก ตั ว ผ า นเกณฑ ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า
แบบจําลองความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบวา CR = 0.978 และ AVE = .803 แสดง
วาขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัวแปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด
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สําหรับคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามรายขออยู
ระหวาง 0.85 – 0.97 แบบวัดประกอบดวยขอคําถาม 11 ขอ ภายหลังจากการปรับแบบวัด
ตัวอยางขอคําถาม
ระดับการปฏิบัติ
ขอคําถาม
มาก
ที่สุด

ดานนักเรียน
1. โรงเรียนมีการใหความรูแกนักเรียนปกติ
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัตติ นตอนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางการยอมรับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ
ดานสภาพแวดลอม
3. โรงเรียนมีหองสอนเสริมและเตรียมบุคลากร
สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
4. โรงเรียนเตรียมอุปกรณและสื่อการสอน
สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
5. โรงเรียนมีกระบวนการจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) อยางเปน
ระบบ
6. โรงเรียนมีการใหความรูและสนับสนุนใหครู
มีการใชเทคนิคการสอนแบบพิเศษ เชน
การวิเคราะหงาน (Task Analysis)
ดานเครื่องมือ
7. โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให
สอดคลองกับการเปนโรงเรียนเรียนรวม
8. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การศึกษาแบบเรียนรวมอยางเพียงพอ
ตอนที่ 9 แบบวัดการสนับสนุนจากผูปกครอง

มาก

คอน
ขางมาก

คอน
ขาง
นอย

นอย

นอย
ที่สุด
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ลักษณะแบบสอบถาม เปนการวัดระดับการไดรับความชวยเหลือจากผูปกครองของ
นั ก เรี ย นปกติ แ ละนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษของครู ที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว ม ประกอบด ว ย
การสนับสนุนดานอารมณ การสนับสนุนดานเครื่องมือ สิ่งของ การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
และการสนับสนุนดานการประเมิน เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแนวคิดของเฮาส (House.
1981)
รูปแบบของแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง
มาก จริง คอนขางจริง ไมจริง ไมจริงเลย
วิธีการใหคะแนน ผูที่ตอบจริงที่สุดจะได 6 คะแนน จริงมากได 5 คะแนน จริงได 4
คะแนน คอนขางจริงได 3 คะแนน ไมจริงได 2 คะแนน ไมจริงเลยได 1 คะแนน
การใหความหมายคะแนน พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งตอนอยูระหวาง 16 – 96
ผูที่ตอบไดคะแนนมากกวาแสดงวาไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองมากกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอย
กวา
การหาคุณภาพของแบบวัด การหาคุณภาพของแบบวัดการสนับสนุนจากผูปกครอง
มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1) การหาความเที่ ย งตรงของแบบวัด ผู วิจั ยรา งข อคํา ถามจํ านวน 16
ข อ
ประกอบดวยการสนับสนุนดานอารมณ 4 ขอ การสนับสนุนดานเครื่องมือสิ่งของ 4 ขอ การสนับสนุน
ดานขอมูลขาวสาร 4 ขอ และการสนับสนุนดานการประเมิน 4 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญที่เปนคณาจารย
ดานพฤติกรรมศาสตรและดานการศึกษาพิเศษตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective
Congruence) ผลการวิเคราะหคา IOC จากขอคําถาม 16 ขอ พบวามีคา IOC เทากับ 1 จํานวน 4
ขอ ขอคําถามที่มีคา IOC เทากับ 0.8 จํานวน 3 ขอ และขอคําถามที่มีคา IOC เทา 0.6 จํานวน 9
ขอ ถือวาขอคําถามทุกขอผานเกณฑ ผูวิจัยทําการปรับปรุงถอยคําที่ใชในขอคําถามตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ กอนจะนําไปทดสอบหาความเชื่อมั่นตอไป
2) การหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดฉบับทดลองใช ผูวิจัยนําแบบวัดที่ประกอบไป
ดวยขอคําถามจํานวน 16 ขอ ไปทดลองใชกับครูประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมในจังหวัดชลบุรี
จํานวน 35 คน พบวาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบวัดการสนับสนุนดานอารมณเทากับ 0.920 การ
สนับสนุนดานเครื่องมือ สิ่งของเทากับ 0.939 การสนับสนุนดานขอมูลขาวสารเทากับ 0.940 และ
การสนับสนุนดานการประเมินเทากับ 0.957 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .741 - .927 ผลการหา
ความเชื่อมั่นพบวาทุกขอคําถามผานเกณฑ จึงไดนําแบบวัดนี้ใชในการเก็บขอมูลจริง
3) คุณภาพของแบบวัดการสนับสนุนจากผูปกครองฉบับใชจริง ผูวิจัยไดนําแบบวัด
ไปเก็บขอมูลจริง
พบวาคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดการสนับสนุนจาก
ผูปกครองดานอารมณเทากับ .874 การสนับสนุนดานเครื่องมือ สิ่งของเทากับ .922 การสนับสนุน
ดานขอมูลขาวสารเทากับ .908 และการสนับสนุนดานการประเมินเทากับ .942 คาอํานาจจําแนก
รายขออยูระหวาง .677 - .870 และทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการวัดการ
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สนับสนุนจากผูปกครองโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวาแบบจําลองการสนับสนุน
จากผูปกครองยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพิจารณาตัดขอคําถามที่มีคา
น้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) นอย รวมไปถึงขอคําถามที่มีความซ้ําซอนกับขอคําถาม
อื่น ๆ ออกไป โดยทําการตัดทีละขอคําถาม จนแบบจําลองการสนับสนุนจากผูปกครองมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคาสถิติที่ใชตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบ
วัดความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ไดแก χ2 = 147.33 , df = 48,
CFI = 0.99, RMSEA = 0.071, NFI = 0.99 ดังนั้นจึงสรุปไดวา แบบจําลองการสนับสนุนจาก
ผูปกครองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบวา
CR = 0.971 และ AVE = 0.737 แสดงวาขอคําถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธเฉพาะกับตัว
แปรแฝงในดานที่ตัวแปรสังเกตนั้นจะวัด สําหรับคาน้ําหนักองคประกองของตัวบงชี้พบวาคาน้ําหนัก
องคประกอบของขอคําถามรายขออยูระหวาง 0.73 – 0.90 แบบวัดประกอบดวยขอคําถาม 12 ขอ
ภายหลังจากการปรับแบบวัด
ตัวอยางขอคําถาม
ขอคําถาม
ดานอารมณ
1. ผูปกครองใหความใสใจกับทานโดยการไต
ถามทุกขสุขของทาน
2. ผูปกครองใหการทักทายทานอยางดีเมื่อพบ
ทานนอกโรงเรียน
ดานเครื่องมือ
3. ผูปกครองใหความรวมมือโดยการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โรงเรียนจัดขึ้น
4. ผูปกครองอนุญาตใหนักเรียนเขารวม
กิจกรรมชวงหลังเลิกเรียนหรือใน
วันหยุดราชการ
ดานขอมูลขาวสาร
5. ผูปกครองจะแจงทานเมื่อนักเรียนมีปญหา
6. ผูปกครองมีการแจงขาวสารใหทานทราบ
ดานการประเมิน
7. ผูปกครองมีการแจงผลที่เกิดจากการสอน

จริง
ที่สุด

จริง
มาก

คอน
ขาง
จริง

คอน ไมจริง ไมจริง
ขางไม
เลย
จริง
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ขอคําถาม

จริง
ที่สุด

จริง
มาก

คอน
ขาง
จริง

คอน ไมจริง ไมจริง
ขางไม
เลย
จริง

ของทาน
8. ผูปกครองมีการแจงผลที่เกิดจากการพัฒนา
นักเรียนที่มีความพิเศษของทาน

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครือ่ งมือ
1. การสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 ผูวิจัยดําเนินการสรางขอคําถามและตัวเลือกในแบบวัดพฤติกรรมการจัดการชั้น
เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการตี ค วามจากข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ครู แ ละ
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งผูวิจัยใชแนวทางการวิเคราะหขอมูลสําหรับ
การศึกษาเฉพาะกรณี (Yin. 2003) โดยใชขอเสนอของแนวคิดทฤษฎีของสมิธและคณะ (Smith. et.
al. 2008) เปนฐานเพื่อตรวจสอบความตรงกับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการสัมภาษณ การสังเกต
และเอกสารตาง ๆ ขอมูลจะถูกกําหนดรหัสเปนรหัสขอมูลหลักและรหัสขอมูลยอย ผูวิจัยนําขอมูล
ดังกลาวมาสรางเปนตัวชี้วัด รวมไปถึงการสรางขอคําถามและตัวเลือก โดยในการสรางขอคําถาม
และตัวเลือก ผูวิจัยใชแนวทาง 2 วิธี ดังนี้
1.1.1 การสรางขอคําถามและตัวเลือกจากความถี่ของรูปแบบพฤติกรรม
เมื่อทําการตีความพฤติกรรมที่ไดจากการสัมภาษณครูและผูเชี่ยวชาญดานการ
จั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร ว ม ผู วิ จั ย จะพิ จ ารณาว า พฤติ ก รรมใดที่ ไ ด รั บ การยื น ยั น จากครู แ ละ
ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร ว มหลายท า นให ค วามเห็ น ตรงกั น ว า เป น รู ป แบบ
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาแลวเปนรูปแบบพฤติกรรมที่มี
ความถี่สูงที่สุ ดที่ ค รูและผู เ ชี่ยวชาญหลายทา นใหค วามเห็นตรงกั น ผูวิจัยจะกํ าหนดใหรูป แบบ
พฤติกรรมนั้นเปนพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและนํามาสรางเปนตัวเลือก
พฤติกรรมในขอคําถาม โดยเปนตัวเลือกที่ไดคะแนนสูงสุดคือ 3 คะแนน สวนรูปแบบพฤติกรรมใน
หัวขอเดียวกันที่ครูหรือผูเชี่ยวชาญบางทานใหความเห็นวาเปนพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ เปนรูปแบบพฤติกรรมที่มีความถี่เปนอันดับสองที่ครูและผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา
ผู วิ จั ย จะนํ า มาสร า งเป น ตั ว เลื อ กพฤติ ก รรมที่ ไ ด ค ะแนนรองลงมา (2 คะแนน) สํ า หรั บ รู ป แบบ
พฤติกรรมที่มีความถี่นอยที่สุดที่ผูเชี่ยวชาญหรือครูบางทานใหความเห็นวาเปนรูปแบบพฤติกรรม
การจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ หรือพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนที่ครูและผูเชี่ยวชาญดาน
การจัดการเรียนรวมไมแนะนําใหกระทํา ผูวิจัยจะกําหนดใหเปนตัวเลือกที่มีคาคะแนนนอยที่สุด (1
คะแนน) แลวผูวิจัยจึงทําการกําหนดขอคําถามในรูปแบบสถานการณใหเหมาะสมกับพฤติกรรมที่
สอบถาม สามารถแสดงตัวอยางการสรางขอคําถามที่ใชในงานวิจัยไดในตาราง 6
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ตาราง 6 แสดงตัวอยางการสรางขอถามและตัวเลือกจากความถี่ของรูปแบบพฤติกรรม
รูปแบบพฤติกรรม

ปรับเปนตัวเลือกในขอคําถาม

ความถี่ คะแนน
ที่ถูก
แนะนํา

หัวขอพฤติกรรม : การวัดผลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
วัดผลพรอมกับนักเรียนปกติ
วัดผลตาม IEP
หรือใชขอสอบ ไม
1
เดียวกันกับนักเรียนปกติโดยจัดการ แนะนํา
สอบพรอมกับนักเรียนปกติ
ให
กระทํา
จั ด การสอบแยกหรื อ จั ด สอบนอก วัดผลตาม IEP
หรือใชขอสอบ
1
2
เวลา
เดียวกันกับนักเรียนปกติโดยจัดการ
สอบแยกตางหาก
จัดสอบตางหากและมีการจัดใหมีคน วัดผลตาม IEP
หรือใชขอสอบ
4
3
คอยช ว ยเหลื อ และมี ก ารควบคุ ม เดี ย วกั น กั บ นั ก เรี ย นปกติ โดย
สภาพแวดลอมใหเหมาะสม
จัดการสอบแยกและมีครูหรือพี่เลี้ยง
ชวยเหลือในกรณีที่นักเรียนตองการ
ความชวยเหลือเปนพิเศษ
กําหนดโจทย : การวัดผลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนของทานมีลักษณะเปน
อยางไร
1.1.2 การสรางขอคําถามและตัวเลือกจากคาน้ําหนักของคุณลักษณะพฤติกรรม
ในกรณี ที่ ค รู แ ละผู เ ชี่ ย วชาญให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การชั้ น เรี ย นใน
รูปแบบของพฤติกรรมโดยตรง แตใหเปนคุณสมบัติ ลักษณะ หรือเจตนาในการทําพฤติกรรม
ตาง ๆ ผูวิจัยจะสรางตัวเลือกโดยสรางสถานการณที่เปนตัวเลือกพฤติกรรมในการจัดการชั้นเรียนซึ่ง
จะมีคุณสมบัติ ลักษณะหรือเจตนาในการกระทําพฤติกรรมกํากับไวดวย พฤติกรรมที่มีคุณสมบัติ
ลักษณะหรือเจตนาที่ครูและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน ผูวิจัยจะใหคาน้ําหนักพฤติกรรม
เปน `1 คะแนน สวนคุณสมบัติ ลักษณะหรือเจตนาที่ครูและผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมใหความเห็นวาไมเหมาะสม จะเปนพฤติกรรมที่มีคาน้ําหนัก -1 คะแนน ในการสราง
แบบสอบถามผู วิ จั ย จะสร า งตั ว เลื อ กที่ ป ระกอบด ว ยค า น้ํ า หนั ก พฤติ ก รรมในระดั บ ต า ง ๆ และ
กําหนดการใหคะแนนสอดคลองกับคาน้ําหนักพฤติกรรมนั้น ทั้งนี้สามารถแสดงตัวอยางการสราง
ขอคําถามและตัวเลือกไดในตาราง 7
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ตาราง 7 แสดงตัวอยางการสรางขอคําถามและตัวเลือกจากคาน้ําหนักของคุณลักษณะพฤติกรรม
คะแนน
คุณสมบัติ/ลักษณะ/เจตนา
(คาน้ําหนักพฤติกรรม)
กําหนดโจทยคําถาม : หากในชั้นเรียนของทานมีนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู (Learning
disabilities: LD) ทานจะออกกฎระเบียบขอใดเพื่อใหการจัดการชั้นเรียนเปนไปดวยความราบรื่น
นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูสามารถ การยกเวนระเบียบขอบังคับใหนักเรียนที่
1
สงการบานลาชากวากําหนดได
มีความตองการพิเศษ (-1)
ไมตั้งกฎเพิ่มเติมแตบางครั้งทานยกเวน การปฏิ บั ติ ต อ นั ก เรี ย นในห อ งอย า งเท า
2
โทษให แ ก นั ก เรี ย นที่ มี ป ญ หาทางการ เทียมกัน (+1)/การละเมิดกฎที่ตั้งไว (-1)
เรียนรู
ไมตั้ งกฎเพิ่ม เติ ม แต ท า นปรั บ ลัก ษณะ การปฏิบัติตอนักเรียนในหองเรียนอยาง
3
งานหรื อ การบ า นให เ ด็ ก ที่ บ กพร อ ง เทาเทียมกัน (+1)/การมอบหมายงานให
ทางการเรียนรู
เหมาะสมต อความสามารถของนักเรียน
(+1)
ตัวเลือกในขอคําถาม

1.2 ผูวิ จัย นําแบบสอบถามเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธพิจารณาและให
ขอเสนอแนะ
1.3 ผูวิจัยทําการปรับปรุงแบบสอบถามกอนที่จะนําไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม
ตอไป
2. การสรางเครื่องมือวัดตัวแปรอื่น ๆ
2.1 ผูวิจัยไดทําการประมวลเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี ตํารา และผลการวิจัยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เรื่องการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนรวม เพื่อคนหาตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ของครู ที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว ม และค น คว า เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ตั ว แปรการร ว มรู สึ ก การรั บ รู
ความสามารถของตนเอง ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความเชื่อ
เกี่ยวกับระเบียบวินัยในชั้นเรียน ภาระงานของครู ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ การสนับสนุนจาก
ผูปกครองและความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งเปนตัวแปรที่คาดวาจะ
เปนสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 กําหนดนิยามปฏิบัติการของแบบวัดที่ใชในการวิจัยแตละตัวแปร
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2.3 สรางตารางกําหนดลักษณะเฉพาะ (table of specification) โดยจําแนกสัดสวน
ของขอตามนิยามปฏิบัติการของแบบวัดเหลานี้
2.4 ผูวิจัยทําการกําหนดระดับ (scale) ของแตละแบบสอบถาม
2.5 ร า งแบบสอบแต ล ะฉบั บ ถามตามนิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารและตารางกํ า หนด
ลักษณะเฉพาะ
2.6 ผูวิจัย นําแบบสอบถามเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ พิจารณาและให
ขอเสนอแนะ
2.7 ผูวิจัยทําการปรับปรุงแบบสอบถามกอนที่จะนําไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม
ตอไป
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมศาสตร
2 ทานและผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาพิเศษ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามวามีเนื้อหาครบถวนตามนิยามปฏิบัติการหรือไม
2. นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาความสอดคลอง (Index of Consistency : IC)
โดยไดคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ไว (อรพินทร ชูชม.
2545) จากนั้นไดทําการปรับปรุงแกไข เพื่อใหแบบสอบถามสมบูรณและนําไปทดลองใช
3. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครู ที่ สอนในชั้นเรียนรว มในระดั บประถมศึก ษาใน
จังหวัดชลบุรี จํานวน 35 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
3.1 วิเคราะหคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยการคา Reliability คําถามที่มีคา r
ตั้งแต 0.60 ขึ้นไปถือวามีอํานาจจําแนกไวใชเปนแบบสอบถาม
3.2 วิ เ คราะห ห าความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ ธี ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า
(α – coefficient) ของครอนบาค
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับการคัดเลือกจากขอ 3 ไปเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางที่เปน
ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมขอมู ล ผูวิจั ย ใชก ารเก็บ ขอ มูล ทางไปรษณีย โดยการประสานงานให
บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือนําสงถึงโรงเรียนที่ตองการเก็บขอมูล ผูวิจัยทําการสงหนังสือพรอมดวย
แบบสอบถามและซองจดหมายสําหรับตอบกลับแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ใน
กรณีที่ไมมีแบบสอบถามกลับมาภายในสามสัปดาห ผูวิจัยจะดําเนินการประสานงานกับโรงเรียน
ดวยตนเอง

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
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การจัดกระทําขอมูล
1. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในเครื่องมือวัดแตละชุด และใชขอมูลของ
กลุมตัวอยางที่มีความสมบูรณมาดําเนินการวิเคราะห
2. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับเครื่องมือการวิจัยแตละชุด
3. นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การวิเคราะหขอมูลสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางและลักษณะตัวแปรที่ใชในการวิจัย โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
1.1 วิ เ คราะห ข อ มู ล ค า สถิ ติ พื้ น ฐานของกลุ ม ตั ว อย า ง ด ว ยสถิ ติ บ รรยาย ได แ ก
คาความถี่ รอยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง
1.2 วิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คามัชฌิมเลขคณิต หรือคาเฉลี่ย (Mean : x̄)
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD) คาความเบ (Skewness : SK) คาความโดง
(Kurtosis : KU) ของตัวแปรสังเกตที่ใชในการพัฒนาโมเดล เพื่อทราบลักษณะการแจกแจงของ
ตัวแปร
2. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลการวัดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพตามสมมติฐาน
กับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชเกณฑความสอดคลองของเจนเฟนและคณะ (Genfen, Straub, &
Boudreau. 2007) ซึ่งกําหนดไวดังนี้ ดัชนีความสอดคลอง GFI, CFI, และ NFI มีคามากกวา 0.9
ดัชนีความสอดคลอง AGFI มีคามากกวา 0.8 สวนดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
คาพารามิเตอร (RMSEA) มีคานอยกวา 0.08 โดยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางนี้ดําเนินการ
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Mplus เวอรชั่น 7.4
3. ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น สํ า หรั บ ตั ว แปรที่ มี
องคประกอบทุกตัวที่ศึกษา และไดนําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของพฤติกรรมการจัดการ
ชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเปนตัวแปรสําคัญที่ผูวิจัยไดนําโครงสรางองคประกอบทางทฤษฎีมา
พัฒนาเพิ่มเติมตามบริบทของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
4. การวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองโครงสร า งความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ แ บบมี ตั ว แปรแฝง
(Structural equation models for latent variable) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจําลอง
สมมติฐานเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ โดยในการวิเคราะหและตรวจสอบแบบจําลองโครงสราง
ความสัมพันธเชิงเหตุแบบมีตัวแปรแฝงเพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฎี
กับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
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4.1 การกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล (Specification of the model) ผูวิจัยสนใจ
ศึกษาวาตัวแปรสาเหตุใดบางที่สงผลทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม ผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิเคราะห
โมเดลวาเปนความสัมพันธเปนความสัมพันธแบบทางเดียว (Recursive model) ระหวางตัวแปร
ภายนอก (Exogenous variable) และตัวแปรภายใน (Endogenous variable)
4.2 การระบุความเปนไปไดคาเดียวของโมเดล (Identification of the model) ผูวิจัยใช
เงื่อนไขกฎ t (t-rule) นั่นคือ จํานวนพารามิเตอรที่ไมทราบคาจะตองนอยกวาหรือเทากับจํานวน
สมาชิกเมทริกซความแปรปรวน – แปรปรวนรวมของกลุมตัวอยาง โดยกฎ t กลาววา โมเดลจะ
ระบุคาไดพอดีเมื่อ t ≤ (1/2) (p+q (p+q+1)) และกฎความสัมพันธทางเดียว (Recursive model)
(Bollen. 1989)
4.3 การประมาณคาพารามิเตอรของโมเดล (Parameter estimation from the model)
ผูวิจัยใชการประเมินคาโดยใชวิธี ML (Maximum Likelihood) ซึ่งเปนวิธีที่แพรหลายที่สุดเนื่องจากมี
ความคงเสนคงวาและมีประสิทธิภาพ และเปนอิสระจากมาตรวัด (Bollen. 1989)
4.4 การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลอง (Goodness – of – fit measures)
เพื่อศึกษาภาพรวมของแบบจําลองวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด ซึ่งผูวิจัยใชคาสถิติใน
การตรวจสอบดังนี้
4.4.1 คาสถิติไค-สแควร (Chi-Squares statistics : 2) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบวา
แบบจําลองที่สรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม ถาคาสถิติไค-สแควร มีคาต่ํามาก
หรื อยิ่ ง เข า ใกลศู นย ม ากเท า ใดแสดงว าข อ มู ล แบบจํ า ลองลิส เรลมีค วามสอดคล อ งกับ ข อมู ล เชิ ง
ประจักษ แตทั้งนี้คาไคสแดวรเองก็มีความออนไหวในเรื่องของขนาดกลุมตัวอยาง คือ เมื่อขนาด
กลุ ม ตั ว อย า งมี ข นาดใหญ ค า ไคสแควร ก็ จ ะมี ค า สู ง ส ง ผลให ค า ไคสแควร มี นั ย สํ า คั ญ ได ทั้ ง ที่
แบบจําลองที่ตรวจสอบมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังนั้นจึงควรพิจารณาความกลมกลืน
ของแบบจําลองจากดัชนีความกลมกลืนหลาย ๆ ดัชนีดวยกัน (Kline. 2005)
4.4.2 การตรวจสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปร
แฝง (Structural equation models for latent variable) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจําลอง
สมมติฐานเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชเกณฑความสอดคลองของเจนเฟนและคณะ
(Genfen, Straub; & Boudreau. 2007) ซึ่งกําหนดไวดังนี้ ดัชนีความสอดคลอง CFI มีคามากกวา
0.9 ดัชนีความสอดคลอง AGFI มีคามากกวา 0.8 สวนดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
คาพารามิเตอร (RMSEA) มีคานอยกวา 0.08 คา และคาดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ
(NFI) มีคามากกวา .90 โดยการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางนี้ดําเนินการโดยใชโปรแกรม
LISREL
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5. การปรับโมเดล (Model adjustment) โดยมีพื้นฐานของทฤษฎีและงานวิจัยเปนหลัก
โดยมีการดําเนินการ คือ จะตรวจสอบผลการประมาณคาพารามิเตอรวามีความสมเหตุสมผลหรือไม
และมี ค า ใดแปลกเกิ น ความเป น จริ ง หรื อ ไม รวมทั้ ง พิ จ ารณาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ เ ชิ ง พหุ
ยกกําลังสอง (Squared multiple correlation) ใหมีความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาคาความ
สอดคลองรวม (Overall fit) ของโมเดลวาภาพรวมแลวโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
เพียงใด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสอดคลองกับวิธีวิจัยที่เปนการวิจัยแบบขั้นตอนเชิง
สํารวจ (Exploratory Sequential Design) 3 ระยะตามแนวคิดของเครสเวลและคลาก (Creswell; &
Clark, 2011) ผูวิจัยจึงขอนําเสนอขอมูลการวิเคราะหเปน 3 ตอน ดังนี้
ผลการวิจัยระยะที่ 1 นําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อ
ศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยทําการสัมภาษณเชิงลึกและทําการตีความพฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ผลการวิจัยระยะที่ 2 นําเสนอขอมูลเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อ
ศึกษาองคประกอบพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม เปน
การวิจัยเชิงปริมาณโดยสรางเครื่องมือวัดตัวแปรและทําการวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ผลการวิจัยระยะที่ 3 นําเสนอขอมูลเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อ
ศึกษาแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม และทดสอบสมมติฐานการวิจัยทั้ง 8 ขอ เกี่ยวกับ
แบบจําลองความสัมพันธเชิงโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม

ผลการวิเคราะหขอมูลวิจัยระยะที่ 1
ผูใหขอมูลสําคัญในงานวิจัย
ผูวิจัยไดแบงผูใหขอมูลสําคัญในงานวิจัยออกเปน 2 กลุม โดยแตละกลุมมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูล
สําคัญกลุมนี้วาตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และผูวิจัย
คัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญในกลุมนี้ทั้งหมด 3 ทาน ประกอบดวยดวย 1) อาจารยดานการศึกษา
พิเศษระดับอุดมศึกษา 2) บุคลากรจากศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง และ 3) วิทยากรที่ใหความรู
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
2. ครูที่สอนในชั้นเรียนรวม ผูวิจัยแบงผูใหขอมูลสําคัญในกลุมนี้ออกเปน 2 กลุม ตาม
คุณสมบัติของผูใหขอมูลสําคัญ โดยกลุมแรกประกอบคือครูที่เคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบเรียนรวมในระดับภาคขึ้นไป จํานวน 3
ทาน และกลุมที่สองคือครูที่มี
ประสบการณสอนในชั้นเรียนรวม 10 ปขึ้นไป จํานวน 2 ทาน รวมจํานวน 5 ทาน
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โดยรายละเอียดของผูใหขอมูลสําคัญแตละทานมีดังนี้
ผูเชี่ยวชาญ A
ผูเชี่ยวชาญ A เปนผูที่เคยไดรับรางวัลนานาชาติจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและไดรับรางวัลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประเทศ มีประสบการณสอนเด็กพิเศษและสอนในชั้นเรียนรวมมากกวา 20 ป ปจจุบันเปนครู
ชํา นาญการพิ เ ศษระดั บ ประถมศึ ก ษาและเป นวิ ท ยากรให ค วามรู เ กี่ ยวกับ เด็ก พิ เ ศษและการจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวมใหกับหนวยงานรัฐและภาคเอกชน
ครูการศึกษาพิเศษ B
ครูการศึกษาพิเศษ B เปนครูระดับประถมศึกษาที่เคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมทั้งในระดับระดับภาค มีประสบการณสอนในชั้นเรียนรวมมากกวา 20 ป
ปจจุบันเปนครูชํานาญการระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนําเรียนรวม
ครูการศึกษาพิเศษ C
ครูการศึกษาพิเศษ C เปนครูระดับประถมศึกษาที่เคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมในระดับภาค สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตในสาขาการศึกษาพิเศษ มี
ประสบการณสอนในชั้นเรียนรวมมากกวา 15 ป ปจจุบันเปนครูชํานาญการระดับประถมศึกษาใน
โรงเรียนแกนนําเรียนรวม
ครูการศึกษาพิเศษ D
ครูการศึกษาพิเศษ D เปนครูระดับประถมศึกษาที่เคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาแบบเรี ยนรวมทั้งในระดั บประเทศและระดับ ภาค มีประสบการณสอนในชั้นเรียนรว ม
มากกวา 15 ป ปจจุบันเปนครูชํานาญการพิเศษระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนําเรียนรวม
ครูการศึกษาพิเศษ E
ครูการศึกษาพิเศษ E เปนครูระดับประถมศึกษาที่มีประสบการณสอนในชั้นเรียนรวม
มากกวา 20 ป ปจจุบันเปนครูชํานาญการระดับประถมศึกษา
ครูการศึกษาพิเศษ F
ครูการศึกษาพิเศษ F เปนครูระดับประถมศึกษาที่มีประสบการณสอนในชั้นเรียนรวม
มากกวา 20 ป สําเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ปจจุบันเปนครูชํานาญ
การระดับประถมศึกษาในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
ผูเชี่ยวชาญ G
ผูเ ชี่ยวชาญ G
เปนอาจารยสังกัดภาควิชาการศึกษาพิเ ศษ คณะศึก ษาศาสตร
มหาวิท ยาลัย ของรัฐ สํ าเร็ จการศึ ก ษาระดั บ ดุษ ฎี บัณฑิต สาขาการศึ ก ษาพิ เ ศษ ปจ จุ บันเป น
อาจารยสอนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
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ผูเชี่ยวชาญ H
ผูเชี่ยวชาญ H เปนเจาหนาที่ของศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง กําลังศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิตในสาขาเกี่ยวกับเด็กที่มีความพิเศษ ปจจุบันเปนครู ศึกษานิเทศก และวิทยากรใหกับ
หนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชนเกี่ยวกับการดูและเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยระยะที่ 1 นี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูล
สํ า คั ญ ซึ่ ง เป น ครู แ ละผู เ ชี่ ย วชาญ ผู วิ จั ย ทํ า การตี ค วามพฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการวิเคราะหตามแนวทางของสญธ ภูคงและออมเดือน สดมณี (2549)
ประกอบดวยขั้นตอน 1) การจัดระบบขอมูล 2) การสรางรหัส 3) การแปลความ สรางขอสรุปและ
พิสูจนขอสรุป ซึ่งผูวิจัยใชแนวทางการวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาเฉพาะกรณี (Yin. 2003)
โดยใชขอเสนอของแนวคิดการจัดการชั้นเรียนของสมิธและคณะ (Smith. et. al. 2008) เปนฐานเพื่อ
ตรวจสอบความตรงกับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากกรณีศึกษา มุงหาขอเสนอเพื่อโตแยงแนวคิด
ทฤษฎีเดิม และอธิบายลักษณะที่ซับซอนของกรณีศึกษาเพื่อเปดเผยเงื่อนไขและบริบทที่สําคัญ
สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ค รั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การจั ด กระทํ า และวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยมื อ โดยนํ า
องคประกอบของการจัดการชั้นเรียนตามแนวคิดของสมิธและคณะ (Smith. et. al. 2008) เปนรหัส
ตั้งตนในการวิเคราะหขอมูล จากนั้นผูวิจัยไดสรางรหัสยอยจากขอมูลดิบที่ไดจากผูใหขอมูลหลัก
โดยตรงโดยถือวาเปนรหัสใหมที่เกิดขึ้น โดยผูวิจัยกําหนดรหัสใหมในรูปแบบของพฤติกรรมของครู
ในชั้นเรียน จากนั้นผูวิจัยจึงทําการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางรหัสแตละตัวที่อยูในกลุมเดียวกัน
ซึ่งในการตีความและแปลความหมายไดอาศัยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนและการจัด
การศึกษามาเปนพื้นฐานในการวิเคราะห และอภิปรายผลการวิจัย
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพถูกอธิบายผานทางประสบการณทั้ง
ทางตรงและทางออมจากผูใหขอมูลสําคัญที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติงานกับนักเรียนปกติ นักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ การจัดการสอนในชั้นเรียนรวม ผานขอจํากัดตาง ๆ และตั้งอยูบนบริบัทของ
การจัดการศึกษาในประเทศเทศไทย ผูวิจัยคนพบรูปแบบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถจัดเปน 6 ประเด็น (Theme) ดังนี้
1. การสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน
การสรางและรักษาบรรยากาศในชั้นเรียนในเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียน
ปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษใหการเรียนรูในหองเรียนนั้นเปนไปอยางราบรื่น ครูจะตอง
ศึกษาขอมูลของนักเรียน ไมวาจะเปนนักเรียนปกติหรือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เพื่อใหครู
เขาใจภาพรวมของหองเรียนและสามารถปฏิบัติตอนักเรียนอยางเหมาะสมกับความตองการของ
นักเรียนแตละคน
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“ครูจะตองรูวาพื้นฐานวาเด็กคนนี้เปนยังไง " (ผูเชี่ยวชาญ A)
“ตองศึกษาเด็กกอน สมมติครูนารับเด็กมาใหมเนี่ย เราจะตองไปศึกษากับครูประจํา
ชั้นเคา วาเด็กคนนี้เปนยังไง” (ครูการศึกษาพิเศษ B)
“ตองทําความรูจักกับนักเรียนที่เราสอน ทั้งเด็กปกติทั้งเด็กพิเศษแหละ แตเด็กพิเศษ
จะตองเยอะหนอย” (ครูการศึกษาพิเศษ F)
“สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครูตองศึกษารายละเอียดของเด็กแตละคนใหชัดเจน ไมใชวา
อยู ๆ หยิบหนังสือเขาไปสอนมันไมใช ไมใชแบบนั้นแลวในยุคนี้ มันคือการศึกษาขอมูลของเด็ก
อยางชัดเจนวาเด็กคนนี้เนี่ยมีภูมิหลังยังไงแตละคนมีภูมิหลังยังไง แมแตเด็กปกติเองบางครั้งเคาก็มี
ปญหาเรื่องความยุงยากทางการเรียน เชนเรื่องพฤติกรรมที่มีการสงผลมาจากทางบาน เรื่องของ
การเลี้ยงดู เรื่องของสภาพครอบครัว เรื่องเศรษฐกิจตาง ๆ ทุกอยางมันมีอยูในเด็กทุกคนได มัน
ไมใชแตเด็กออ เด็กปญญาที่มีปญหา เด็กทุกคนมีโอกาสมีปญหา เพราะฉะนั้นครูควรจะมีขอมูล
ของเด็กทุกคนใหชัดเจน แลวครูถึงจะมีวิธีการจัดการกับเคาได” (ผูเชี่ยวชาญ G)
เมื่อครูทราบขอมูลของนักเรียนทั้งในภาพรวมของชั้นเรียนและขอมูลของนักเรียนแต
ละบุคคล ซึ่งจะทําให ทราบถึงแนวทางที่จะจัดการชั้นเรียน ทั้งนี้ค รูจะต องคํานึงตลอดเวลาวา
นักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน แตการที่จะทําใหชั้นเรียนเกิดความราบรื่นและเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน การกระทําของครูจะตองอยูบนพื้นฐานที่ทําจะทําใหนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษจะตองไมรูสึกวาไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกัน นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
จะตองรูสึกวาพวกเขาเทาเทียมกับนักเรียนปกติ และนักเรียนปกติก็ตองไมมีความรูสึกวานักเรียนที่
มีความตองการพิเศษไดรับสิทธิพิเศษมากกวานักเรียนปกติ
“ตองเสมอภาคนะ เด็กจะไดไมตองมีการคิดอยางโนนอยางนี้อยางนั้น แตครูเคาก็ตอง
มีวิธีการที่จะปฏิบัติตอเด็กพิเศษโดยที่ไมใหเพื่อน ๆ ในหองรูสึกวาเคาพิเศษ” (ครูการศึกษาพิเศษ
B)
“ไมตีตรา ทําใหเทากัน ไมมีใครเปนเด็กพิเศษ แตเรารูวาเด็กคนนี้เปนยังไง ใครเปน
ยังไง” (ครูการศึกษาพิเศษ F)
“เราก็ตองลงโทษใหเทาเทียมกัน เราจะไมทําใหเคาเปนเด็กพิเศษ” (ครูการศึกษา
พิเศษ E)
“ครู จ ะมี ค วามชั ด เจนทุ ก อย า ง ตั้ ง แต เ รื่ อ งการคั ด กรอง เรื่ อ งเอกสาร เรื่ อ ง
กระบวนการความเปนมาเปนไปของเด็กพิเศษอยูแลว แตสิ่งที่ครูมีอยูนั้นมันไมจําเปนตองเปดเผย
ใหเด็กพิเศษคนอื่นรู เพราะวาการเรียนรูในสังคมเนี่ย มันก็เปนความเรียนรูที่หลากหลาย คนเรามี
ความหลากหลายเกิดขึ้นในสังคม” (ผูเชี่ยวชาญ G)
“ถาครูแสดงวาเด็กพิเศษเปนปญหา เด็กในหองก็จะมองวาเปนปญหาเหมือนกัน ถา
ครูพูดขึ้นมา เด็กในหองก็จะไมเอาเด็กคนนั้น มันก็ขึ้นอยูกับคําพูดของครูนั่นแหละ ครูจะตีตรา
ยังไง” (ครูการศึกษาพิเศษ C)
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สํ า หรั บ การสร า งบรรยากาศเชิ ง บวกให เ กิ ด ขึ้ น ในห อ งเรี ย นนั้ น สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ การ
ปลูกฝงใหนักเรียนยอมรับ เขาใจ และชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ แตไมมีความ
จําเปนที่จะตองเนนย้ําหรือบอกวานักเรียนคนดังกลาวเปนอะไร ซึ่งจะเปนการตีตราใหกับเด็ก ครู
ควรใหสนใจนักเรียนพิเศษและไมมองวาพวกเขาเปนปญหา ครูควรพยายามพูดคุยกับนักเรียนให
ชวยเหลือเพื่อนรวมถึงการทําใหเปนตัวอยางแกนักเรียนปกติดวย
“ใหเด็กชวยเหลือกัน ไมใชอธิบายใหแคครูเขาใจ เราตองอธิบายใหเด็กเขาใจดวยวา
เออนองเคาเปนอยางนี้นะ เราจะตองชวยเหลือเคา เชนเรื่องการพูด เราจะตองบอกดวยรูปภาพ
อะไรอยางนี้” (ครูการศึกษาพิเศษ C)
“คือพยายามพูดคุยกับเคาเหมือนเปนที่รักของครูอะ ทําใหเคาเปนที่รักของครู แลว
เคาก็จะเปนที่รักของเพื่อน ๆ” (ครูการศึกษาพิเศษ B)
“เราบอกเคาวามีเพื่อนตองการความชวยเหลือ เราตองชวยเพื่อน เพราะวาที่นี่เปน
โรงเรียนวิถีพุทธ การชวยเหลือเพื่อนนี่เปนแนวทางหนึ่งที่เด็กเคาอยากทํา ไดบุญหนะ ใครก็ไม
อยากเกิดมาเปนแบบนี้ เราทําเนี่ยเพื่อนก็จะมีความสุข เราก็จะมีความสุข บุญก็จะสงผลใหเราไดสิ่ง
ดี ๆ ก็จะคุยกับเคา เรียกเคามาคุย” (ครูการศึกษาพิเศษB)
“ก็ตองพยายามพูดใหเด็กรักกันชวยเหลือกั น ครูก็ตองพูดและทําตัวอยางใหเห็น
คําพูดของครูนี่แหละที่จะมีอิทธิพลตอเด็ก แลวก็การทําตัวอยาง ไมรังเกียจเด็กพิเศษในหอง” (ครู
การศึกษาพิเศษ B)
“เราอยูดวยกันเราตองชวยกัน หรือหนูทําไปหนูไดบุญกุศลนะ หนูชวยเหลือเด็ก
พิเศษ อีกหนอยหนูจะไดเรียนเกง ตองพูดไปเรื่อย ยกแมน้ํามา” (ครูการศึกษาพิเศษ D)
“ก็ไมไดบอกหรอก ก็บอกแควาใหเคาชวยกัน ชวยเหลือกัน เรารูวาเคาไมปกติไง
เราก็บอกใหเพื่อนเคาชวยเหลือ เด็กเคาก็จะรูโดยปริยาย ไมตองไปบอกอะไรเคามากมาย ก็เปน
เด็กเหมือนกัน แคพูดใหชวยเหลือกันเยอะ ๆ ไมจําเปนตองไปตีตราเคา ทํารายจิตใจกันตายเลย
เด็ ก ทุ ก คนนะ มั น สามารถพั ฒ นาได อย า ไปบอกเค า วา เป น ไอ นื่ ๆ แต เ ราจะต อ งบอกว า จะต อ ง
ชวยเหลือเคายังไง เคามีขอบกพรองอยางไหน ก็ตองชวยเหลือเคาอยางนั้น หูเคาไมไดยินนะ ตอง
ไปพูดกับเคาทางนี้ ๆ ผานหูฟงอะไรอยางนี้จะตองบอก การชวยเหลือเคาเปนสิ่งที่ดีนะ อะไรอยาง
นี้” (ครูการศึกษาพิเศษ F)
“หรือบางครั้งครูก็บอก แตครูบอกในสิ่งที่ไมควรบอก เชนบอกทําไมวา เคาปญญา
ออน เธอก็อยาไปแหยเคาสิ อยางนี้มันก็ไมใชสิ่งที่ครูควรจะบอก ครูควรจะมีวิธีพูดที่ดีกวานี้ เออวา
ทําไมตองแกลงเพื่อน ทั้ง ๆ ที่อยูดวยกัน ถาเกิดวาคนอื่นทําเราแบบนี้บางเราจะเปนยังไง ครูควรจะ
มีวิธีการที่จะทําใหเด็กรูสึกวามันตองชวยเหลือกันสิ มากกวาที่จะไปแหยเคาแกลงเคา” (ผูเชี่ยวชาญ
G)
นอกจากการที่ครูทําการปลูกฝงคานิยมใหนักเรียนชวยเหลือเพื่อนนักเรียนพิเศษแลว
ครูยังสามารถกําหนดระบบ “บัดดี้” เปนการมอบหมายใหนักเรียนปกติดูแลนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษในชั้นเรียน นักเรียนที่เปนบัดดี้ของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเปนผูที่นั่งคูกับนักเรียนที่
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มีความตองการพิเศษในชั้นเรียน คอยดูแลชวยเหลือในชั้นเรียนและชวงเวลาพักกลางวัน นักเรียน
ที่เปนบัดดี้ครูจะรับสมัครจากนักเรียนที่มีจิตอาสาในชั้นเรียน และพยายามคัดเลือกนักเรียนที่มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ มีความรับผิดชอบและมีผลการเรียนที่ดี เนื่องจากการคอยดูแลนักเรียนพิเศษ
เปนหนาที่ที่เพิ่มขึ้นอาจสงผลใหนักเรียนที่เปนบัดดี้เสียเวลาและสมาธิที่ใชในการเรียน และครู
อาจจะมอบสิทธิพิเศษใหนักเรียนที่เปนบัดดี้ชวยเหลือเพื่อน เชน อุปกรณการเรียน ทุนการศึกษา
ฯลฯ แต ทั้ ง นี้ ร ะบบบั ด ดี้ อ าจจะไม เ หมาะสมกั บ นัก เรี ย นที่ อ ายุ ยั งน อ ย เนื่ อ งจากเป น วัย ที่ ยั ง ไม
สามารถควบคุมตนเองไดมากนัก
“บัดดี้เคาก็นั่งดวยกันเปนคู ๆ ใหเด็กพิเศษสองคนนั่งดวยกันไมไดตีกันตาย เดี๋ยว
ทะเลาะกันเพราะตางคนตางไมปกติ ไมมีตัวคอนโทรลควบคุมอารมณอยางนี้ใชไหมคะ ก็คือ ใหเคา
อยูกับคนที่ปกติ เปนพี่เลี้ยง ชวยดูแลเอาใจใสอะไรอยางนี้” (ครูการศึกษาพิเศษ D)
“ตองดูลักษณะเด็ก แลวก็มานั่งตั้งแตตนเทอม แตบางคนก็ไมดู เราคิดวาเคาจะดูให
เคาก็ไมดู เราก็ตองหาเปลี่ยน แบบวาประสาเด็กอะนะ ตอหนาก็ดู ลับหลังก็ไปเลนกันแลว เด็ก
ดวยกันความรับผิดชอบก็ไดแคระดับนึง เด็กเคาก็ดูและในชั้นเรียน แลวก็หองเรียนที่ไปเรียนที่อื่น
ดวย แตพอขึ้นชั้นใหมก็จะมีการเปลี่ยนชั้น เคาก็จะจัดชั้นใหมอีก ก็ตองหาบัดดี้ใหมอีก แตบัดดี้
บางคนก็บอกวาไมอยากเปนหรอก เพราะวาตองมาคอย เก็บดินสอยางลบ ไมบรรทัด แลวบางที
เด็กพิเศษก็รังแกเคาอีก คือเด็กพิเศษเนี่ยไมถูกรังแกนะ แตไปรังแกเด็กปกติ ไปรื้อของเคาอะไร
อยางนี้ เด็กก็เดินมาบอกวาครูหนูไมอยากเปนแลว ไมอยากนั่งกับพลอย ไมอยากชวยเหลือพลอย
แลว พลอยดุวาอะไรก็ไมเชื่อ แลวหนูก็เก็บใหทุกวัน กระเปาดินสอ หนังสือ ยางลบ ไมบรรทัด
ตองเก็บใหเรียบรอยเตรียมกลับบาน หนูตองทําทุกวัน ไมเคยทําเลย เด็กพิเศษก็ไดใจ ใชเคา บาง
คนใชบอกเอารองเทาใหหนอย เอานั่นเอาโนนเอาน้ํา ใชเคาอีก เด็กพิเศษแตละคนก็มาจากบานที่
ไมเหมือนกันเนอะ เด็กปกติบางคนพอถูกใชเคาก็ทําให บางคนก็ไมทําให” (ครูการศึกษาพิเศษ C)
“เราคัดเลือก ตองจิตอาสา จิตอาสาวาใครจะดูแลเพื่อนรวมกับครู แลวเราก็ตองเทค
แครบัดดี้ดวย เรื่องเรียนเรื่องอะไรเราตองเทคแครบัดดี้ เรื่องสื่ออุปกรณ แมกระทั่งทุนการศึกษา
ผูปกครองก็ตองให ผูปกครองของเด็กพิเศษตองใหบัดดี้” (ครูการศึกษาพิเศษ B)
“ตนเทอม ประกาศเลย ในหองนี้มีเด็กพิเศษกี่คน ใครอยากชวยเพื่อนในหองอะ
ใครอยากเปนเคาจะลงมาสมัคร เราก็ตองคัด มันไมไดมาสมัครคนเดียว มาสมัครเยอะ เราก็ตอง
คัดคนดูคน แลวก็ดูผลการเรียนเด็กวามาเปนบัดดี้แลวเด็กจะเรียนตกต่ําไหม ดูคนเรียนดีนิดนึง
แลวก็ชวยงานได เวลาเคาดูแลเทคแครเด็กในหองอะ เพื่อนในหองอะ ไมวางานกลุมงานอะไรเคาก็
จะไปทําดวยกัน จะเปนเพื่อนที่รักกัน ติดกันเลย แลวเวลางานกลุมขาดอุปกรณพิเศษอะไร ลงมา
ตึกเด็กพิเศษ เราจะมีบริการให อันนี้คือผลที่เด็กไดรับ แมกระทั่งการคนอินเตอรเนต กระดาษ
ปรินทงานอะไรจะดูแลให ดูแลเด็กปกติที่เปนบัดดี้นะ ซัพพอรตเคาอีกทีนึง เคาจะไดมีเพื่อน” (ครู
การศึกษาพิเศษ B)
“จะมีโครงการเรื่องของบัดดี้ก็คือเพื่อนชวยเพื่อนอยางนี้คะ แตเราก็จะตองมีการ
เลือกคุณลักษณะของเพื่อนที่จะชวยเพื่อนชวยเคา วาเด็กคนไหนที่จะแมททัวรเรื่องของอารมณไดดี
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เด็กคนที่เคามีใจที่จะทํางานเรื่องของอาสาสมัคร บางที่เราอาจจะหาอาสาสมัครไดจากเด็กกลุมนี้
เนื่องจากวาเราอบรมเคากอน เราจะตองเอาเด็กพวกนี้มาพูดคุยกันกอนวาเออทําไมเพื่อนถึงเปน
อยางนี้ วิธีการชวยเพื่อนจะทํายังไงบาง ตองเตรียมบัดดี้ใหเคาเพื่อเปนการดูแลเคาในกรณีที่ไมมีพี่
เลี้ยง บัดดี้ก็จะชวยได แตบัดดี้เนี่ยจะเหมาะกับเด็กที่โตขึ้นอีกหนอยนึง แตถาเปนเด็กเล็ก ๆ จะ
ยาก เด็กก็จะอารมณเทา ๆ กัน เด็กจะไมสามารถ เด็กอนุบาลยิ่งไมสามารถ" (ผูเชี่ยวชาญ G)
นอกจากการที่ครูจะไมทําใหเกิดความแตกตางในชั้นเรียนและสงเสริมใหเกิดการ
ชวยเหลือกันในชั้นเรียนแลว การมอบหมายหนาที่ใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ หรือสงเสริม
ใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษคนพบและแสดงศักยภาพของตน จะทําใหนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษรูสึกมีคุณคา เกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจในตนเอง และสงผลใหนักเรียนปกติไมเกิด
ความรูสึกวานักเรียนที่มีความตองการพิเศษเปนปญหา และจะใหการยอมรับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษเพิ่มขึ้น
“ครูจะจัดกิจกรรมพี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อน นองชวยพี่ก็ยังมี ครูเพิ่งขาดหายไป
สามสี่ปตอนที่ตาบอดมาเรียนรวมดวยนะ ตาบอดเปนนองนะ แตเคาเลนกีตารเกง เคากจะไปชวยพี่
สอนกีตาร คือไมใชแตวาจะไปชวยเคาอยางเดียว เราตองดึงความสามารถของเด็กพิเศษดวย แลว
เราก็ประกาศหนาเสาธงวาคนนี้เดนตรงนี้นนะ ใครสนใจจะมาเรียนดวย คนนี้เดนทางเรื่องเปาขลุย
นะ สนใจไหมาเลย คนนี้ดีดกีตาร คนนี้ตีกลอง เยอะเลยที่เด็กตาบอดสอน เคาก็จะภูมิใจดวย
อยางคนนี้เกงในเรื่องเปตอง เคาเปนแอลดี ใหอานใหเขียนเคาไมเอา แตไปเอาดานกีฬา อยาง
เนี้ยะ แลวเราก็เอาเด็กปกติมาฝกซอม คนนี้ก็กลายเปนผูฝกซอมคูกับครูพละ แลวครูพละเคาก็
ฝกสอนเด็กคนนี้จนไดรางวัล บัดดี้นี้คือไมจําเปนวาจะตองเอาเด็กปกติมาชวยเด็กพิเศษอยางเดียว
มาเปนบัดดี้ตลอด เราก็ตองฝกใหเด็กพิเศษเปนคนชวยคนอื่นดวย เปนบัดดี้เรื่องที่เคาถนัด แต
เรื่องการเรียนเคาก็ตองอาศัยเด็กปกติ ใหความสําคัญกับเคา ดึงความสามารถของเคาออกมา เคา
ก็จะมี self ของตัวเอง มีความภาคภูมิใจ เห็นไหมชั้นตาบอดแตก็มีคนมาสนใจชั้น หูย พอหองตา
บอดนี้มานะคนรุมเต็ม ครูตองบอกใหขึ้นหอง มันก็ดีนะ เวลาเคารองก็ดีนะ มีความสุข เราก็นั่งฟง
เพลงไป อยางเนี้ยะ” (ผูเชี่ยวชาญ A)
“ให เ ด็ ก อยู ใ กล ๆ มอบหมายงานให ให ช ว ยงานครู เด็ ก จะมี ค วามมั่ น ใจ กล า
แสดงออกอยากเรียนหนังสือมากขึ้น เด็กกพิเศษที่นี่จะเกงกวาเด็กปกติเพราะกลาแสดงออก เด็กจะ
ไมกลัวคน ขณะที่เด็กไมกลัวคนกลาแสดงออก บางทีจะมีพฤติกรรมที่ไมดี เราก็ตองคอยปรับ ตอง
คอยสอนวาตอนเขาหาคนตองทําอะไรยังไง เวลามีแขกมา หนูไมตองไปนั่งฟงครูนะ ไมตองไปดึง
ไปทึ้ง อะไรอยางนี้ บางทีชอบมากอด ชอบมาอะไร ตองสอน กลามาก เด็กพิเศษเกงมาก ทุกคน
ดวยนะ เคารูสึกวาไมเปนปมดอย อยูที่นี่เคาจะมีความสุข ที่เคามีความสุข เด็กที่นั่งหลบ ๆ ไมพูด
ไมจาอยูหลังหองอะ เรียกมาคุยบอย ๆ เรียกมาแลวพอเด็กคนอื่น ๆ เห็นครูสนใจเด็กคนนี้เคาก็จะ
สนใจดวย แลวก็มอบงานหนาที่ใหเคา มีความภาคภูมิใจ เอาไปทํานี่ใหครูหนอย หยิบไอนี่หนอย
กวาดหองหนอยสิ จัดสมุดหนังสือ คือเคาภูมิใจแลวเคาจะกลา” (ครูการศึกษาพิเศษ B)
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“เคากลาพูดกลาคุย กลาแสดงออก ใหความสนใจเคา เดินผานกเรียกเคา เคาชื่อ
จอม จอม วันนี้ใครมาสง วันนี้กินขาวกับอะไร เคาเห็นเราเคาก็จะวิ่งมาหาเราแลว ถาเราคุยกับ
เค าบ อย แตชวงแรกเคาจะไม พูด เคาจะมาหาเรามาจับโนนจับ นี่ เด็กคนนี้เ ปนเด็กสติปญญา
ตอนนี้ พู ด จนพู ด ไม ห ยุ ด เลย เค า กล า แสดงออกเพราะว า เอาไปส ง งานศิ ล ปะหั ต กรรมน ะ งาน
ประดิษฐของเลนของใชระดับประเทศ เด็กที่นี่ติดระดับประเทศ มันถึงเดนในโรงเรียนไง เดินไปทาง
ไหนคนก็รูจักแลวเด็กมีความสุข” (ครูการศึกษาพิเศษ B)
“แลวเด็กพิเศษบางคนมีจิตอาสา ในสมองเคาเนี่ยเรียนรูเรื่องเปนบางวิชา ถามเคาก็
รูเรื่องบางไมรูเรื่องบาง จะมาหวังใหเคาเก็บขอมูลเหมือนเด็กปกตินี่ก็ไมได ก็คือใหเคามีความสุขใน
ชั้นเรียนบอ ไมใหเคามารบกวนเพื่อน เคามีจิตอาสาคือทําความสะอาดหองให ครูผมกวาดหองให
ผมทิ้งขยะให เอาน้ําหกผมเช็ดให คือก็ปลอยใหทําไป ถูกันอยูนั่นแหละพื้นอะ คือเคามีความสุข”
(ครูการศึกษาพิเศษ D)
“เราสังเกตวาเคาจะไมถูกใชเลย แตพี่จะใชเคานะ ไปเอาสมุดใหครูหนอย เคาจะดี
ใจมาก เคาก็ไปเอามาให แตเราก็ตองใหเพื่อนเคาไปดวยชวยดูดวย เราจะไมมอบหมายงานที่เกิน
ความสามารถใหเคา คือเราอยากทําใหมันเปนปกติ คือครูนะสามารถใชไดทุกคนแหละ แลวเคาก็
ยินดีจะทําให ไดรับการเรียกชื่อบาง เปนสวนหนึ่งของหอง” (ครูการศึกษาพิเศษ E)
จากบทการสัมภาษณขางตนผูวิจัยทําการวิเคราะหรหัสหลักและรหัสยอยไดดังตาราง 8
ตาราง 8 แสดงการสรางรหัสขอมูลหลัก รหัสขอมูลยอยของตัวแปรพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน
รหัสขอมูลหลัก
การศึกษาขอมูลของนักเรียน

การปฏิบัติตอนักเรียนอยางเทาเทียมกัน

รหัสขอมูลยอย
- ศึกษาขอมูลพื้นฐานของนักเรียน
- ศึกษาขอมูลจากครูที่เคยสอน
- ศึกษาขอมูลจากผูปกครอง
- ควรศึกษานักเรียนทุกคน ไมเฉพาะนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษ
- การปฏิบัติตอนักเรียนอยางเสมอภาค
- การไม แ สดงให นั ก เรี ย นทราบว า ใครเป น
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
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ตาราง 8 (ตอ)
รหัสขอมูลหลัก

รหัสขอมูลยอย
- การปฏิบัติตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
โดยไมแ สดงให เ ห็นถึ ง ความแตกต า งในชั้ น
เรียน
การปลูกฝงใหนักเรียนรักและชวยเหลือกัน
- การพูดกระตุนใหนักเรียนชวยเหลือกัน
- การยกหลั ก ศาสนามากระตุ น ให นั ก เรี ย น
ชวยเหลือเพื่อน
- การแสดงความรั ก ความเอาใจใส แ ละ
ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ
เพื่อใหเปนแบบอยางแกนักเรียนปกติ
- การไม แ สดงให นั ก เรี ย นทราบว า ใครเป น
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
- การแจงขอมูล การปฏิบัติต นตอนักเรี ยนที่ มี
ความตองการพิเศษใหนักเรียนปกติทราบ
การกํ า หนดระบบ “บั ด ดี้ ” เพื่ อ ช ว ยเหลื อ - การรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นที่ ต อ งการเป น บั ด ดี้
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ตั้งแตตนเทอม
- การพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องนั ก เรี ย นที่ เ ป น
บัดดี้ (เรียนเกง มีความรับผิดชอบ มีจิตใจ
โอบอ อ มอารี ชอบช ว ยเหลื อ เพื่ อ น มี วุ ฒิ
ภาวะทางอารมณ)
การกํ า หนดระบบ “บั ด ดี้ ” เพื่ อ ช ว ยเหลื อ - การให ค วามรู แ ละแจ ง แนวทางปฏิ บั ติ ต อ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (ตอ)
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษแกบัดดี้
- การใหสิทธิพิเศษแกบัดดี้
การมอบหมายหน า ที่ ใ ห นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม - การมอบหมายหน า ที่ พิ เ ศษตามความถนั ด
ตองการพิเศษ
ของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
- การมอบหมายหนาที่ในชั้นเรียน

จากรหัสขอมูลหลัก รหัสขอมูลยอยและบทสัมภาษณขางตน ผูวิจัยจึงขอกําหนด
รู ป แบบพฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนี้ เ ป น องค ป ระกอบด า น “การสร า ง
บรรยากาศเชิงบวก” ในพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
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2) การกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน
ขอปฏิบัติตาง ๆ ในชั้นเรียนรวมไมไดมีความแตกตางจากหองเรียนธรรมดามากนัก
ในตอนเริ่มภาคเรียนครูควรจะแจงกฎระเบียบตาง ๆ ในหองเรียน โดยเฉพาะการแจงผลจากการ
ละเมิดกฎ ในหองเรียนที่เปนเด็กเล็กควรเนนย้ําถึงกฎและขั้นตอนตาง ๆ สวนในชั้นเรียนที่เปนเด็ก
โตอาจเพียงเนนย้ํากฎเฉพาะของหองเรียนนั้น ๆ เนื่องจากนักเรียนมีความคุนเคยกับกฎทั่ว ๆ ไป
จากการเรียนในชั้นกอนหนานี้
“ปกติแลวเราจะใหเทากันหมด เชนเวลาเขาแถวก็มาตามลําดับ ไมไดยกเวนใหเด็ก
พิเศษ ทําใหเด็กพิเศษเหมือนเด็กปกติในชั้นเรียน” (ครูการศึกษาพิเศษ C)
“ครูก็พยายามจัดใหมีทุกหองนะวามีตารางอยางนี้ ๆ แตกอนนะครูยังจัดการอะไรไม
เกงอะนะ มันก็จะมีตารางชัดจนเลย ประมาณเมื่อสิบปที่แลว พอผานมา ๆ ตารางพวกนี้ก็จะคอย ๆ
หายไปเพราะครูเคาเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น บางคนก็ใชบางคนก็ไมใช บางคนที่เด็กเคาพูดรูเรื่องแลวเคาก็
จะลดตารางตรงนั้นออก เคารูแลว เคาไมตองมาใชตรงนี้แลว เคาก็จะเหมือนวาเคารูหนาที่ของเคา
แลว เคาปรับตัวเขากับสังคมอะไรไดแลว” (ผูเชี่ยวชาญ A)
“ก็เหมือนหองปกตินะ แตสวนมากจะไมไดพูดอะไรมากมาย เราก็แจงกฎในหองนะวา
อะไรเปนยังไง ๆ จะตองทํายังไง เด็กพิเศษกับเด็กปกติก็เหมือนกัน” (ครูการศึกษาพิเศษ B)
“ตอนเปดเทอมใหม พี่จะทําขอตกลงกับเด็กกอน ใครไมสงการบาน ครูจะตีไดไหม ?
ทุกคนเลยนะ ตองย้ําวาทุกคนเลยนะ บางทีเราก็ตองถามนักเรียนพิเศษวาเราดีเขาไดไหม” (ครู
การศึกษาพิเศษ E)
“มีขอตกลงของหองเรียน มีกฎของหองเรียน เปนภาพรวมทุกคนทําเหมือนกัน ทุกคน
ไดเหมือนกัน” (ผูเชี่ยวชาญ G)
“เรื่องของกฎเกณฑืเนี่ยตองมีคะ กฎเกณฑเหมือนเด็กปกติในชั้นเรียนทุกอยาง เด็กจะ
เรียนรู เพราะกฎเกณฑของเด็กปกติมันก็เปนมาตรฐานทั่ว ๆ ไป เชน หามคุยในชั้นเรียน สงงาน
ใหตรงเวลา หามเขาหองเรียนสาย” (ผูเชี่ยวชาญ H)
ในกรณีที่ในหองมีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่มีความบกพรองระดับรุนแรงเรียน
รวมดวย ครูอาจจัดทําเปนตารางเวลาที่ชัดเจนพรอมกับเครื่องมือและสื่อตาง ๆ เพื่อเนนย้ําให
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษทราบถึงขั้นตอนและกฎของหองเรียน
เปนกระเปา ถาผนังมันรก เคาก็สามารถเอาพกหรือติดได ก็ติดตรงขางฝา บางครั้งก็”
ถาออเนี่ยเคา เคาเรียกวาเพ็ก เนอะ มันก็เปนสมุดหาสี่สาม พอถึงเวลาเคาก็จะดึงออกมา เคาจะไป
หองน้ําเคาก็จะดึงภาพหองน้ําออกมา แลวครูก็จะมองก็โอเค ไปได ถาเคาอยากจะกินขาวเคาก็
หยิบภาพให แตสวนใหญแลวครูเคาก็จะติดผนัง ติดประตูบาง ติดมุมของเคาอะ มันก็จะมีชื่อของ
เคาติดเปนแถบ เคาก็จะไปดูของเคาเอง ก็จะมีมุมของเคาเลย มีอุปกรณของเคา กําหนดการของ
เคา) “ผูเชี่ยวชาญ A(
การตั้งกฎเกณฑในหองเรียนรวมนั้น นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
จะตองอยูในกฎเกณฑเดียวกัน ไมมีการยกเวนกฎสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ทั้งนี้
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เพื่อใหไมเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางนักเรียน และสรางการปรับตัวใหเขากับสังคมใหกับนักเรียนที่
มีความตองการพิเศษ
“ปกติแลวเราจะใหเทากันหมด เชนเวลาเขาแถวก็มาตามลําดับ ไมไดยกเวนใหเด็ก
พิเศษ ทําใหเด็กพิเศษเหมือนเด็กปกติในชั้นเรียน” ครูการศึกษาพิเศษ C
“คือจริง ๆ แลวเด็กปกติหรือเด็กพิเศษมีคาเทา ๆ กัน ทําผิดก็ควรถูกจัดการ คือครูตอง
เสมอภาค แลวเด็กพิเศษเนี่ยเคาไมไดตองการสิทธิพิเศษนะ เคาไมอยากเปนตัวประหลาด เคา
อยากใหอาจารยทํากับเคาเหมือนปกติ นั่นคือความคิดของเด็ก” ผูเชี่ยวชาญ H
“เด็กทุกคนตองโดนแบบนี้หมด เพราะเรากําลังฝกใหเคาเขาสังคม เพราะฉะนั้นไมควร
ลดหยอนกฎอะไรใหเคา เด็กปกติกับเด็กพิเศษตองมีกฎเกณฑเหมือนกัน เพราะวาเด็กพิเศษก็ตอง
อยูในสังคมเดียวกันจริงไหม ถาเคาไดรับกฎเกณฑพิเศษ เคาก็ไมเรียนรูสิ เคาจะอยูในสังคมได
ยังไง” ผูเชี่ยวชาญ H
“ใครไมสงการบาน ครูจะตีไดไหม? ทุกคนเลยนะ? ตองย้ําวาทุกคนเลยนะ บางทีเราก็
เจาะถามเด็กพิเศษวาเราตีเคาไดไหม ไดครับ บางคนเคาก็นารัก ไมทําตัวใหปญหา เหมือนตํารง
ชีวิตปกติ ไมเปนภาระ” (ครูการศึกษาพิเศษ E)
“กฎรวมก็ตองมี เคาก็ตองเขาใจเรื่องการปฏิบัติตามกฎกติกาของหอง เคาก็ตอง
เขาใจในสิ่งที่จะตองระมัดระวังในพฤติกรรมที่ลอแหลมของตัวเอง คือเด็กก็จะตองรูจักควบคุมตัวเอง
ดวย” (ผูเชี่ยวชาญ G)
จากบทการสัมภาษณขางตนผูวิจัยทําการวิเคราะหรหัสหลักและรหัสยอยไดดังตาราง 9
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ตาราง 9 แสดงการสรางรหัสขอมูลหลัก รหัสขอมูลยอยของตัวแปรพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน
รหัสขอมูลหลัก
การสรางแจงกฎและขอปฏิบัติในชั้นเรียนชวง
เปดภาคเรียน

การแจงกฎและขอปฏิบัติกับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษที่มีความบกพรองระดับรุนแรง

นั ก เรี ย นปกติ แ ละนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการ
พิเศษตองอยูในกฎเกณฑเดียวกัน

รหัสขอมูลยอย
- กฎไมคอยแตกตางจากชั้นเรียนปกติ
- แจ ง กฎระเบี ย บและขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติ
- แจ ง เกี่ ย วกั บ ผลกระทบจากการ
ละเมิดกฎ
- ทํ า ข อ ตกลงกั บ นั ก เรี ย นและทํ า ให
แนใจวากฎและบทลงโทษไดรับการยอมรับ
- การแจงกฎในชั้นเรียน
- การสร า งสื่ อ ที่ เ ป น รู ป ธรรมสํ า หรั บ
แจ ง ขั้ น ตอนแก นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการ
พิเศษ
- นักเรียนที่มีความตองการพิเศษตอง
เข า ใจกฎและยอมรั บ ผลที่ ต ามมาจากการ
ละเมิดกฎ

จากรหัสขอมูลหลัก รหัสขอมูลยอยและบทสัมภาษณขางตน ผูวิจัยจึงขอกําหนด
รูปแบบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพนี้เปนองคประกอบดาน “การกําหนดขอ
ปฏิบัติในชั้นเรียน” ในพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
3) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพนั้น อันดับแรกคือการจัดโตะเรียนในชั้นเรียนให
เหมาะสม การจัดโตะเรียนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมนั้นเปน
การจัดโตะแบบตัว ยู (U) การจัดโตะเรียนแบบนี้ครูจะเปนจุดรวมสายตาของนักเรียน สงผลให
นักเรียนมีสมาธิกับการเรียนและครูสามารถดูแลและใสใจนักเรียนไดอยางทั่วถึง หากหองเรียนนั้นมี
พี่เลี้ยงคอยดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ พี่เลี้ยงสามารถจะนั่งอยูขางหลังนักเรียน เพื่อดูแล
นักเรียนและสามารถเขาหานักเรียนไดงายและทันทวงที
“การจัดที่นั่งใหเปนรูปตัวยูจะทําใหครูเห็นนักเรียนไดอยางชัดเจน เขาถึงไดงาย หาก
มีปญหาอะไรครูหรือพี่เลี้ยงสามารถเขาหาเคาไดทันที พี่เลี้ยงเราก็ใหนั่งขางหลังแถวที่เปนรูปตัวยูนี้
ถาใครมีปญหามาก ๆ ก็ประกบคนนั้น ถาไมครูพี่เลี้ยงก็สลับตําแหนงไปเรื่อย ๆ ตามสถานการณ
แตสวนมากจะจัดแบบนี้ไมไดเพราะนักเรียนมีจํานวนมาก” (ผูเชี่ยวชาญ G)
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“ครูตองมีความรูเรื่องของการจัดหองเรียนที่เหมาะสม หลังหองนี่ไมควรเลย เรามอง
ไมเห็น ทางที่ดีก็จัดเปนตัวยูไปเลย” (ผูเชี่ยวชาญ H)
แตการที่นักเรียนในหองเรียนรวมมีจํานวนมาก การจัดโตะรูปตัวยูจึงทําไดยาก การ
จัดโตะในหองเรียนสวนมากจะเปนแถวหนากระดาน นักเรียนจะนั่งกันเปนคู ๆ นักเรียนพิเศษไม
ควรจะนั่งเกินแถวที่ 2 เพื่อใหครูสามารถมองเห็นไดชัดเจน คูที่นั่งดวยควรเปนพี่เลี้ยงหรือบัดดี้ที่ครู
มอบหมาย ครูอาจจะสรางความสนใจกับเขาระหวางการเรียนการสอนดวยการแตะตัวหรือสบตาดวย
เด็กที่มีสมาธิสั้นไมควรนั่งติดหนาตางหรือประตูเพราะจะทําใหเสียสมาธิไดงาย ในกรณีที่นักเรียน
พิเศษมีรูปรางใหญซึ่งอาจบังเพื่อนที่นั่งแถวหลัง ครูอาจจัดใหนั่งตรงริมหองเพื่อใหไมบังเพื่อนใน
ห อ ง แต ต อ งเป น ตํ า แหน ง ที่ ค รู เ ข า ถึ ง ได ง า ย หากนั ก เรี ย นในห อ งเรี ย นมี น อ ย ครู ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางโตะเรียนใหหลากหลาย ใหสอดคลองกับสภาพการสอนหรือกิจกรรมใน
เวลาเรียน
“นั่งตรงไหนก็ได แตปกติครูจะอยูหนาหองเนอะ ที่ใกลชิดกับครู หรือนั่งหนาหอง แต
ถาเปนเด็กสมาธิสั้นก็จะใหอยูหางจากประตู จะลอมรอบดวยบุคคลที่จัดการกับเคาได อะไรอยางนี้
แตที่ครูเห็นบางคนก็จะครูนั่ง เคานั่งหลังหอง แตครูนั่งหนาหองอะ เหมาะสม เพราะเวลาเราสอน
เคาจะมองกระดานไดชัดเจนกวา ถามีครูพี่เลี้ยงเนี่ยสวนใหญแลว ถาเด็กไมมีปญหาดานสายตา
อะไรแลว เคาก็จะนั่งอยูตรงกลางหรือนั่งอยูมุมใดมุมหนึ่ง ถาขางหนาวางเคาก็จะอยูขางหนา เคาจะ
อยูตามที่วางของหอง พี่เลี้ยงเคาจะอยูขางหลัง แลวเด็กเคาจะเอาแทรกวางไว ถาเด็กคนไหนมี
ปญหา เคาก็จะเดินเขาไปหา เหมือนใหอยูในสายตา อะไรทํานองนี้ แตถาเด็กคนนี้มาก ๆ ไฮเปอร
ก็ตองติดตัวเคา ถาเด็กคนนี้พอจะนั่งเรียนได เคาก็ใหนั่งอยูในโตะรวมกับเพื่อน” (ผูเชี่ยวชาญ A)
“นั่งอยูหนาหองใกลโตะคุณครู ใหใกลครูที่สุด บัดดี้เคาก็นั่งดวยกันเปนคู ๆ ใหเด็ก
พิเศษสองคนนั่งดวยกันไมไดตีกันตาย เดวทะเลาะกันเพราะตางคนตางไมปกติ ไมมีตัวคอนโทรล
ควบคุมอารมณอยางนี้ใชไหมคะ ก็คือ ใหเคาอยูกับคนที่ปกติ เปนพี่เลี้ยง ชวยดูแลเอาใจใสอะไร
อยางนี้” (ครูการศึกษาพิเศษ D)
“สวนมากก็จะไวที่หนาหอง ใหดูแลใกลชดิ ที่สุด” (ครูการศึกษาพิเศษ E)
“เวลานั่งโตะ ก็จะจับคูสาม คูสอง เคาจะมีเหมือนนักเรียนประกบนะ บางทีครูประจํา
ชั้นก็จับกลุมจับคูไวอยูแลว หรือบางทีตัวเคาก็จะมีเพื่อนสนิทของเคา พอมาเจอพี่ที่สอนอยู ป.สอง
เคาก็จะมีเพื่อนที่ตามมาตั้งแตป.หนึ่ง” (ครูการศึกษาพิเศษ E)
“นั่งขางหนาสุด ครูจะจัดไวใหมีบัดดี้ดวย ที่พอจะใหชวยกันดวย คือของครูจะเปนเด็ก
ป.หนึ่ ง ใช ไ หมก็ ส อนพร อ มกั น หมดนั่น แหละ แต อ ยู ใ นกลุ ม เนี่ ย ก็ ต อ งมีพี่ เ ลี้ ย ง หมายถึง ว า เค า
สามารถดูเลียนแบบได” (ครูการศึกษาพิเศษ F)
“โดยทั่วไปเนี่ย ครูบางสวนก็จะเห็นวาเด็กพิเศษสวนใหญจะตัวโตเนื่องจากอายุเคาเนี่ย
จะเยอะกวาเด็กในหอง ถาเกิดเปนกลุมปญญาหรือกลุมออเนี่ยนะคะ อายุเคาจะเยอะกวาเด็กทั่วไป
ในชั้นเรียน เด็กพวกนี้อาจจะถูกอยูหลังหอง แตถาถูกอยูหลังหองเนี่ย เด็กพวกนี้ก็จะอยูหางไกล
จากครูมาก มันทําใหการที่ครูจะเขาไปสัมผัสเคาหรืออะไรอยางนี้มันเขาถึงไดยาก อันนี้ครูก็ตองมี
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วิธีจัดการ สมมติเด็กตัวใหญแลวตองนั่งหลังหอง ครูจะตองเปดทางเดินที่ครูจะตองเขาไปหาเคาได
งายขึ้น ไมใชตั้งโตะยาวเปนระนาบแลวครูก็เขาหาเคาไมได ครูควรจะเดินออมหลังเคาได ครูควร
จะเดินเขาไปแตะสัมผัสเคาได เดินไปใหกําลังใจเคาหรือแมแตเดินเขาไปแตะเรียกเคาเพื่อใหมีสติ
กลับมาฟงครูนะ ครูตองมีชองทางในการเดินเขาหาเคา กรณีเคาตัวใหญแลวอยูขางหลัง แตจริง ๆ
แลวที่ดีที่สุดก็คือเคาควรจะตองอยูใกล ๆ ครู เพื่อที่ครูจะไดเรียกเคา ครูอาจจะไมใชเสียง แตครู
อาจจะใชมือแคแตะเบา ๆ อะไรอยางนี้ เด็กก็จะกลับมาอยูกับครูได ไมอยางนั้น สมาธิของเด็กเคาก็
จะหลุดไดงาย เพราะฉะนั้นครูก็ตองมีวิธีจัดการตรงนี้ การจัดหองเรียนเปนสิ่งสําคัญ ครูจะตองดูวา
จะวางเคาตําแหนงไหน ใกลหนาตางไมดีแน เพราะพวกนี้สมาธิไมดี จะหลุดออกไปอยูใกลประตูก็
ไมดีแน เคาควรจะตองอยูตรงไหนของหองถึงจะเหมาะสมในคลาสที่มีรูปแบบแบบนั้น ตองเห็น
รูปแบบของหองเรียน แลวครูก็ตองเปดทางถาเกิดเคานั่งอยูหลังหองเรียน ครูก็ตองเปดทางให
ตัวเองเดินไปหาเคาได ในกรณีเด็กประถมเนี่ย ก็จะมีในลักษณะของครูผูชวยหรือวาเปนพิเลี้ยงอยู
ในหองเรียน พี่เลี้ยงเนี้ยไมใชพี่เลี้ยงในการชวยเหลือตัวเองของเด็กอยางเดียว แตพี่เลี้ยงนี้จะเปน
เหมือนกับผูชวยของครูนะคะ ในการประกบ ในการทํางาน ครูจะไดคอนโทรลเด็กทั้งหองไดงายขึ้น
ในขณะที่ครูสอนทั้งหมด ครูแสดงแอคชั่นทั้งหมดกับเด็ก ทั้งหอง แตเด็กพิเศษของเราอาจจะมี
พฤติกรรมที่วอกแวก พี่เลี้ยงจะมีหนาที่ชวย โดยอาจจะเขาไปนั่งประกบหรือวาถาอารมณไมดีก็จะ
พาออกไปนอกหองพักนึง เพื่อชวยคอนโทรลใหหองเรียนเปนไปไดอยางราบรื่น ไมกระตุกที่คนใด
คนหนึ่ ง ลุ ก กขึ้ น ป ด ดขึ้ น มาอย า งนี้ แ ล ว ครู จ ะต อ งหยุ ด ไปหาเด็ ก คนนั้ น กรณี แ บบนี้ มั น ไม โ อเค
เพราะฉะนั้นผูชวยก็เปนสิ่งสําคัญที่จะตองมีในระดับอนุบาลและประถมจะตองชวย” (ผูเชี่ยวชาญ G)
“หามนั่งริมหนาตาง หามนั่งริมทางเดิน ใหนั่งตรงกลาง ไมนั่งแถวแรก ใหนั่งแถวสอง
เพราะอะไรไมนั่งแถวแรก เพราะเวลาครูสอนหนังสือครูจะเทาอยูที่แถวแรก ครูก็จะมองไมเห็นเด็ก
เพราะวาเด็กอยูดานขาง แตถาเคานั่งออกมาอีกสเตปนึงเราจะมองเห็น นั่งริมหนาตางไมไดเลย
เพราะเด็กพวกนี้วอกแวกงาย ไมตองเรียนกันพอดี คือเราตองรูวาจริง ๆ เด็กควรนั่งตรงไหน ครู
ตองมีความรูเรื่องของการจัดหองเรียนที่เหมาะสม หลังหองนี่ไมควรเลย เรามองไมเห็น ทางที่ดีก็
จัดเปนตัวยูไปเลย แตทําไดมั้ย ทําไมไดหรอก ยาก” (ผูเชี่ยวชาญ H)
ในหองเรียนรวมควรมีการจัดมุมกิจกรรมสําหรับนักเรียนใหไดมาใชในชวงเวลาพักหรือ
ชวงที่วาง มุมเหลานี้อาจประกอบดวยของเลนเสริมพัฒนาการหรือสื่อการเรียนรูตาง ๆ แตไมมี
ความจําเปนจะตองแยกวามุมนี้สําหรับนักเรียนพิเศษ นักเรียนทั้งหมดมีสิทธิ์จะใชมุมตาง ๆ ใน
หองเรียนไดอยางเทาเทียมกัน
“เราจะจัดอยูแลว เปนไวนิล เปนตัวอักษร เปนพยัญชนะ คือเด็กเคาสนใจอยูแลว สื่อ
เนี่ย เราตองสรางบาง อะไรบาง เชนชวง BBL ผลิตสื่ออะไรนั่น เคาก็หางบมาใหผลิต หนึ่งเรียนรู
จากสื่อ” (ครูการศึกษาพิเศษ D)
“หองตองโปรงมีมุมพัฒนาหรือมุมกิจกรรมตาง ๆ มุมหนังสือ มุมสื่อ มีมุมใหเด็กนั่ง
พักผอน มีของเลน มีสื่อรอบหอง” (ครูการศึกษาพิเศษ D)
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“จริง ๆ แลวในหองเรียนทั่ว ๆ ไปเนี่ย ถาเราจะรองรับเด็กพิเศษเนี่ยนะคะ ก็อาจจะไม
ตองคํานึงถึงมุมของเด็กพิเศษอยางเดียว จริง ๆ แลวหองเรียนหรือสภาพแวดลอมตาง ๆ มันควรจะ
เปนยูนิเวอรแซล คือทุกคนสามารถใชได เพราะการที่เราเจาะอยางใดอยางหนึ่งก็จะเหมือนไปตีตรา
เกินไปวาอันนี้สําหรับเด็กพิเศษ อันนี้สําหรับเด็กปกติ มันเปนการแยกเกินไป แลวจะทําใหเด็กรูสึก
วาไมเปน unity ไมเปนกลุมเดียวกันเนอะ การแยกแบบนั้นเนี่ย ก็จะทําใหเด็กคิดวาอันนี้ของชั้นอัน
นี้ของเธอ อันนี้เด็กพิเศษ อันนี้เด็กปกติ โดยทั่วไปเนี่ยครูการศึกษาพิเศษที่ดีเนี่ยจะไมใหมุมมอง
ในทางความคิดที่จะตองบอกวาคนนี้เปนเด็กพิเศษ คนนี้เปนเด็กปกติ คือเราจะพยายามทํางาน
รวมกัน" (ผูเชี่ยวชาญ G)
“ก็ถาเปนหองเรียนรวมเนี่ย มุมของเคาควรจะอยูใกล ๆ โตะของครูนะ ถาในความรูสึก
ของพี่นะคะ เนื่องจากวาในกรณีที่เคาจะใชมุมนี้ไดคือครูจะตองทํากิจกรรมอื่นถูกไหม จะไมไป
วุนวายกับเคา เคาจะตองอยูคนเดียวในมุมนั้นได เคาก็ควรจะใกลหูใกลตาครู เคาไมควรไปนั่งแบบ
สุดกูประตูอะไรอยางนี้ซึ่งพรอมจะวิ่งออกไป แคครูหันหลังแปปเดียว หันมาไมเจอแลวเนี่ย ครูก็
เดือดรอนอีกวาเด็กหายไปไหน เพราะบางคนออกไปเลาะ ๆ ๆ แลวก็ไปเจออันตรายอยางนี้คะ เคา
ควรจะนั่งใกลโตะครูที่ไมใกลทางออก ประตูอะไรอยางนี้คะ ครูควรจะมีมุมที่จะดักไวกอนจะออกไป
ครูจะตองรูไงวาเคาจะออกทางไหน ครูจะตองดักเอาไวถูก ทํางานในแอเรียนั้นก็จะดักทางออก
แลวก็เพื่อไมใหเคาเดินผาน หรือเวลาเคาเดินผาน ครูจะตองรูอยางเนี้ยอะคะ แลวมุมนั้นอาจจะเปน
มุมที่โลง ๆ อาจจะมีสิ่งที่เคาชอบ เชนหนังสือที่เคาชอบอยูดวย หรืออะไรบางอยางที่เคาชอบอยาง
นี้อะคะ เพื่อจะใหเคาผอนคลายในมุมนั้น” (ผูเชี่ยวชาญ G)
การที่ครูจะควบคุมและเอาใจใสชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพนั้น จํานวนนักเรียนในชั้น
เรียนก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน จากการสัมภาษณครูและผูเชี่ยวชาญลวนแตใหความเห็นตรงกันวา
จํานวนนักเรียนในชั้นเรียนรวมไมควรจะเกิน 25 คน ในจํานวนนี้ควรมีนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษเรียนรวมไมเกิน 3 คน ในจํานวนนี้ไมควรจะเปนเด็กที่มีความบกพรองอยางรุนแรงที่อาจสราง
ปญหาปญหากอกวนชั้นเรียนเกิน 1 คนตอชั้นเรียน การที่จํานวนนักเรียนในชั้นเรียนมากเกินไป
สงผลใหครูดูแลไดไมทั่วถึง การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูทําไดยาก และการที่มีนักเรียนอยูในหอง
มากเกินไป หองเรียนจะเกิดความแออัด ไมเหมาะแกการเรียนการสอน
“ในหองปกติ ก็ควรมี ยี่ สิบ กว าคน ในนั้นก็จะมมี เด็กพิ เ ศษอยูประมาณสามหรื อสี่ค น
แลวแตหอง สามคน ก็นาจะพอแลวนะ แตถาเด็กสามารถเรียนรูไดไมรบกวนหองเรียนนี่เทาไหรก็
ไดนะ แบบเด็กสติปญญาที่พอเรียนได กี่คนก็รับไดนะ เพราะเราสอนตามศักยภาพเด็ก เราสอน
รายบุคคลอยูแลว ตองแยกออกไป อยางเด็กออทิสติกสมาธิสั้นเนี่ย ตองแยก เคาก็เดินไปเดินมา
วุนวาย ทําโนนทํานี่ แลวแตแตละคนไมเหมือนกัน บางคนก็สงเสียงกรี๊ด กรีดรอง อะไรอยางนี้”
(ครูการศึกษาพิเศษ B)
“หองเรียนรวมที่ดีคือหนึ่ง ตองมีบรรยากาศที่เอื้อกับการเรียนการสอน หองก็ตองโปรง
จัดหองใหไมแออัด เด็กไมตองมาก ยี่สิบหาคนก็กําลังพอดี เด็กพิเศษก็ควรมีสามถึงหาคน” (ครู
การศึกษาพิเศษ D)
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“ถาอยางเด็กป.หนึ่งเนี่ยไมควรเกิน 25 คน เพราะตองสอนอานเขียนอะไรอยางนี้ แต
ของครูเนี่ย 44 อะ แลวอีกอยางคือภาวะเสี่ยงเนี่ย ที่จะเปน LD ครูคิดวาเขาไมไดเปนนะ ตอนนี้ 3
คนอยางเนี้ยะ แลวสมาธิสั้นรวมเขาไปอีก คือที่ไมไดเปนเด็กพิเศษ แตมีแนวโนมจะเปน ซึ่งครูวา
นาจะใช กับเด็กที่เปนสมาธีสั้นอยูแลว สามคนเนี่ยเคาไมไดเปนเด็กพิเศษนะ แตมันก็ปวนหอง ครู
วา 25 คนเนี่ยเปนจํานวนพอดีที่จะจัดการเรียนการสอนไดดีกวา การที่เด็กพวกนี้ก็มีอยูในหองเยอะ
พวกเรียนชา slow learner แลวพอมีเด็กพิเศษดวย จํานวนในหองเรียนจึงไมควรเกิน 25 คนไง”
(ครูการศึกษาพิเศษ F)
“ถารวมเด็กปกติดวยนะ ก็ไมนาเกินสามสิบ แลวก็ไมนามีเด็กพิเศษเกิน ในความ
คิดเห็นของครูนะ ไมเกิน 3 คือถาไมรุนแรงอะ 5 ถาเปนแอลดีนอย ๆ นะ ก็ยังไหวอยู แตถามีออ
รุนแรง ปญญารุนแรง ครูวาสามนี่ก็หืดขึ้นคอแลวนะ เพราะครูประกบนี่ก็ถึงตายทีเดียวอะ สองถึง
สามนี่ ก็ หื ด ขึ้ น คอแล ว ครู ว า อั ต ราส ว นของจํ า นวนเด็ ก พิ เ ศษกั บ ครู ก็ ต อ งเหมาะสมด ว ยนะ”
(ผูเชี่ยวชาญ H)
จากบทการสัมภาษณขางตนผูวิจัยทําการวิเคราะหรหัสหลักและรหัสยอยไดดังตาราง 10
ตาราง 10 แสดงการสรางรหัสขอมูลหลัก รหัสขอมูลยอยของตัวแปรพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
รหัสขอมูลหลัก

รหัสขอมูลยอย
การจัดโตะเรียน
- จัดเปนรูปตัวยู (U)
- สามารถปรับใหเหมาะสมกับกับการทํากิจกรรม
ในแตละคาบเรียน
ตําแหนงที่นั่งของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ - จัด ใหเ หมาะสมกั บ ความบกพร อ งหรื อป ญ หา
ของนักเรียน
- ตํ า แหน ง ที่ นั่ ง ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการ
พิเศษควรนั่งแถวหนาสุด
- ตํ า แหน ง ที่ นั่ ง ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการ
พิเศษควรนั่งไมเกินแถวที่ 2 จากหนาชั้นเรียน
- นั่งกับบัดดี้ที่ครูมอบหมายหนาที่ให
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ตาราง 10 (ตอ)
รหัสขอมูลหลัก
ตําแหนงของผูปฏิบัติงานในชั้นเรียน

-

การจัดมุมสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ในหองเรียน
-

ในหองเรียนไมควรมีจํานวนนักเรียนเกิน 25 คน

-

รหัสขอมูลยอย
ตํ า แหน ง ของครู อ ยู ห น า ชั้ น เรี ย น สามารถ
มองเห็นไดรอบชั้นเรียน
ตําแหน งของครู พี่เ ลี้ยงคืออยูหลั งห องหรื อนั่ง
ประกบนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่กําลัง
ตองการความชวยเหลือ
ควรจัดมุมสื่อ มุมหนังสือ มุมสื่อการเรียนรูไว
รอบหอง
หากหองเรียนไมมีพื้นที่สามารถใชพื้นที่บนผนัง
ไมควรแบงแยกวามุมใดเปนของนักเรียนปกติ
หรื อ มุ ม ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ
ควรใหใชรวมกัน
ในหองเรียนไมควรมีนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษเกิน 3 คน
ในหองเรียนไมควรมีนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษที่มีปญหาพฤติกรรมเกิน 1 คน

จากรหัสขอมูลหลัก รหัสขอมูลยอยและบทสัมภาษณขางตน ผูวิจัยจึงขอกําหนดรูปแบบ
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพนี้เปนองคประกอบดาน “การจัดสภาพแวดลอมใน
ชั้นเรียน” ในพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
4) การปรับพฤติกรรม
การจั ด การชั้ น เรี ย นด า นการปรั บ พฤติ ก รรมหมายถึ ง การกระทํ า ของครู ที่ จ ะทํ า ให
นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหรือพฤติกรรมที่เปนปญหา
และพยายามใหนักเรียนคงไวซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค ในการนี้ครูจําเปนตองใชการเสริมแรง
ทางบวก การเสริมแรงทางลบ รวมถึงการลงโทษ ในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนปกติและ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
การกําหนดรางวัลซึ่งเปนการเสริมแรงทางบวกและการกําหนดบทลงโทษซึ่งเปนการ
เสริมแรงทางลบหรือการลงโทษในชั้นเรียนรวมนั้น ควรจะเปนการกําหนดเปนภาพรวมสําหรับ
นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษโดยเทาเทียมกัน เพื่อไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําใน
ชั้นเรียน
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“แตกฎก็คือกฎอยางที่ครูบอก ทุกคนอยูบนกฎเกณฑเดียวกัน การสอนใหเด็กรูจัก
กฎเกณฑตางหากที่เปนหนาที่ของครู บางทีการเจอเด็กพิเศษแลวใหละเมิดกฎ ไมเปนไร เด็กพิเศษ
จริง ๆ ไมได ถาเราพูดถึงเรื่องพฤติกรรม ตองจัดการใหเหมือนกัน แตครูในโรงเรียนปกติเนี่ยก็จะ
เกรง ก็อาจจะยกเวนให เคาก็ชอบพูดวา ก็เคาเปนเด็กพิเศษ ชางเคาเถอะ อะไรอยางเนี้ยะ เด็ก
พิเศษจะไปเอาอะไรกับมัน แตจริง ๆ แลวเนี่ยเปนการสรางนิสัยทั่ไมดี มันตองเหมือนกัน แลวเด็ก
ในห องจะเกิ ด การเลี ย นแบบเด็ ก พิเ ศษ ถ า เด็ก พิเ ศษทํ า แล ว ไม โ ดน เด็ก ปกติเ อาดว ย คือ เด็ ก
เลียนแบบ เด็กเล็กอะจะเลียนแบบกัน ถาทางจิตวิทยาคือมองตัวแบบ ตัวแบบทําแลวไมโดนชั้นก็
ทําบาง ตรงนี้เนี่ยไมดี คือครูตองเสมอภาค แลวเด็กพิเศษเนี่ยเคาไมไดตองการสิทธิพิเศษนะ เคา
ไมอยากเปนตัวประหลาด เคาอยากใหอาจารยทํากับเคาเหมือนปกติ นั่นคือความคิดของเด็ก”
(ผูเชี่ยวชาญ H)
“แลวก็มีระบบแตมแลกรางวัล เด็กทุกคนเขารวมหมดไมวาจะเปนเด็กปกติหรือพิเศษ
เปนการตั้งเงือ่ นไข แตคนที่ชวยเหลือเด็กพิเศษก็อาจจะมีแตมพิเศษใหบาง เวลาที่มีกิจกรรม ให
รางวัลไดตามสถานการณ” (ผูเชี่ยวชาญ A)
“มีขอตกลงของหองเรียน มีกฎของหองเรียน เปนภาพรวมทุกคนทําเหมือนกัน ทุกคน
ไดเหมือนกัน” (ผูเชี่ยวชาญ G)
การที่ครูกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับรางวัลและการลงโทษโดยไมแบงแยกนักเรียนปกติ
และนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ อาจสงผลใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไมไดรับรางวัล
หรือการเสริมแรงทางบวกเลย ทําใหการปรับพฤติกรรมใหแกนักเรียนกลุมนี้ไมไดผลเทาที่ควร
เพื่อใหนักเรียนกลุมนี้ไดรับการเสริมแรงบาง ครูอาจจะสรางขอตกลงกับนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษเปนการสวนตัว ขอตกลงดังกลาวจะตองเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนคนนั้น ซึ่งจะ
เพิ่มโอกาสใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการเสริมแรงงายขึ้น
“เราอาจมีขอตกลงกับเด็กบางคน แคเรียกเคามาแลวตกลงกับเคาวาพฤติกรรมแบบนี้
ไมโอเคนะ ถาวันนี้ไมทําพฤติกรรมแบบนี้เลย เคาก็จะไดสติกเกอรหนึ่งดวง เคาก็จะเปนคนไปติด
เอง แตถาเปนเด็กปกติเคาไมมีพฤติกรรมแบบนี้อยูแลว เราก็ไมจําเปนจะตองไปทําอะไรแบบนั้น
แตเราอาจจะใหแรงเสริมอยางอื่นเชนเรื่องอื่นคะ อยางเชน คนไหนทําเวรรับผิดชอบเวรประจําวัน
โอเคนะ ตลอดหนึ่งเดือนหองสะอาดมากเลย อาจจะประกวดกัน เวรวันไหนชนะก็จะไดรางวัล
อะไรอยางนี้ วิธีการมันตองตางกัน เพราะอันนี้มันเปนเรื่องของพฤติกรรม อันนี้มันเปนเรื่องของ
คุณลักษณะประจําวันที่เด็กจะปฏิบัติ มีขอตกลงของหองเรียน มีกฎของหองเรียน เปนภาพรวมทุก
คนทําเหมือนกัน ทุกคนไดเหมือนกัน แตวามีกรณีคนนี้เคาอาจมีชอยสเล็ก ๆ ที่เคาจะตองพึงระวัง
ที่เคาจะตองควบคุมตัวเองในเรื่องเหลานี้นะ เคาจึงจะไดสิ่งเหลานี้ไป ซึ่งตรงนี้ครูอาจจะใชชั่วโมง
เย็น ๆ ที่เลิกเรียนแลวคุยกับเคา ชั่วโมงสอนเสริมอะไรอยางนี้ ไมตองคุยในหองเรียนใหคนอื่นไดรู”
(ผูเชี่ยวชาญ G)
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“เด็กที่เปนเยอะ ๆ อะ พวกออ เราอาจจะตองใหเคาพิเศษหนอย เชนแบบถาเด็กปกติ
ตองทํา 1234 นะ ถึงจะไดรางวัล แตเด็กออทําแค 12 ก็ใหรางวัลเคาไดแลว จะใหเคาไปถึง 34 มัน
ยากสําหรับเคา แทบจะเปนไปไมไดเลย แตตองอยาใหเด็กปกติรูนะ หรือเราไมตองทําใหเดนชัด
ไมงั้นก็จะดูไมยุติธรรม แลวก็เหมือนย้ําใหเด็กพิเศษวาเคาไมเทาคนอื่น” (ครูการศึกษาพิเศษ D)
การเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบและการลงโทษในหองเรียนรวมนั้นมีความ
คลายคลึงกับหองเรียนปกติ ครูจะมีระดับการลงโทษจากนอยไปมาก เชนการยืนในชั้นเรียน การ
ทําความสะอาดหอง การไทมเอาทไปจนถึงการลงโทษทางกาย ซึ่งเปนเทคนิคของครูแตละคน
“มีไทมเอาท มีเงื่อนไข มีรางวัล บางครั้งไทมเอาทก็เปนทางลบเนอะ เงื่อนไขเนี่ยมี
ทั้งบวกและลบ มีการยกเวนรางวัลไมใหของที่ชอบนี่คือเบาที่สุด จนไปถึงการลงโทษทางรางกาย
บาง แตวาเปนเคสที่ไมไดตั้งใจจะลงโทษ เหมือนวาการใหขอมูลยอนกลับ ถายอนไปหาตัวเอง
ตัวเองจะเปนยังไง ตัวเองทําอยางนี้ใชไหม เด็กก็จะบอกวาเอาทํายังไงอะ เคารองไหทําไม แลว
เด็กคนนั้นก็จะบอกวาผลักผมอะ แลวครูก็จะผลักเคาอยางนี้ไง คือเปนการทําโทษที่ไมไดแบบวาตี
ๆ ออตีอยางนี้เหรอ เหมือนเราเลาแลวสาธิตหนะ ไมใชวามานี่ ยืนกอดอกฉันจะเฆี่ยนเธอ อันนี้
ไมใช การทําโทษอยางนั้นหนะผิด ครูจะไมมีการเอาเด็กมายืนแลวลงโทษ เอาเด็กมาตีโดยที่ไมมี
เหตุมีผล เหมือนสถานการณ ออ หนูตีอยางนี้ใชมั้ยลูก ตีอยางนี้ เคาตบหัวอยางนี้ครูก็ตบหัวบาง
ครูตบหนูเนี่ยเจ็บไหม ประมาณนี้แลวครูจะยอนถามเคากลับวาดีมั้ยลูก เจ็บมั้ย ตีหนูแลวหนูเจ็บ
ไหม เจ็บ แลวหนูชอบไหม ไมชอบ นั่นแหละคนนี้เคาก็ไมชอบ เหมือนหนูไมชอบนั่นแหละ อะไร
ประมาณนี้” (ผูเชี่ยวชาญ A)
“การทําโทษเด็กเนี่ยครูจะพูดอยูบอย ๆ วาไมใชวาเอะอะอะไรก็จับเด็กมาตีนะ เราตอง
ดูกอนวาเด็กคนนี้ทําอะไรเคาได บางครั้งตองดูอารมณ บางครั้งครูก็ทําไปในลักษณะเลน ครูก็ทํา
เหมือนเลนของครูแลวก็เอาเจ็บเหรอ ครูขอโทษนะ มันก็วามาเองนะ ครูขอโทษแลวมันหายเหรอ
อยางเนี้ยะ ก็เหมือนตวเองไปทําคนอื่นแลวขอโทษมันหายไหมละ เคาก็ไมหายเหมือนกัน วิธีนี้มัน
ก็มีทฤษฎีรองรับนะแตครูจําไมได เหมือนเปนการใหขอมูลสะทอนกลับกับเขา คือบางทีเคาคิดวา
การขอโทษนั่นพอแลว แตเคาไมหยุดการกระทํา ก็เลยตองทําแบบนี้ เปนกรณีที่เด็กคนนี้ทํากับเคา
บ อ ย ๆ ถ า เป น เด็ ก ออทิ ส ติ ก ก็ จ ะมี ร างวั ล เป น ขนมให บา งในช ว งแรก ๆ แล ว ก็ ค อ ย ๆ ลดลง ๆ”
(ผูเชี่ยวชาญ A)
“สวนมากครูนาจะใชเปนคําชมมากกวา ไมไดใหรางวัลเปนสิ่งของ ขนมนี่เรางดเลย
เพราะเด็กเรากินขนมแลวมัน Alert ใช กินทอฟฟเม็ดนึงเนี่ย คุมไมอยูนะ วิธีการลงโทษของครูนา
ครูนาจะนิ่ง คือนิ่งเนี่ยเด็กจะกลัว เพราะกลัวครูนาไมรักไง คือบุคลิกครูแตละคนไมเหมือนกัน บาง
คนแจด ๆ ๆๆ เด็กก็ไมกลัว แตบางคนนิ่งแลวเด็กเงียบ พอเด็กดัง ๆ ครูนาจะนิ่งแลวเด็กเงียบ” (ครู
การศึกษาพิเศษ C)
“การลงโทษก็มีหลายอยาง ถาไมรุนแรงก็มีเชน เอาถังขยะไปทิ้ง ใหทําความสะอาด
ไปเก็บขยะหนอย แตถาบางคนมันหนักมาก ที่วาจะไมตีเลยมันยากเนอะ มันก็ตองมีบาง บาง
คนเราตีมันก็ไมกลัว มันก็ทําอีกนะ เคาวามาจากสถาบันครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูไมเทากัน บาง
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คนนะไมตี แบบคุณหนูอะ ไมเอา ๆ ก็อาจจะใหยืนในชั้นเรียน บางคนพูดมากก็ยืน ตบปากตัวเอง
หาครั้ง เราไมตองไปทําหรือใหเพื่ อนข าง ๆ เอาตีมือคนนี้หนึ่งที แค นั้นแหละ ไมตองแรงมาก
นอกจากวาบางคนมันที่สุดก็มี ที่เคยเจอก็แบบซนมาก ขวางโนนขวางนี่แตก เตะบอลโดนหลอดไฟ
แตก เปนอันตรายนะ” (ครูการศึกษาพิเศษ D)
“แตถาเคสเบา ๆ เอา กลางวันตอนพักไปทําความสะอวด ไปเก็บขยะ วิธีการลงโทษ
มันมีหลายแบบ แลวแตความรุนแรง
รางวัลมีหลายอยาง อยางการเรียกใชเคา ก็เปนรางวัล
อยางนึง เปนการแสดงความใหใจ ความไววางใจ บางทีเราใชงานเคา ใหเอาสมุดไปเก็บที่หอง
อาจมีเพื่อนมาทวง ครูครับผมทําแทนให เราก็จะถามเคาวาไหวไหม ไหวก็ไปเลย เคาดีใจที่จะได
เปนสวนหนึ่งของหอง อื่น ๆ ก็ชมเชย บางทีเราถามทั่ว ๆ ไป กติกาของพี่คือทุกคนตองยกมือ
ไม ใ ช ใ ครก็ ต อบได บางที เ ด็ ก พวกนี้ ที่ ย กมื อ ช า แต บ างที เ ราก็ เ รี ย กเค า ถาม อย า งพี่ ส อน
ประวัติศาสตร บางทีมีแสดงบทบาทสมมติ เราก็จะใหเคารับบทบาทสําคัญ เคาก็จะภูมิใจไดมี
บทบาทในหอง พี่จะไมคอยใหรางวัลเปนสิ่งของ” (ครูการศึกษาพิเศษ E)
“สมมติเด็กไมรูจักการรอคอย อยางที่เปนการยกมือใหตอบ แลวเคาพูดโพลงครูก็ตอง
ใชการเสริมแรงการลงโทษในการที่จะปรับพฤติกรรมเคาใหอยูในกฎ อาจใชการเพิกเฉย คือมันเปน
เทคนิคของครูหนะ เรื่องของครูมันตองมีความรูและเจตคติที่ดี” (ผูเชี่ยวชาญ H)
การเสริมแรงและการลงโทษที่ไดผลสําหรับนักเรียนพิเศษนั้นอาจจะตองใชตัวเสริมแรงที่
แตกตางจากนักเรียนปกติ ทั้งนี้เปนหนาที่ของครูที่จะคนหาวาการเสริมแรงและการลงโทษอยางไรที่
เหมาะสมกั บ นั ก เรี ย นพิ เ ศษนั้ น ครู ส ามารถหาตั ว เสริ ม แรงที่ เ หมาะสมจากการสอบถามจาก
ผูปกครอง สอบถามตัวนักเรียนเอง รวมไปถึงสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
เพื่อใหการปรับ
พฤติกรรมของนักเรียนไดผลมากที่สุด
“ความจริงคือไมจําเปนตองเปนขนม เราตองประเมินรางวัลเคาวาเคาอยากไดอะไร
ตองเอารางวัลมาประเมินวาเด็กหยิบอันไหนมากที่สุด บางครั้งครูรูพื้นฐานวาเด็กชอบน้ํามันพืช ก็
เอาน้ํามันพืชมาวาง อะไรมาวาง เอาขนมมาวาง เอาเลโกมาวาง ก็ถามเด็กวาชอบอันไหน หยิบให
ครู เด็กก็จะหยิบน้ํามันพืชมา เราก็เอาน้ํามันพืชไปวางทีอื่นอีก มันก็ยังไปหยิบน้ํามันพืชมาอีก
หมายความวาเด็กคนนี้ชอบน้ํามันพืชจริง ๆ เราก็ตองเอาน้ํามันพืขมาเปนเงื่อนไข น้ํามันพืชนี่เคา
ชอบเอามามองนะแลวเคาคงเห็นมันดิ้น เห็นแววมัน เคาก็จะมอง ๆ แลวเคาก็จะดม แลวเคาก็จะ
เลีย ครูก็จะเอาไปเก็บ แลวก็บอกเคาวาทําตรงนี้กอน ถาทําจะให ไมทําก็ไมให ไปตีคนอื่นก็ไมให
อะไรประมาณนี้ รางวัลเด็กออเนี่ยตองประเมินกอนนะ ไมใชอยากใหอันนี้ก็ให ตองเปนรางวัลที่เคา
ชอบจริง ๆ” (ผูเชี่ยวชาญ A)
“การเสริมแรงก็ตองเลือก เสริมแรงกับเด็กที่ไดทุกอยางมาแบบก็ไมอยากไดอะ ครูจะให
อันนี้นะ สมมติวาหนูทําดีหาครั้งไดสติ๊กเกอรหาดวงเสร็จแลวนะ ครูจะใหเลยหอนึง เคาไมอยากกิน
เคาไมอยากได อะไรคือสิ่งที่เด็กชอบ มันตองดูปลายทาง เราตองวิเคราะหใหได อะไรคือสิ่งที่เคา
ชอบที่ สุ ด มั น ถึ ง จะเดิ น เงื่ อ นไขมาถึ ง สุ ด ท า ยได แต ถ า ผลสุ ด ท า ยแล ว ทํ า เสร็ จ เดี๋ ย วครู ใ ห เ ล น
คอมพิวเตอรนะ หนูไมอยากเลนอะ มันไมมีประโยชนกับเด็ก มันตองวิเคราะหไงคะวาอะไรคือสิ่งที่
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เคาอยากได บางทีทําเปนเมนูแรงเสริมใหกับเคาเนอะ เมนูแรงเสริมสะทอนมาจากการวิเคราะหที่
พอแมเคาสัมภาษณ เอารูปมาใสไว เชน มีเลย มีรถ มีตุกตาหมี มีคอมพิวเตอร เอา ถาทําแลว
อยากไดอันไหน ใหเคาชี้มาเลย พอเด็กชี้มาปุป เราก็หยิบอันนั้นอะมาเปนแรงเสริม นี่คือการให
ทางเลือกกับเด็ก แลวเด็กก็รูสึกวาอยากไดจริง ๆ” (ผูเชี่ยวชาญ G)
“ตองวิเคราะหเปนรายบุคคลคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กมาหาเนี่ย ครูจะตองมีการทํา
การสัมภาษณประวัติครอบครัวกอน มันไมไดสัมภาษณแตประวัติครอบครัวอยางเดียว มันควรจะ
สัมภาษณดวยวาสิ่งที่พอแมเคากังวลคืออะไร เวลาที่ทํากิจกรรมที่บานในวันเสารอาทิตยชวงวันหยุด
สุดสัปดาหเคาพาเด็กไปไหนบางไหม อันนี้เราก็จะพอเห็นภาพวาวิธีการปฏิบัติกับครอบครัวกับเด็ก
เปนยังไง เวลาลูกอาละวาดเคาทํายังไง อารมณหรือพฤติกรรมของลูกแบบไหนที่พอแมทนไมได
มากที่สุด แบบสอบถามมันควรจะตองมีเรื่องพวกนั้น เรื่องที่ครูจะตองรูในสิ่งเหลานี้ รูวาเคาปฏิบัติ
ยังไง บางคนบอกลูกอาละวาดจะตี ๆ ๆ อยางเดียวจนกวาจะหยุด เราก็จะพอรูวาวิธีแบบนี้เคาไดรับ
จากที่บานมามากแลว เพราะฉะนั้นวิธีแบบนี้ไมนาจะไดผลกับเคา มันก็จะตองมาวิเคราะหเปนราย
คนเพราะวามันอยูที่วิธีเลี้ยงดูของครอบครัวดวย มันก็จะมาสัมพันธกับวิธีลงโทษของครูที่โรงเรียน ก็
เชนทําการตัดสิทธิ์ ตัดสิทธิ์ในเรื่องของขนมที่เคาชอบ กิจกรรมที่เคาชอบ บางทีบางคนอยากเลน
คอมพิวเตอรอยางเนี้ยะ เราก็จะบอกวันนี้ไมโอเคนะ วันนี้ไมนารักเลย ก็จะตัดสิทธิ์เคาในเรื่องของ
คอมพิวเตอรวันนี้ก็จะไมไดเลน หรือวาลดเวลาลงจากครึ่งชั่วโมงก็เหลือสิบหานาทีอะไรอยางนี้คะ ก็
จะใชการตัดสิทธิ์เนื่องจากสองวิธีนี้จะไดผลกับเด็ก เนื่องจากมันเปนสิ่งที่เด็กบางคนชอบมาก ใน
เรื่องของที่จะทํากิจกรรมอะไรที่เคาเคยทําประจํา ๆ ๆ ขนมที่เพื่อนไดเคาจะตองได แตเถาเคาไมได
เคาก็จะมีความรูสึกในใจ” (ผูเชี่ยวชาญ G)
จากบทการสัมภาษณขางตนผูวิจัยทําการวิเคราะหรหัสหลักและรหัสยอยไดดังตาราง 11
ตาราง 11 แสดงการสรางรหัสขอมูลหลัก รหัสขอมูลยอยของตัวแปรพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพดานการปรับพฤติกรรม
รหัสขอมูลหลัก
การกําหนดรางวัลและการลงโทษในชั้นเรียน
รางวัลในชั้นเรียนรวม

รหัสขอมูลยอย
- นั ก เรี ย นปกติ แ ละนั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
ตองการพิเศษอยูบนเกณฑเดียวกัน
- คําชมเชย
- การมอบหมายหนาที่ในชั้นเรียน
- เบี้ยอรรถกร
- ขนมและของเลน
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ตาราง 11 (ตอ)
รหัสขอมูลหลัก
การลงโทษในชั้นเรียนรวม

การใหรางวัลและการลงโทษสําหรับนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ
การใหรางวัลและการลงโทษสําหรับนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ (ตอ)

การเสริ ม แรงเฉพาะนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการ
พิเศษ

รหัสขอมูลยอย
- การตักเตือน
- การลงโทษเล็ก ๆ นอย ๆ เชน การทํา
ความสะอาด การเก็บขยะ
- การเพิกเฉย
- คนหาวาอะไรเปนตัวเสริมแรงทางบวก
และตัวเสริมแรงทางลบที่ตรงกับความตองการ
ของนักเรียน
- สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติ ป ญ ญา นั ก เรี ย นที่ มี ภ าวะออทิ ส ติ ก หรื อ
นั ก เรี ย นที่ มี ป ญ หาทางพฤติ ก รรม ในการ
ลงโทษควรมีใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อใหเห็นผล
จากการกระทําของตนเอง
- ค น หาตั ว เสริ ม แรงที่ นั ก เรี ย นคนนั้ น
ตองการ
- ปรั บ เกณฑ ก ารให ร างวั ล สํ า หรั บ
นั ก เรี ย นคนนั้ น ๆ โดยตกลงเป น การส ว นตั ว
ไมใหนักเรียนคนอื่นทราบ

จากรหัสขอมูลหลัก รหัสขอมูลยอยและบทสัมภาษณขางตน ผูวิจัยจึงขอกําหนดรูปแบบ
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพนี้เปนองคประกอบดาน “การปรับพฤติกรรม” ใน
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
5) ดานการเรียนการสอน
การจัดการสอนในหองเรียนรวมนั้น ครูควรจะมีการเตรียมสื่อการเรียนรู ใบงาน ของ
เลน ฯลฯ ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
เรี ยนรวม กอนเริ่มตนชั่วโมงสอนครูอาจมอบหมายงานหรือมอบกิจกรรมใหนักเรี ยนที่มีค วาม
ตองการพิเศษเรียนรวมไดฝกทํา เพื่อไมใหรบกวนชั้นเรียนในขณะที่ครูสอน หลังจากที่ครูสอน
นักเรียนปกติและมอบหมายงานใหทําแลวครูจะตองมาติดตามงานของนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษเรียนรวมวางานที่มอบหมายใหเปนอยางไรบาง และดําเนินการสอนตาม IEP ของนักเรียนคน
นั้น หากสอนไมทันอาจมีการซอมเสริมในชั่วโมงวาง การมอบหมายงานหรือการบานใหนักเรียนที่มี
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ความตองการพิเศษเรียนรวมมอาจเปนการบานหรือใบงานแยก หากนักเรียนพิเศษมีความบกพรอง
แตสามารถเรียนตามเพื่อน ๆ ในหองได การบานของนักเรียนอาจะเปนแบบเดียวกับของเพื่อนรวม
หองแตลดปริมาณงานลงใหเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวม
“เคาก็มาชวยสอนตามเด็กพวกนี้อีกทีนึง แตเคาตองสอนเด็กปกติกอน แลวเคาก็จะมี
แบบฝกหันใหเด็กพิเศษทํา หรือเรียกไปสอนชวงพักกลางวัน ก็จะมีบริการสอนซอมเสริม อยางเชน
เด็กสติปญญา ครูสอนสังคม ก็จะสอนไปจนเสร็จ แลวก็จะมีชั่วโมงวาง ก็จะเรียกเด็กพิเศษไปสอน
เอาการบาน สวนใหญเคาก็จะมาหาครูทุกวัน มาเอาการบาน มาสอนอานจนพอได” (ครูการศึกษา
พิเศษ C)
“สวนเด็ก LD เราก็ใหงานนอยกวาคนอื่น สอนก็สอนเหมือนปกติ แตงานจะไม
เหมือนกัน อยางนอยก็ตองใหเคาฝกอะไรบาง ไมใชนั่งเลนไปวัน ๆ” (ครูการศึกษาพิเศษ C)
“เด็กเกงก็แบบนึง เด็กปานกลางก็แบบนึง เด็กออนก็แบบนึง เด็กพิเศษก็แบบนึง แลว
ก็ตรวจทานไปไลไป แตครูบางสวนก็จะใชวิธีลดปริมาณงาน คนนี้เอาหาขอพอ คนเกงก็เอาสิบขอ”
(ผูเชี่ยวชาญ A)
“เราก็ตองเตรียมงานใหเคาตาม IEP เคาก็จะไมมากอกวนตอนเราสอนเด็กปกติ วันนี้
หนูเรียนเรื่องนี้นะ หรือหลังจากสอนเด็กปกติแลวเราก็มา แตตอนที่กําลังสอนนี่เราอาจจะใหเคาเลน
อะไรหรือวาดภาพระบายสีไปกอน ใหเพลิน ใหยุงไปกอน หากิจกรรมใหทํา” (ครูการศึกษาพิเศษ
D)
“ใช ๆ สอนไปพรอม ๆ กันนั่นแหละ แตเราตองไปจี้อยูกับเคาอยางนี้ เดินไปดูคนโนน
คนนี้เสร็จ ตองมาดูเคาบอย ทําเหมือนกันทั้งหมดแหละ แตเคาตองละเอียดกวาคนอื่น ทั้งเขียน
ถามคําบอกหรือวาอะไร ตองดูเคาใหละเอียด ไมงั้นเคาก็จะไมไดงานอะไรเลย เคาก็จะนั่งเฉย ๆ
หรือวาไปปวนคนอื่นอะไรอยางนี้ วิธีของครูก็จะเปนอยางนี้ คือทั้งเด็กปกติก็ไดดวย เด็กไมปกติก็
ไดดวย แตตองเอาใจใสเคามากกวา” (ครูการศึกษาพิเศษ F)
“ครูก็จะสอนภาพรวม แตเด็กพวกนี้จะมีไออีพี พวกนี้จะมีแผนของเคา อยางที่บอก
เนอะ ทุ ก คนอาจจะเรีย นเรื่ อ งคูณ กั น อยู แต ค นนี้อ าจจะคู ณ ไม ถึง หรอก เพราะว าบวกก็ ยัง ไม
แข็งแรง เธอจะตองบวกอยู ครูรูวาเธอจะตองบวกอยู ฉะนั้น อธิบายไปอยางที่ครูจะตองอธิบายให
เด็กสวนใหญรู แตสําหรับเด็กคนนี้ วิธีการก็คือใหงานเคาที่แตกตางกับคนอื่น คนอื่นใหงานคูณ แต
ของเคาอาจจะเปนเรื่องของการบวกอยู ซึ่งครูก็จะตองมาอธิบายซ้ํากับเคาวาวิธีการอยางนี้ ๆ ๆ แต
มันอาจจะไมไดรายละเอียดเยอะ วิธีการก็คือตองออกมาเสริมดวยในชั่วโมงซอมเสริมสําหรับเด็ก
เรียนรวม เคาตองมีการเรียนซอมเสริมกับคุณครูตางหาก เพื่อที่จะไลใหทันในวิชาตาง ๆ เพราะ
แนนอนในหองเรียน เวลาจะเปนสําหรับเด็กกลุมใหญ” (ผูเชี่ยวชาญ G)
“อยางถาเรียนวิชาคณิตศาสตร เพื่อนอาจจะเรียนบวกลบคูณหาร แตเด็กคนนี้เรียนตัว
เล็ก เอาแคเลขกอน เพราะเลขก็ยังไมได นับหนึ่งสองสามไมได ครูเคาก็คนอื่นก็เรียนตามปกติไป
เด็กคนนี้อาจจะใหปนดินน้ํามันเปนเลขหนึ่งเลขสอง เปาหมายในวันนั้นของเคาก็คือปนดินน้ํามันให
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เปนเลขหนึ่งใหได อยางนี้คือหมดเทอมคนอื่นเคาอาจจะบวกลบเลขระคน แตวาเด็กคนนี้ใหสามารถ
นับเลขหนึ่งถึงสามไดคือพอแลว” (ผูเชี่ยวชาญ H)
วิธีสอนนักเรียนพิเศษที่เหมาะสมคือการสอนแบบวิเคราะหงาน (Task analysis) สื่อ
การสอนควรเปนสื่อที่เปนรูปธรรมที่สุด เนื่องจากนักเรียนจะสามารถเขาไดงาย ครูอาจประดิษฐสื่อ
การสอนขึ้นมาเองใหเหมาะกับนักเรียนที่สอนอยู หรืออาจใชสิ่งของในชีวิตประจําวันมาประกอบการ
สอน ในกรณีของนักเรียนสมาธิสั้น ครูตองใชเทคนิคสวนตัวทําใหนักเรียนมีสมาธิกับเรื่องที่เรียน
อาจใชการควบคุมสภาพแวดลอมใหสงบเงียบ เปนสวนตัว หรืออาจสอนนักเรียนในหองสอนเสริม
ที่สามารถควบคุมสิ่งแวดลอมไดเต็มที่
“การสอนแบบวิเคราะหงานเนี่ย อยางถาเลขใชมะ เลขโจทยเคาไมไดใชไหม ครูก็จะ
ใหเปนแบบสี แบบสิ่งที่โจทยบอกเนี่ย บรรทัดที่หนึ่งเปนสีขาว บรรทัดที่สองเคาบอกอะไรมมาอีก
ก็เปนสีอะไร อยางจะเขียนโจทยอยางนี้ ครูก็จะบอกเปนสีเหลืองนะ แลวผลลัพธก็จะเปนสีชมพู
อะไรอยางเนี่ย แลวก็จะงาย บรรทัดที่หนึ่งสีนี้นะ สิ่งที่โจทยถามสีนี้นะ ครูจะสอนอยางนี้ถาเปนเลข
โจทย แลวก็จะใหเขียนแบบเลขโจทยดวยนะ เพราะวามันจะไดฝกภาษาไทยไปดวย ครั้งแรกเลย
เนี่ย เขียนตามกอน เทอมที่หนึ่งเนี่ยเขียนตาม เทอมที่สองจึงจะเปนเขียนตามคําบอกได แลวก็ให
แสดงวิธีทํา แบบที่เคยทําอยางเนี้ยะ เทอมแรกทําใหดูกอน แตเปนแบบใชสีอะ เทอมสองก็จะเปน
เขียนตามคําบอก แตเคาจะจําไดแลววาอันที่หนึ่งเนี่ยจะตองเปนอยางนี้แลว แลวเลขลักษณะเนี้ยะ
พอมันใหโจทยบอย ๆ เขา ก็สามารถรูไดวาอันไหนเปนบวก อันไหนเปนลบ อะไรอยางนี้ อยางถา
บอกวาถามันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะตองเปนอะไร บวกกก ถามันลบลงมันก็ตองเปนอะไร ลบบบ ตองมี
คอนเซ็ปทใหกับเคา แลวก็ตองใชสีชวย ทั้งเด็กปกติทั้งเด็กพิเศษก็เขาใจนะ” ครูการศึกษาพิเศษ F
“การใชเทคนิคตาง ๆ ในเรื่องการสอนเนี่ย เชน เด็กปญญา การอธิบาย คุณครูจะมา
อธิบายหนึ่งบวกหนึ่งเปนสองอยางเนี้ยะ เด็กไมเขาใจ คุณครูตองมีการวิเคราะหงาน task analysis
งานออกมา วิเคราะหใหมันยอยลง เพื่อใหเด็กเขาใจไดงายเชน หนึ่งบวกหนึ่งเปนสองนะ เราเอา
ของมานะแอปเปลหนึ่งลูก คุณครูมีแอปเปลหนึ่งลูกนะ นองมีแอปเปลหนึ่งลูกนะ เอาคราวนี้เราลอง
มานับรวมกันซิ รวมกันนะ อาจจะตองมีเครื่องหมายบวก เอารวมกัน เครื่องหมายบวก คุณครูบอก
วารวมกันเปนเครื่องหมายบวก เอาลองนับดูซิเทาไหร หนึ่งสอง นอกจากสิ่งของแลวก็อาจจะมา
เปนเรื่องของเสน ใชการขีด หนึ่ง เลขหนึ่งบางทีเด็กไมรูวามันแสดงจํานวนอะไร ครูก็อาจจะใชเสน
หนึ่งเสนหรือวาเปนวงกลมหนึ่งวง อะไรอยางเนี้ย เพื่อใหเด็กเปนสัญลักษณภาพอะคะ ใหเปน
รูปธรรม” (ผูเชี่ยวชาญ G)
“สื่อของเด็กสติปญญาก็จะเปนรูปภาพเปนหลัก สวนเด็ก LD เราก็ใหงานนอยกวาคน
อื่น สอนก็สอนเหมือนปกติ แตงานจะไมเหมือนกัน อยางนอยก็ตองใหเคาฝกอะไรบาง ไมใช
นั่งเลนไปวัน ๆ” (ครูการศึกษาพิเศษ C)
“มั น เป น สื่ อ ที่ ห าได บางที ก็ มี สื่ อ ที่ เ ราทํ า เตรี ย มเอาไว บางที ก็ จ ะหาในห อ งเรี ย น
บางครั้งสื่อการใชนี่มัน บางทีเราเตรียมมามันใชไมได ในสถานการณจริงมันใชไมไดกับเด็กพิเศษ
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เรา เราก็ตองหาแถว ๆ นี้แหละ หาบนโตะเรานี่แหละ แกปญหาเฉพาะหนา เอาจนเด็กเขาใจ ทํา
จนเด็กเก็ท” (ครูการศึกษาพิเศษ B)
“แลวก็เนนการใชรูปภาพ สื่อที่เปนรูปธรรมเขามาชวย คือมันตองมีสื่อที่จับตองไดอะ
คะ” (ผูเชี่ยวชาญ G)
สําหรับการวัดผลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ครูจะออกขอสอบตาม IEP ที่จัดทํา
ไว แตการจัดการสอบอาจตองจัดสอบแยกเฉพาะสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองบางประเภท
เชน นักเรียนที่บกพรองทางการมองเห็นหรือนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู จะตองมีการอาน
ออกเสียงขอสอบใหฟง หรือนักเรียนที่มีสภาวะสมาธิสั้นซึ่งวอกแวกไดงาย ครูอาจจัดสอบตางหาก
ในสภาพแวดลอมที่ควบคุมไวเฉพาะ แตนักเรียนที่บกพรองทางการไดยินหรือบกพรองทางรางกาย
บางประเภทสามารถจัดสอบรวมกับนักเรียนปกติไดเลย
“การสอบมันควรปรับเวลา ก็คือแยกไปสอบหองครู อานใหฟง อะไรอยางเนี้ยะ โอเค
แต แบบว า บางอัน อย า งสมมติ สอบเขี ย นหรือ คณิต ที่เ ป นตั ว เลขอ ะ ก็ ไม เ ป น ไร เพราะมั น ไม มี
ตัวหนังสือ เพราะวาตัวเลขเรามาอานมันก็ไมเมคเซนส แตอยางสังคมอะตองแยกสอบเพราะตอง...
คือควรจะแยกคาบอาน เพราะสังคมเราตองการประเมินความรู ไมไดประเมินการอานถูกไหมละ ก็
จัดการสอบสําหรับเด็กพิเศษออกมาโดยเฉพาะ ดวยวิธีที่เหมาะสมกับความตองการของเด็กเปน
รายบุคคล หรืออาจจะยืดเวลาสอบ สมมติเด็กบางคนสอบชั่วโมงนึง ใหสองชั่วโมง หรือวาเด็กคน
อื่นสอบชั่วโมงนึง เด็กสมาธิสั้นใหทีละครึ่ง สอบครึ่งนึงแลวไปพักกอน อีกสิบนาทีกลับมาใหม มัน
เปนทริคของครูที่จะจัดการเรื่องเหลานี้ อาจจะสอบในหองพักครูก็ได ก็คือสอบถามไออีพี่อะ ดีสุด
แตละแยกหรือไมแยกก็แลวแตดุลพินิจของครู ไมจําเปนตองใชวิธีเดียวกันสําหรับเด็กพิเศษทั้งหมด
ควรปรับใหเหมาะสมกับแตละบุคคล อยางการทําขอสอบก็ตาง ถาเปนเด็กแอลดีก็ตองทําตัวใหญ
จะมาทําเปนตัวเล็ก ๆ ติดกันเปนปดอะ ไมได” (ผูเชี่ยวชาญ H)
“สมมติวาตอนสอบเนี่ย เด็กแอลดีอานขอสอบไมได เคาก็ควรจะใหครูพี่เลี้ยงอานให
ฟง อะไรประมาณนั้น มันก็จะตอบได” (ครูการศึกษาพิเศษ C)
“เราจะแยกกัน เวลาทําขอสอบก็แยกกัน ตามไออีพีไง ก็วัดตามไออีพีไปเลย ไมมี
ปญหาอะไร อยางตอนกรอก มพอหา เกณฑคะแนน ก็แบบเด็กยี่สิบคน คิดแลวเปนคะแนนเฉลี่ย
เทาไหรไดเกรดสาม เกรดสี่ไดกี่คน ถาเด็กพิเศษครูแยกอีกแผนนึง ถามารวมเราก็แย เด็กตกเรา
เอามารวมได แต เ ด็ ก พิ เ ศษต อ งแยก โอเนตเอเนตเค า ก็ ย กเว น เค า จะมี ร หั ส มาให เ ลย”
(ครูการศึกษาพิเศษ D)
“ตองแยกคะ ในกรณีสอบตองแยกเนี่ยจากขอสอบไมเหมือนกัน แลวเด็กของเราบางที
ควบคุมเรื่องเสียง ควบคุมเรื่องพฤติกรรมไมได ถาเกิดไปสอบพรอมคนอื่นเนี่ย บางทีมันไปกวน
หองเรียน กวนสมาธีคนอื่น วิธีการที่ดีก็คืออาจจะนัดเคาสอบตางหาก เพราะวาขอสอบก็ไมเหมือน
ใครอยูแลว อาจจะสอบเด็กปกติใหเสร็จกอนหรือไมก็สอบเด็กพิเศษใหเสร็จกอนอันนี้แลวแตคุณครู
จะสะดวก บางโรงเรียนก็นัดเด็กพิเศษสอบกอน บางโรงเรียนก็นัดเด็กปกติสอบกอน สอบใหเสร็จ
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ก อ นแล ว ค อ ยเอากลุ ม พิ เ ศษมาสอบอะไรอย า งนี้ ซึ่ ง ข อ สอบก็ ต า งกั น อยู แ ล ว ไม ไ ด มี ผ ลอะไร”
(ผูเชี่ยวชาญ G)
“ขอสอบในที่นี้อาจจะไมใชเปเปอรอยางเดียว วิธีสอบอาจจะมีหลากหลาย เชนอาจจะ
เปนการสัมภาษณเคาใหเคาตอบ เชน รูไหมการถูบานตองใชอะไร ระหวางไมกวาดกับไมถูพื้น
อาจจะเอาของจริงมาวางใหเคาเลย เดินไปหยิบสิ ถาครูจะถูบานครูจะใชอะไรถู ถาเคาหยิบถูกวิชา
งานบานเคาก็ไดคะแนน มันไมจําเปนตองเปนเปเปอรใหติ๊กตลอด สําหรับเด็กพิเศษ อาจจะเปน
รูปภาพปรับใหเคา” (ผูเชี่ยวชาญ G)
ในกรณีที่ มีการมอบหมายใหทํางานเป นกลุม หรือทํากิจกรรมเปนกลุ ม การแบง
นักเรียนออกเปนกลุม ๆ ในหองเรียนรวมนั้น ครูควรแบงโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของงานนั้น ๆ
หากงานที่ใหทําเปนงานที่มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีการใหคะแนน ครูควรเปนผูจัดกลุมใหนักเรียน
โดยในแตละกลุมควรมีทั้งเด็กเกงและเด็กออนปะปนกันไป ในกลุมหนึ่งไมควรมีเด็กพิเศษเกิน 1 คน
หากวัตถุประสงคของงานนั้นเปนไปเพื่อการฝกทํางานเปนกลุมหรือเรียนรูรวมกัน ครูอาจปลอยให
นักเรียนจัดกลุมกันโดยอิสระ หากนักเรียนพิเศษไมสามารถเขารวมกลุมไดดวยตนเอง ครูตองเขา
ไปแทรกแซงชวยเหลือใหนักเรียนไดเขากลุมตามความเหมาะสม
“ก็ควรจะดูเรื่องขอตกลงในการทํางานกลุม ครูก็ควรจะใหขอคิดเห็นในเรื่องการทํางาน
กลุมวาการรวมกลุมกันมันจะตองมีคนที่หลากหลาย คนเกงไมเกงเราจะรวมกัน แตทุกคนตอง
ชว ยกัน เพราะเป า หมายของเราคิ ด ความสํา เร็ จของงานกลุ ม เพราะฉะนั้ นทุ ก คนต อ งชว ยกั น
เพราะฉะนั้นเมื่อเราใหมุมมองกับเด็กแบบนี้ เด็กจะพยายามชวยกัน เด็กจะไมมัวแตตําหนิกัน เธอ
ไมทําฉันทําคนเดิม ทุกคนชวยกัน แลวครูตองเขาไปชวยออฟเซิฟเวลาเคาทํางานดวย วาทํา
ทํางานในระบบแบบที่ครูตองการจริง ๆ ไหม ถาครูพบวามันมีปญหาเกี่ยงกัน มีบางคนไมทํา ครูก็
ตองทําหนาที่เขาไปโคลสชิ่งไปกระตุนเคาวาเด็กคนนั้นควรจะทําหนาที่ยังไง ในชวงแรก ๆ ที่เด็ก
อาจจะใหมกับระบบกลุมเลย แลวก็ไมควรจะเอาเด็กพิเศษไปกองไวที่กลุมใดกลุมหนึ่ง ก็กระจายกัน
ไปซะ ใหกลุมนี้ดูแลเพื่อนดวย กลุมนี้ดูแลเพื่อนดวย เด็กจะรูวาเพื่อนคนนี้เราจะตองดูแลเปน
พิเศษ” (ผูเชี่ยวชาญ G)
“แตเราก็ตองเฉลี่ยคนเกงไปในแตละกลุมดวย แลวก็เฉลี่ยเด็กพิเศษเขาไป จะไดงาน
ออกมา แลวก็ใหพวกนี้ชวยทําดวยใหระบายสีใหทําอะไร” (ครูการศึกษาพิเศษ F)
“มีแบงหลายอยาง เด็กแบงเองก็มี มันขึ้นอยูกับลักษณะงานนะ โดยธรรมชาตินะ พอ
เราบอกวาจะจัดกลุมเนี่ย เด็กจะเริ่มมองหนากันแลว พอบอกวาไมเอาครูจะสุม แตบางครั้งเรา
ตองการงานเนี้ยบ คือไมเกี่ยวกับคะแนนนะ แตงานมันจะตองโชว เราก็จะใหเด็กจับกลุมกันตาม
สบาย เด็กเกงก็จะอยูดวยกัน แตถาเกี่ยวของกับคะแนน เราตองจัดกลุมให ซึ่งเปนกลุมแบบคละ
คนเกงคนออน ใหเทาเทียมกัน ถาเราไมไดซีเรียสเรื่องคะแนน ก็ใหจับกลุมตามสบาย แตเด็กพวก
นี้ไมตองเปนหวงนะ จะมีเพื่อนพาเขากลุมให แตเด็กที่เพื่อนไมยอมหรือไมอยากใหเขากลุมจะเปน
เด็กปกติที่ขี้เกียจ หรือกาวราว ไมใชเด็กพิเศษหรอก” (ครูการศึกษาพิเศษ E)
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“การทํางานกลุมเนี่ย เด็กพิเศษเคาอาจจะไมเกงดานวิชาการ พอมอบหมายใหทํางาน
สมมติวิชาสังคม เพื่อนก็ทําไป เด็กพวกนี้ก็อานไมออก อาจจะพิมพไดบางแตไมเกง แตเคาวาดรูป
เกงอาจใหวาดรูปแลวกัน การจัดกลุมก็ควรคละกัน คละกับเด็กปกติ ในกลุมควรจะมีเด็กเกง ปาน
กลาง ออน เด็กพิเศษก็ควรแยกกันใหอยูคนละกลุม แลวก็มอบหมายงานตามความถนัดของเคา
อาจจะมีการแทรกแซงกลุมชี้แนะวาจะใหเพื่อนคนนี้ทําอะไร คือเราเปนฟาซิลิเตเตอร ก็อาจจะชี้แนะ
เคา คนนี้วาดรูปเกงใหเคาวาดรูปไหม เธอวาดรูปเกงลองวาดรูปไหม แตเธอตองเลาใหเคาฟงกอน
นะวาเธออยากใหเคาวาดรูปอะไร คือใหเคาใชศักยภาพ ความรูก็ได เพราะเคาอานไมรูเรื่อง ก็ให
เคาฟงจากเพื่อนเอาแลวกัน แตใหเคาถายทอดศักยภาพออกมาในรูปวาดก็ได ถาเคาจัดเองไดก็ให
เคาจัด แตถาสมมติวาสามคนนี้เปนสวนเหลือ เราตองเอาไปฝาก นั่นคือหนาที่ของครู คือฝากไป
นั่งเฉย ๆ ก็ยังดี อยางเด็กปญญาออน ใหไปเขาสังคมบาง” (ผูเชี่ยวชาญ H)
จากบทการสัมภาษณขางตนผูวิจัยทําการวิเคราะหรหัสหลักและรหัสยอยไดดังตาราง 12
ตาราง 12 แสดงการสรางรหัสขอมูลหลัก รหัสขอมูลยอยของตัวแปรพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน
รหัสขอมูลหลัก
การแบงกลุมในชั้นเรียน

สื่อการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ

กระบวนการเรียนการสอน

รหัสขอมูลยอย
- กรณีที่ไมมีการใหคะแนนผลงานสามารถให
นักเรียนจับกลุมไดโดยอิสระ
- กรณีที่มีการใหคะแนนผลงาน ครูควรเปนผู
จัดกลุมใหนักเรียนโดยคละระดับความสามารถ
- เขาแทรกแซงหากนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษประสบปญหาในการเขากลุม
- ในแตละกลุมควรมีนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษเกิน 1 คน
- ผลิตสื่อที่เหมาะสมกับนักเรียน
- ผลิตสื่อใหสอดคลองกับความตองการพิเศษ
ของนักเรียน
- สื่อสําหรับนักเรียนที่มีค วามตองการพิ เศษ
ควรเปนสื่อที่มีลักษณะเปนรูปธรรมมากที่สุด
- สามารถใชสิ่งของในหองเรียนแทนสื่ อ การ
สอนได
- มอบหมายงานใหนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษตาม IEP หรือตามความสนใจ กอนดําเนินการ
สอนทั้งชั้นเรียน
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ตาราง 12 (ตอ)
รหัสขอมูลหลัก
-

การวัดผลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ

-

-

รหัสขอมูลยอย
หลั ง จากที่ ส อนเสร็ จ และมอบหมายงานให
นักเรียนปกติแลวจึงมาสอนนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษตาม IEP
สอนเสริ มให นัก เรี ย นที่มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ
ในชวงเย็นหรือในคาบกิจกรรม
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ งทางการได ยิ น
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร า งทางร า งกายหรื อ
สุขภาพที่สามารถทําขอสอบไดดวยตนเองและ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่บกพรองใน
ระดั บ ไม รุ น แรงสามารถจั ด การวั ด ผลร ว มกั บ
นักเรียนปกติได
นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น นักเรียนที่บกพรอง
ทางการมองเห็ น และนั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
ตอ งการพิ เ ศษที่ บ กพร อ งในระดั บ รุ น แรงควร
จัดการวัดผลแยกจากนักเรียนปกติ และมีครู
หรือพี่เลี้ยงคอยใหความชวยเหลือ
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จากรหัสขอมูลหลัก รหัสขอมูลยอยและบทสัมภาษณขางตน ผูวิจัยจึงขอกําหนด
รูปแบบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพนี้เปนองคประกอบดาน “การเรียนการ
สอน” ในพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
6) ดานการจัดการ
ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมตองมีการประสานงานตาง ๆ เกี่ยวกับเด็กพิเศษมากกวาครูที่
สอนในชั้นเรียนปกติ ทั้งนี้ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมหรือครูที่ประจําชั้นเรียนรวมจะรับทราบขอมูล
ของนักเรียนพิเศษที่ตนเองดูแลอยู การประสานงานแจงขอมูลของนักเรียนพิเศษ แนวทางปฏิบัติ
และขอความร ว มให แ ก ฝ า ยต า ง ๆ ในโรงเรี ย นเป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น เพื่ อ ให นั ก เรี ย นพิ เ ศษได เ กิ ด
พัฒนาการใหมากที่สุด
“การแจงขอมูลจําเปนมาก แลวก็การทํางานกับฝายอื่น ๆ ก็จําเปนนะ จนถึงภารโรง
นั่นแหละ คือถาเคาไมรูวาเด็กคนนี้เปนอะไร การตอบสนองของบุคลากรคนอื่นอาจจะไมถูกตอง
ตองรู ไมวาจะรูมากรูนอย อาจจะรูไมเทาครู แตรูวานองเปนเด็กพิเศษ ตองระวังนองเปนพิเศษ
ตองแจงในการประชุมครู แลวก็ตองมีการประชุมแจงใหผูปกครองทั้งหมดทราบวาเรามีเด็กพิเศษ
เป นการปรั บ ทั ศ นคติ เ ค า เพราะเจตคติของผูป กครองเด็กปกติ ก็มีผ ลตอเค าเหมือนกัน ซึ่ ง พอ
ผูปกครองปกติเคาเห็นใจ เคาก็จะชวยเหลือ ปลูกฝงใหลูกเคามาชวยเหลือเด็กพิเศษ ตอนประชุม
ครูก็ไมตองพูดเยอะ นองมีลักษณะเปนแบบนี้นะคะ เวลาเคาแสดงอาการแบบนี้ใหทําอยางนี้ ไม
ตองตกใจนะคะ มีขอควรระวังอะไรบาง ตอนประชุมไมตองลงลึก ใหพูดดวยภาษาชาวบาน”
(ผูเชี่ยวชาญ H)
“คือครูที่เคาอยูกับเด็กเนี่ยเคาจะรูเรื่องดีที่สุดวาใครเปนยังไง ก็ตองบอกคนอื่น ๆ ใน
โรงเรียน ฝายวิชาการยันภารโรงเลยนะ วาเด็กคนนี้มีอะไรตองระวังบาง ไมตองบอกหมดหรอก
บอกแควาตองปฏิบัติตัวกับเคายังไง” (ครูการศึกษาพิเศษ F)
“อันนี้ตองพูดคุยกันในโรงเรียน คุณครูทุกคนตองเขาใจวา ลักษณะของเด็กที่เขามา
เรียนในโรงเรียนเนี่ย เคาเปนแบบไหน แตไมใชวาอะไรก็ปลอยผาน แบบชางมันเด็กพิเศษ อันนั้นก็
ไมใช ไมใชเด็กพิเศษทําผิดไมได ทําผิดก็ตองเตือนเหมือนคนอื่นเหมือนกัน แตคุณครูตองแบงใจไว
กับพฤติกรรมที่เคามีวาอะไรที่แปลกกวาคนอื่น ๆ ก็ตองเขาใจในเรื่องของความแปลกของเคาดวย”
(ผูเชี่ยวชาญ G)
นอกจากการประสานงานภายในโรงเรียนแลว การประสานงานกั บผู ปกครองของ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษก็เปนสิ่งจําเปนมากเชนกัน ครูอาจจะใกลชิดกับผูปกครองของ
นักเรียนกลุมนี้อยางใกลชิด เนื่องจากผูปกครองของนักเรียนกลุมนี้จะดูแลนักเรียนกลุมนี้อยาง
ใกลชิด ผูปกครองมักจะเปนผูรับสงนักเรียนดวยตนเอง และมีการสอบถามพัฒนาการตาง ๆ ของ
นักเรียนกับคุณครูอยูเสมอ ครูควรสนทนากับผูปกครองเหลานี้ดวยสีหนายิ้มแยมแจมใส รายงาน
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พัฒนาการในแตละวันของนักเรียนโดยเนนพัฒนาการในเชิงบวก หากมีการบานหรืองานพิเศษครู
อาจจะแจงใหผูปกครองชวยดูแลขณะที่นักเรียนอยูบาน
“อาจจะไมตองคุยทุกวันในเรื่อง อาจจะเปนแคคุยสัพเพเหระกันบางก็ได เพราะ
ผูปกครองของเด็กกลุมนี้ เคามีภาวะความเครียดสูงเนอะ การที่เจอครูที่มีบุคลิกยิ้มแยมแจมใส เคา
ก็จะรูสึกโอเคกวาที่เดินมาแลวเจอครูหนานิ่วคิ้วขมวดตลอดเวลา แลวหันมาบอกวาคุณแมลูกมี
ปญหาอีกแลวนะวันนี้ ผูปกครองก็ไมอยากจะคุยดวยนะ แคมาแลวหันมายิ้มใหผูปกครอง คุณแม
คะเปนยังไงบางรถติดไหมคะวันนี้ เอาไปกลับบานลูก สวัสดีคะ แคนี้บางทีก็พอแลว ไมตองมา
อธิบายทุกขั้นตอนวาวันนี้เรียนอะไร อาจจะฝากงาน แตทุกครั้งก็ไมตองคุยซีเรียสทุกครั้ง อาจจะมี
คุยเลนบาน คุยอะไรใหผูปกครองรูสึกโอเคกับเราอยางเนี้ย ผอนคลายเวลาเจอครู เพราะวาเด็กของ
เราเนี่ยมักจะสรางปญหาที่โรงเรียน สิ่งที่ครูเจอบอยที่สุดก็คือการที่ครูมีเพชเชอรกับผูปกครอง”
(ผูเชี่ยวชาญ H)
“เคามาหาเรา ตอนเย็นเคาตองมาหาเราทุกคนเลย เคามารับลูกเนี่ยตองมาหาเรา
เคาก็จะมาถามวาวันนี้เปนยังไงบางมีงานอะไรมั้ย ครูก็จะคุยความกาวหนา หรือปญหา แลวก็มี
มอบงาน เปนอยางนี้ทุกวัน แลวพอเชาก็มาสง” (ครูการศึกษาพิเศษ C)
“ทุกวัน เชามาตอนเคามาสงเคาก็จะบอกวาครูรูสึกวันนี้เคาอารมณไมคอยดี เคาไม
อยากตื่น เราก็รูวาเด็กอารมณไมดี ไมตองไปยัดเยียดอะไรให ตอนเย็นก็ฟดแบ็คอีกทีหนึ่ง คุณแม
วันนี้เคาอารมณดีนะ ชวงบายมีงานอันนี้นะ คุณแมเคาฝกตรงนี้นะ เราก็เลา ๆ ๆ ใหหมดทุกเรื่อง
เคามีอะไรคุณแมบันทึกไวดวยนะ เคาก็จะกลับมาเลาวาเปนยังไง” (ผูเชี่ยวชาญ A)
จากบทการสัมภาษณขางตนผูวิจัยทําการวิเคราะหรหัสหลักและรหัสยอยไดดังตาราง 13
ตาราง 13 แสดงการสรางรหัสขอมูลหลัก รหัสขอมูลยอยของตัวแปรพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพดานการจัดการ
รหัสขอมูลหลัก
รหัสขอมูลยอย
การสรางปฏิสัมพันธกับผูปกครองของนักเรียน
- การให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ นั ก เรี ย นที่ มี
ความตองการพิเศษกับผูปกครองของนักเรียน
ปกติ
- พูดคุยกับผูปกครองดวยความยิ้มแยม
แจมใส
- การแจ ง ข า วสารและพั ฒ นาการกั บ
ผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
- การใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
- การสื่อสารในรูปแบบการประชุม
การประสานงานกับเพื่อนรวมงานและ
- การประสานงาน
ผูบังคับบัญชา
- การทํางานในรูปแบบทีม
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รหัสขอมูลหลัก รหัสขอมูลยอยและบทสัมภาษณขางตน ผูวิจัยจึงขอกําหนดรูปแบบ
พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนี้ เ ป น องค ป ระกอบด า น “การจั ด การ” ใน
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการวิจัยระยะที่ 2
ผลการวิจัยระยะที่ 2 นําเสนอขอมูลเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อ
ศึกษาองคประกอบพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม เปน
การวิจัยเชิงปริมาณโดยสรางเครื่องมือวัดตัวแปรและทําการวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
จากผลการวิจัยในระยะที่ 1 ผูวิจัยนําขอมูลดังกลาวมาสรางเปนตัวชี้วัด รวมไปถึงการ
สรางขอคําถามและตัวเลือก ผูวิจัยพัฒนาขอคําถาม 28 ขอ ในลักษณะของเกณฑการใหคะแนน
(scoring rubric) แบบ Analytic Rubrics ซึ่งเปนเกณฑการใหคะแนนที่แยกสวนหรือองคประกอบ
คุณลักษณะของผลงานหรือกระบวนการ โดยในการสรางขอคําถามและตัวเลือก ผูวิจัยใชแนวทาง 2
วิธี ไดแก
1) การสรางขอคําถามและตัวเลือกจากความถี่ของรูปแบบพฤติกรรม
เมื่อทําการตีความพฤติกรรมที่ไดจากการสัมภาษณครูและผูเชี่ยวชาญดานการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม ผูวิจัยจะพิจารณาวาพฤติกรรมใดที่ไดรับการยืนยันจากครูและผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมหลายทานใหความเห็นตรงกันวาเปนรูปแบบพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาแลวเปนรูปแบบพฤติกรรมที่มีความถี่สูงที่สุดที่ครู
และผู เ ชี่ ย วชาญหลายท า นให ค วามเห็ น ตรงกั น ผู วิ จั ย จะกํ า หนดให รู ป แบบพฤติ ก รรมนั้ น เป น
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและนํามาสรางเปนตัวเลือกพฤติกรรมในขอ
คําถาม โดยเปนตัวเลือกที่ไดคะแนนสูงสุดคือ 3 คะแนน สวนรูปแบบพฤติกรรมในหัวขอเดียวกันที่
ครูหรือผูเชี่ยวชาญบางทานใหความเห็นวาเปนพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ เปน
รูปแบบพฤติกรรมที่มีความถี่เปนอันดับสองที่ครูและผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา ผูวิจัยจะนํามาสราง
เปนตัวเลือกพฤติกรรมที่ไดคะแนนรองลงมา (2 คะแนน) สําหรับรูปแบบพฤติกรรมที่มีความถี่นอย
ที่สุดที่ผูเชี่ยวชาญหรือครูบางทานใหความเห็นวาเปนรูปแบบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ หรือพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนที่ครูและผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรวมไม
แนะนําใหกระทํา ผูวิจัยจะกําหนดใหหเปนตัวเลือกที่มีคาคะแนนนอยที่สุด (1 คะแนน) แลวผูวิจัยจึง
ทําการกําหนดขอคําถามในรูปแบบบสถานการณใหเหมาะสมกับพฤติกรรมที่สอบถาม
2) การสรางขอคําถามและตัวเลือกจากคาน้ําหนักของคุณลักษณะพฤติกรรม
ในกรณีที่ครูและผูเชี่ยวชาญใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนในรูปแบบของ
พฤติกรรมโดยตรง แตใหเปนคุณสมบัติ ลักษณะ หรือเจตนาในการทําพฤติกรรมตาง ๆ ผูวิจัยจะ
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สรางตัวเลือกโดยสรางสถานการณที่เปนตัวเลือกพฤติกรรมในการจัดการชั้นเรียนซึ่งจะมีคุณสมบัติ
ลักษณะหรือเจตนาในการกระทําพฤติกรรมกํากับไวดวย พฤติกรรมที่มีคุณสมบัติ ลักษณะหรือ
เจตนาที่ครูและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกัน ผูวิจัยจะใหคาน้ําหนักพฤติกรรมเปน `1 คะแนน
สวนคุณสมบัติ ลักษณะหรือเจตนาที่ครูและผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให
ความเห็นวาไมเหมาะสม จะเปนพฤติกรรมที่มีคาน้ําหนัก -1 คะแนน ในการสรางแบบสอบถาม
ผูวิจัยจะสรางตัวเลือกที่ประกอบดวยคาน้ําหนักพฤติกรรมในระดับตาง ๆ และกําหนดการใหคะแนน
สอดคลองกับคาน้ําหนักพฤติกรรมนั้น
ขอคําถามแบงออกเปน 6 องคประกอบไดแก การสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน,
การกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน, การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ, การปรับพฤติกรรม, การ
เรียนการสอนและการจัดการ แลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน (ดังภาคผนวก) ทําการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ หากขอ
คําถามใดมีคาดัชนีความสอดคลัอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ .05 ผูวิจัยจะคัดเลือกไว ผลการหา
คาดัชนีความสอดคลองของรางแบบสอบถามแสดงในตาราง 14
ตาราง 14 แสดงตัวบงชี้พฤติกรรม ขอคําถาม ตัวเลือกพฤติกรรมและระดับคะแนนของราง
แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่
สอนในชั้นเรียนรวม
ตัวบงชี้พฤติกรรม

ขอคําถามและตัวเลือก

ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน
สงเสริมใหนักเรียนรักและ 1. ทานมีวิธีพดู อยางไรใหเกิดการชวยเหลือ
ช ว ยเหลื อ กั น โดยไม ใ ห นักเรียนที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียน
นักเรียนทราบวาใครเปน - บอกนักเรียนวาเพื่อนเปนเด็กพิเศษและใหคอย
นักเรียนที่มีความตองการ ดูแลชวยเหลือเขา (1 คะแนน)
พิเศษ
- ไมแจงวามีนักเรียนพิเศษเรียนรวมในชั้นเรียน
แตหากเกิดปญหาในชั้นเรียน จึงบอกนักเรียนให
ชวยเหลือเพื่อนคนนี้
(2 คะแนน)
- ไมแจงวามีนักเรียนพิเศษเรียนรวมในชั้นเรียนแต
หมั่นบอกใหรักและชวยเหลือกัน (3 คะแนน)

IOC

0.6

ผลการ
คัดเลือก

คัดเลือก
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ตาราง 14 (ตอ)
ตัวบงชี้พฤติกรรม

ขอคําถามและตัวเลือก

ทําใหนักเรียนที่มีความตองการ 2. ทานมีวิธีอยางไรที่จะกระตุนใหนักเรียนปกติใน
พิเศษเปนที่ยอมรับ
หองยอมรับและเห็นวานักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษไมไดเปนปญหาในชั้นเรียน
- ชมนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในชัน้ เรียน
บอย ๆ เทาทีท่ ําได (1 คะแนน)
- เปดโอกาสและมอบหมายใหนักเรียนทีม่ ีความ
ตองการพิเศษไดชวยงานหรือทํากิจรรมในหองเทาที่
จะทําได (2 คะแนน)
- พยายามหาศักยภาพของนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษและสงเสริมใหแสดงออกในดานที่เขาถนัด
(3 คะแนน(
ทําความเขาใจนักเรียนที่มีความ 3. ทานใชวิธีการใดในการทําความเขาใจนักเรียนที่มี
ตองการพิเศษโดยการสราง ความตองการพิเศษที่ทานรับผิดชอบอยู
ปฏิสัมพันธ
- ศึกษาขอมูลจากเอกสารเกี่ยวกับเด็กทีม่ ีความ
ตองการพิเศษในรูปแบบนัน้ ๆ
(1 คะแนน)
- ศึกษาขอมูลจากผูปกครองและครูที่เคยสอนรวมไป
ถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษนั้น (2 คะแนน)
- ศึกษาขอมูลโดยการสรางปฏิสัมพันธกบั นักเรียน
คนดังกลาวและหาขอมูลเสริมจากแหลงตาง ๆ (3
คะแนน)

IOC

ผลการ
คัดเลือก

0.4 ตัดออก

0.8 คัดเลือก
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ตาราง 14 (ตอ)
ตัวบงชี้พฤติกรรม

ขอคําถามและตัวเลือก

ปฏิ บั ติ ต อ นั ก เรี ย นอย า งเท า 4. หากนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการ
เทียมกัน
พิเศษทะเลาะวิวาทกัน ทานจะทําเชนใด
- ยกเวนโทษใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
(1 คะแนน)
- ลงโทษทั้งสองฝายอยางเทาเทียมกัน
(2 คะแนน)
- เรียกทั้งสองฝายมาทําความเขาใจกันและลงโทษ
ทั้งสองฝายอยางตามสมควร
(3 คะแนน)
ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม 5. หากนักเรียนในชั้นเรียนของทานมีแนวโนมจะเปน
ตองการพิเศษอยางถูกวิธี
เด็กที่บกพรองทางการเรียนรู (LD) ทานจะ
ดําเนินการชวยเหลือนักเรียนคนนี้อยางไร
- จัดสอนซอมเสริมในเวลาวาง
(1 คะแนน)
- แจงกับผูปกครองใหพานักเรียนไปปรึกษาแพทย
(2 คะแนน)
- ปรึกษาครูการศึกษาพิเศษเพื่อประเมินอาการ
เบื้องตน (3 คะแนน)

IOC

ผลการ
คัดเลือก

0.8

คัดเลือก

0.8

คัดเลือก
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ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน
แ จ ง ก ฎ แ ล ะ ขั้ น ต อ น ป ฏิ บั ติ 6. ทานมีวิธีการอยางไรในการแจงกฎเกณฑของชั้น
ตาง ๆของชั้น เรี ย นในช ว งเป ด เรียนแกนักเรียนในชั้นเรียนรวมที่เจอกันครั้งแรก
ภาคเรียน
ในชวงเปดภาคเรียน
- ไมมีการแจงอยางเปนทางการ แตแจงกฎตาม
สถานการณในชั้นเรียน (1 คะแนน)
- แจงเฉพาะกฎที่มีลักษณะเฉพาะของชั้นเรียนรวม
(2 คะแนน)
- แจงทุกกฎและผลกระทบจาการละเมิดกฎดวย
(3 คะแนน)
 หาพฤติกรรมเรียนรวม
การแจงขอปฏิบัติในชั้นเรียนให 7. หากทานมีนักเรียนที่มีปญ
ฝายตาง ๆ ในโรงเรียนทราบ
ดวย ทานจะแจงขอมูลและวิธีปฏิบตั ิกับฝายใดเปน
อันดับแรก
- ผูบริหารและฝายวิชาการของโรงเรียน
(1 คะแนน)
- นักเรียนและผูปกครองของนักเรียนในชัน้ เรียน
(2 คะแนน)
- ครูอื่น ๆ ที่สอนในชั้นเรียนและครูพี่เลี้ยงที่
รับผิดชอบชั้นเรียน (3 คะแนน)
การบั ง คั บ ใช ก ฎกั บ นั ก เรี ย น 8.การปฏิบัตติ นของทานเมื่อนักเรียนที่มีความ
พิเศษเทาเทียมกับนักเรียนปกติ ตองการพิเศษละเมิดกฎเกณฑที่ตั้งไว
- พิจารณางดเวนโทษในบางกรณีที่ทานเห็นสมควร
(1 คะแนน)
- ลงโทษตามปกติ (2 คะแนน)
- อธิบายถึงผลจากการละเมิดกฎและชี้แจงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกอนลงโทษตามเกณฑที่ตั้งไว
(3 คะแนน)

IOC

ผลการ
คัดเลือก

0.8 คัดเลือก

0.2

ตัดออก

0.8 คัดเลือก
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ออกกฎระเบี ย บเพิ่ ม เติ ม ให 9. หากในหองของทานมีนักเรียนที่บกพรองทางการ
เหมาะสมกับความบกพรองของ เรียนรู ทานจะออกกฎเพิ่มเติมอยางไร
นักเรียน
- นักเรียนที่มีความตองการพิเศษสามารถสง
การบานลาชากวากําหนดได (1 คะแนน)
- ไมตั้งกฎเพิ่มเติม แตบางครั้งทานยกเวนโทษให
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (2 คะแนน)
- ไมตั้งกฎเพิ่มเติม แตทานปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน
หรือการบานของนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู
(3 คะแนน)
เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวน
10. เมื่อทานมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑบาง
รวมในการกําหนดกฎของชั้น ขอเพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของนักเรียนที่มี
เรียน
ความตองการพิเศษที่เรียนรวมดวย ทานมีวิธีการ
อยางไร
- แจงกับนักเรียนในหองวามีการเปลี่ยนกฎเกณฑใน
ชั้นเรียนรวมถึงแจงเหตุผลทีเ่ ปลี่ยนกฎใหนักเรียน
ทราบดวย (1 คะแนน)
- แจงกฎที่รางไวใหนักเรียนไดพิจารณาและขอ
ความเห็นกอนนําไปใชจริง (2 คะแนน)
- ชี้ใหนักเรียนเห็นขอบกพรองของกฎในปจจุบัน
พรอมกับเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นที่
จะปรับเปลี่ยนกฎและขอความเห็นชอบกอนนําไปใช
จริง (3 คะแนน)

IOC

ผลการ
คัดเลือก

0.6

คัดเลือก

0.8

คัดเลือก
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ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ชี้แจงมุมตาง ๆ ของหองเรียน 11.ในชวงเปดเทอม ทานมีการอธิบายพืน้ ที่หรือมุม
ในชวงเปดภาคเรียน
ตาง ๆ ในหองเรียนหรือไม
- ไมไดอธิบาย แตถานักเรียนถามทานจะอธิบาย
เพิ่มเติมแกนกั เรียนทั้งชั้นเรียน (1 คะแนน)
- ไมไดอธิบายเพราะทานติดปายเกี่ยวกับพื้นทมุม
ตาง ๆ ในหองไวอยางชัดเจน (2 คะแนน)
- อธิบายกับนักเรียนเฉพาะพื้นที่หรือมุมที่มี
ลักษณะเฉพาะไมเหมือนกับหองเรียอื่น ๆ รวมทั้ง
บอกเหตุผลหรือที่มาของมุมดังกลาวดวย (3
คะแนน)
เก็ บ สื่ อ การเรี ย นรู โ ดยเป ด 12. ทานเก็บสื่อการเรียนรู (หนังสือ ของเลน ฯลฯ)
โอกาสใหทุกคนไดใชรวมกัน
สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไวที่ใด
- หองการศึกษาพิเศษ ถึงเวลาจึงนํามาใช
(1 คะแนน)
- จัดทําเปนมุมการศึกษาพิเศษในชั้นเรียน เพื่อให
งายตอการใชงานสําหรับนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ (2 คะแนน)
- เก็บรวมกับสื่อการเรียนรูในชั้นเรียนเพือ่ เปด
โอกาสใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสใชไชดวย
(3 คะแนน)

IOC

ผลการ
คัดเลือก

0.8

คัดเลือก

0.8

คัดเลือก
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บกพรองของนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางพฤติกรรม

การจัดที่นั่งใหเหมาะสมกับ
ความบกพรองของนักเรียนที่มี
ความบกพรองดานรางกาย

การศึกษาอุปกรณของนักเรียน
ที่บกพรองทางรางกาย

ขอคําถามและตัวเลือก

IOC

ผลการ
คัดเลือก

13. ในกรณีที่ชั้นเรียนของทานมีนักเรียนที่เปนเด็ก
0.8 คัดเลือก
สมาธิสั้น (Hyperactive) ทานจะจัดที่นั่งใหนักเรียนคน
ดังกลาวอยางไร
- นั่งตรงสวนไหนของหองก็ได แตตองมีบัดดี้นั่งอยู
ดวย (1 คะแนน)
- นั่งแถวหนาสุด (2 คะแนน)
- นั่งไมเกินแถวที่สองจากหนาชั้นเรียน จัดที่นั่งให
ไกลจากประตูหนาตาง (3 คะแนน)
14. ในกรณีที่ชั้นเรียนของทานมีนักเรียนที่ตองใชวีล 0.8 คัดเลือก
แชร ทานจะจัดที่นั่งอยางไร
- ใหนักเรียนนั่งแถวหนาสุด เพื่อสะดวกแกการเขา
ออกโดยใชวีลแชร (1 คะแนน)
- นั่งใกลประตูและมีบัดดี้ดูแล (2 คะแนน)
- นั่งตรงที่ ๆ นักเรียนพอใจ แตขยายระยะหาง
ระหวางแถวนัน้ และมอบหมายใหมีบัดดี้ดูแล (3
คะแนน)
15. ในกรณีที่ในชั้นเรียนของทานมีนักเรียนที่ใช
0.4 ตัดออก
เครื่องชวยฟง ทานเรียนรูวธิ ีการใชงานอุปกรณ
ดังกลาวอยางไร
- ศึกษาจากเอกสารเพื่อทําความรูจักเกี่ยวกับ
เครื่องชวยฟง (1 คะแนน)
- เรียนรูขอมูลเครื่องชวยฟงจากผูปกครองของ
นักเรียน (2 คะแนน)
ฝกเปดปดอุปกรณและเรียนรูวิธีการใสอยาง
ถูกตองจากผูปกครองและนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยนิ (3 คะแนน)
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ดานการปรับพฤติกรรม
การสรางพฤติกรรมเชิงบวกโดย 16. ทานใชวิธีการใดในการสงเสริมใหนักเรียนเกิด
ประพฤติ ต นเป น ตั ว อย า งแก พฤติกรรมเชิงบวก
นักเรียน
- พูดจาชี้แนะใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมเชิงบวก (1
คะแนน)
- ใชการเลานิทาน เลาเรื่องหรือยกตัวอยางใหเห็น
ประโยชนและผลกระทบจากพฤติกรรมเชิงบวก (2
คะแนน)
- แสดงพฤติกรรมเชิงบวกใหนักเรียนเห็นและดําเนิน
ชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรม (3 คะแนน)
ลงโทษนักเรียนอยางเหมาะสม 17. ทานใชวธิ กี ารใดเปนหลักในการลงโทษนักเรียน
- การลงโทษเล็ก ๆ นอย ๆ เชนทําความสะอาด เก็บ
ขยะ ฯลฯ (1 คะแนน)
- การตัดสิทธิพิเศษ (2 คะแนน)
- พิจารณาการลงโทษตามความเหมาะสม (3
คะแนน)
18. ทานเสริมแรงนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความ
ใหรางวัลและลงโทษโดย
ตองการพิเศษแตกตางกันหรือไม อยางไร
พิจารณาจากสถานการณและ
- แตกตางกัน ทานพิจารณาใหแรงเสริมและลดการ
ความตองการของนักเรียน
ลงโทษสําหรับนักเรียนที่มคี วามตองการพิเศษ (1
คะแนน)
- ไมแตกตางกัน เนื่องจากทานไมตองการใหเกิด
ความเหลื่อมล้าํ ในชั้นเรียน (2 คะแนน)
- แตกตางกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของ
นักเรียนแตละคนโดยไมคํานึงวาเปนนักเรียนปกติ
หรือนักเรียนพิเศษ (3 คะแนน)

IOC

ผลการ
คัดเลือก

0.6

คัดเลือก

0.6

คัดเลือก

0.8

คัดเลือก
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IOC

ผลการ
คัดเลือก

สรางพฤติกรรมเชิงบวกให
19. ทานใชวธิ ใี ดสรางความเขาใจใหนักเรียนที่
0.8
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ บกพรองทางสติปญญาถึงผลกระทบจากพฤติกรรม
อยางถูกวิธี
ของตนเอง
- อธิบายซ้ํา ๆ (1 คะแนน)
- อธิบายและยกตัวอยางใหฟงซ้ํา ๆ (2 คะแนน)
- อธิบายและสาธิตใหเปนรูปธรรมที่สุด
(3 คะแนน)
ดานการเรียนการสอน
แบงกลุมนักเรียนอยางเหมาะสม 20. หากทานตองการใหนักเรียนทํางานกลุมโดยมี 0.8
คะแนนเก็บ ทานจะมีวิธีแบงกลุมอยางไร
- ใหนักเรียนจับกลุมโดยอิสระ (1 คะแนน)
- แบงกลุมใชการสุมหรือจับฉลาก (2 คะแนน)
- จัดกลุมใหโดยคละตามความสามารถและไมใหมี
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยูในกลุมเกิน 1 คน
(3 คะแนน)
ใชสื่อที่เปนรูปธรรมที่สุดสําหรับ 21. ทานใชสอื่ แบบใดประกอบการสอนนักเรียนที่มี 0.8
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ความตองการพิเศษ
- สื่อการสอนเดียวกับนักเรียนปกติ (1 คะแนน)
- สื่อการสอนที่ทานผลิตเองหรือสื่อที่โรงเรียนเตรียม
ไวสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (2
คะแนน)
- สื่อการสอนที่ทานผลิตเองหรือสื่อรูปธรรมที่หาได
ในหองเรียน (3 คะแนน)

คัดเลือก

คัดเลือก

คัดเลือก
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มอบหมายงานหรือกิจกรรมให 22. กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมของ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ทานเปนอยางไร
กอนทําการสอนนักเรียนปกติ
- สอนตามปกติ เมื่อสอนเรียบรอยแลวจึงมอบหมาย
งานใหนักเรียน โดยใหงานนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษในปริมาณที่นอยกวานักเรียนปกติหรือตาม
IEP (1 คะแนน)
สอนตามปกติ เมื่อสอนเรียบรอยจึงมาทบทวนหรือ
สอนตาม IEP ใหนักเรียนทีม่ ีความตองการพิเศษ (2
คะแนน)
- มอบหมายกิจกรรมใหนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษกอนเริม่ สอน เมื่อสอนเสร็จแลวจึงมาทบทวน
หรือสอนตาม IEP ใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
(3 คะแนน)
จัดการวัดผลอยางเหมาะสม
23. กระบวนการวัดผลนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษของทานเปนอยางไร
- วัดผลตาม IEP หรือใชขอสอบเดียวกับนักเรียน
ปกติโดยจัดการสอบพรอมนักเรียนปกติ (1 คะแนน)
- วัดผลตาม IEP หรือใชขอสอบเดียวกับนักเรียน
ปกติโดยจัดการสอบแยกตางหาก (2 คะแนน)
- วัดผลตาม IEP หรือใชขอสอบเดียวกับนักเรียน
ปกติโดยจัดการสอบแยกหรือมีพี่เลี้ยงชวยเหลือใน
กรณีที่นักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ (3
คะแนน)

IOC

ผลการ
คัดเลือก

0.8 คัดเลือก

0.8 คัดเลือก
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จัดทํา IEP สําหรับนักเรียนที่มี 24. ทานมีหนาที่ใดในการจัดทําแผนการศึกษา
ความตองการพิเศษที่รับผิดชอบ เฉพาะบุคคล (IEP)
- ไมไดเปนผูจัดทํา (1 คะแนน)
- จัดทํารวมกับครูการศึกษาพิเศษ (2 คะแนน)
- จัดทําดวยตนเอง (3 คะแนน)
ดานการจัดการ
สรางปฏิสัมพันธทางบวกกับ
25. หัวขอใดที่ทานมักใชสนทนากับผูปกครองของ
ผูปกครองของนักเรียนที่มีความ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษในชวงที่ผูปกครอง
ตองการพิเศษ
มารับหลังเลิกเรียน
- แจงการบานและการเตรียมตัวสําหรับกิจกรรมใน
วันพรุงนี้ (ถามี) (1 คะแนน)
- รายงานความคืบหนา ผลการเรียนรูและการทํา
กิจกรรมในแตละวันของนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ (2 คะแนน)
- ทักทายอยางยิ้มแยมแจมใสและกลาวชมเชย
นักเรียนพรอมกับรายงานความคืบหนาในแตละวัน
(3 คะแนน)
ใชเทคโนโลยีมาชวยในการ
26. ทานมีการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน การ
สื่อสาร
สง SMS หรือแอพพลิเคชั่น LINE ในการสื่อสารกับ
ผูปกครองหรือไม
-ไมไดใช (1 คะแนน)
- ใชในบางโอกาส (2 คะแนน)
- ใชเปนประจํา (3 คะแนน)

IOC

ผลการ
คัดเลือก

0.4

ตัดออก

0.8

คัดเลือก

0.8

คัดเลือก
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IOC

ผลการ
คัดเลือก

27. ในการแจงขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษที่ทานดูและอยูใหทางโรงเรียนได
ทราบ ทานจะใชวิธีการใด
- แจงกับผูเกี่ยวของเปนรายบุคคล (1 คะแนน)
- แจงกับครูการศึกษาพิเศษ (2 คะแนน)
- แจงในที่ประชุมของโรงเรียน (3 คะแนน)
28. หากทานทํางานไมทัน ทานมีวิธีแกไขปญหา
อยางไร
- นํางานกลับไปทําที่บาน (1 คะแนน)
- ขอรองใหเพื่อนรวมงานที่ถนัดงานนั้น ๆ มาชวย
ทํางาน (2 คะแนน)
- ปรับรูปแบบการทํางาน โดยจัดลําดับงานตาม
ความสําคัญและแบงงานใหเพื่อนรวมงานชวย (3
คะแนน)

0.8

คัดเลือก

0.8

คัดเลือก

จากตาราง 14 พบวาขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.2 – 0.8
ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองที่ต่ํากวา 0.5 ออก ไดแกขอคําถามที่ 2, 7,
15 และ 24
การวิ เ คราะห คุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วั ด พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพ ฉบับทดลองใช
หลังจากตัดขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา .50 ออกผูวิจัยทําการปรับ
ขอความในบางคําถามตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ จนกระทั่งไดเครื่องมือวัดพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 24 ขอ ประกอบดวย 6 องคประกอบ แตละ
องคประกอบมี 4 ขอคําถาม นําไปทดลองใชกับครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมใน
จังหวัดชลบุรี จํานวน 35 คน ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดพฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยการใชเทคนิค 50% กลุมสูง กลุมต่ํา
และทดสอบดว ยคาสถิติท ดสอบที (t-ratio) คาสั มประสิทธิ์ สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมที่ปรับแก (Corrected item total correlation) และคาความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟา
แสดงผลในตาราง 15
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t-ratio

ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชัน้ เรียน
ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นรั ก 1. ทานมีวิธีพูดอยางไรใหเกิดการชวยเหลือนักเรียนที่มี 13.33
และช ว ยเหลื อ กั น โดย
ความตองการพิเศษในชั้นเรียน
ไม ใ ห นั ก เรี ย นทราบว า
บอกนั ก เรี ย นว า เพื่ อ นเป น เด็ ก พิ เ ศษและให
ใ ค ร เ ป น นั ก เ รี ย น ที่ มี
คอยดูแลชวยเหลือเขา
ความตองการพิเศษ
ไมแจงวามีนักเรียนพิเศษเรียนรวมในชั้นเรียน
แตหมั่นบอกใหรักและชวยเหลือกัน
ไมแจงวามีนักเรียนพิเศษเรียนรวมในชั้นเรียน
แตหากเกิดปญหาในชั้นเรียน จึงบอกนักเรียน
ใหชวยเหลือเพื่อนคนนี้
ทําความเขาใจนักเรียน 2. ทานใชวิธีการใดในการทําความเขาใจนักเรียนที่มี 9.798
ที่มีความตองการพิเศษ
ความตองการพิเศษที่ทานรับผิดชอบอยู
โดยการสรางปฏิสัมพันธ
ศึกษากี่ยวกับความบกพรองนั้นจากเอกสาร
ศึกษาขอมูลจากผูปกครองและครูที่เคยสอน
ศึ ก ษาข อ มู ล โดยการสร า งปฏิ สั ม พั น ธ กั บ
นักเรียนคนดังกลาว
ปฏิบัติตอนักเรียนอยาง 3. หากนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 9.302
เทาเทียมกัน
ทะเลาะวิวาทกัน ทานจะทําเชนใด
เรี ย กทั้ ง สองฝ า ยมาทํ า ความเข า ใจกั น และ
ลงโทษทั้งสองฝายอยางเทาเทียม
ยกเว น โทษให นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการ
พิเศษ
ลงโทษทั้งสองฝายอยางเทาเทียมกัน

rct

.743

.853

.602
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ขอคําถาม

t-ratio

ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี 4. หากนักเรียนในชั้นเรียนของทานมีแนวโนมจะเปน 6.736
ความต อ งการพิ เ ศษ เด็กที่บกพรองทางการเรียนรู ทานจะทําอยางไร
อยางถูกวิธี
แจ ง กั บ ผู ป กครองให พ านั ก เรี ย นไปปรึ ก ษา
แพทย
ปรึกษาครูการศึกษาพิเศษเพื่อประเมินอาการ
เบื้องตน
จัดสอนซอมเสริมในเวลาวาง
คาความเชื่อมั่น = 829
ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน
แ จ ง ก ฎ แ ล ะ ขั้ น ต อ น 5. ทานใชวิธีการใดในการแจงกฎเกณฑของชั้นเรียนใน 3.417
ปฏิ บั ติ ต า ง ๆของชั้ น ชั้นเรียนรวมเมื่อเจอกับนักเรียนตอนเปดภาคเรียน
เรี ย นในช ว งเป ด ภาค
แจงกฎที่มีลักษณะเฉพาะของชั้นเรียนรวม
เรียน
แจงทุกกฎและผลกระทบจากการละเมิดกฎ
ไม มี ก ารแจ ง อย า งเป น ทางการ แต แจ ง กฎ
ตามสถานการณในชั้นเรียน
ก า ร บั ง คั บ ใ ช ก ฎ กั บ 6. เมื่อนักเรียนที่มีความตองการพิเศษละเมิดกฎที่ตั้งไว 16.23
นักเรียนพิเศษเทาเทียม
อธิบายถึงผลจากการละเมิดกฎและผลกระทบ
กับนักเรียนปกติ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก อ นลงโทษตามเกณฑ ที่ ตั้ ง ไว
พิจารณางดเวนโทษตามที่เห็นสมควร
ลงโทษทั้งตามปกติ

rct

.632

.458

.863
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t-ratio

ออกกฎระเบียบเพิ่มเติม 7. หากในห อ งของท า นมี นั ก เรี ย นที่ บ กพร อ งทางการ 6.822
ให เ หมาะสมกั บ ความ เรียนรู ทานจะออกกฎเพิ่มเติมอยางไร
บกพรองของนักเรียน
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษสามารถสง
การบานลาชากวากําหนดได
ไม ตั้ ง กฎเพิ่ ม เติ ม แต บ างครั้ ง ท า นยกเว น
โทษใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ไม ตั้ ง กฎเพิ่ ม เติ ม แต ท า นปรั บ เปลี่ ย น
รู ป แบบงานหรื อ การบ า นของนั ก เรี ย นที่
บกพรองทางการเรียนรู
เปดโอกาสใหนักเรียนมี 8. เมื่อทานตองการปรับเปลี่ยนกฎในชั้นเรียนรวม ทาน 22.924
สวนรวมในการกํ าหนด มีวิธีการดําเนินการอยางไร
กฎของชั้นเรียน
นํ า กฎที่ ร า งไว ใ ห นั ก เรี ย นพิ จ ารณาเห็ น ชอบ
กอนใชจริง
แจ ง กั บ นั ก เรี ย นในห อ งว า มี ก ารเปลี่ ย นกฎ
พรอมดวยบอกเหตุผล
ชี้ใหนักเรียนเห็นขอบกพรองของกฎในปจจุบัน
เปดโอกาสใหนักเรียนพิจารณาเห็นชอบกอน
ใชจริง
คาความเชื่อมั่น = .858
ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ชี้ แ จงมุ ม ต า ง ๆ ของ 9. ในชวงเปดเทอม ทานมีการอธิบายพื้นที่หรือมุมตาง 4.226
ห อ งเรี ย นในช ว งเป ด ๆ ในหองเรียนหรือไม
ภาคเรียน
ไม ไ ด อ ธิ บ าย ท า นใช วิ ธี ติ ด ป า ยแสดงมุ ม
ตาง ๆ
ไม ไ ด อ ธิ บ าย แต ถ า นั ก เรี ย นถามท า นจะ
อธิบายใหนักเรียนทั้งชั้นเรียนทราบ
อธิบายเฉพาะมุมที่ไมเหมือนกับหองเรียนอื่น
พรอมทั้งบอกที่มาของมุมดังกลาวดวย

rct

.837

.878

.609
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เก็ บ สื่ อ การเรี ย นรู โ ดย 10.ท า นเก็ บ สื่ อ การเรี ย นรู (หนั ง สื อ ของเล น ฯลฯ) 8.839
เป ด โอกาสให ทุ ก คนได สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไวที่ใด
ใชรวมกัน
จัดทําเปนมุมการศึกษาพิเศษในชั้นเรียน
หองการศึกษาพิเศษ ถึงเวลาจึงนํามาใช
เก็บรวมกับสื่อการเรียนรูในชั้นเรียน
จัดที่นั่งใหเหมาะสมกั บ 11.ทานจัดที่นั่งใหนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นอยางไร
7.379
นั ก เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม
นั่งไมเกินแถวที่สองจากหนาชั้นเรียน นั่งให
บกพรองดานพฤติกรรม
ไกลจากประตูหนาตาง
นั่งตรงไหนก็ไดแตตองมีบัดดี้อยูดวย
นั่งแถวหนาสุด
9.302
จัดที่นั่งใหเหมาะสมกั บ 12.ทานจัดที่นั่งใหนักเรียนที่นั่งวีลแชรอยางไร
นั่งตรงที่ ๆ นักเรียนพอใจ แตขยายระยะหาง
นั ก เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม
บกพรองดานรางกาย
ระหวางแถวนั้นและมอบหมายใหมีบัดดี้ดูแล
นั่งแถวหนาสุด เพื่อใหสะดวกแกการเขาออก
นั่งตรงที่ ๆ นักเรียนพอใจ แตขยายระยะหาง
ระหวางแถวนั้นและมอบหมายใหมีบัดดี้ดูแล
คาความเชื่อมั่น = .803
ดานการปรับพฤติกรรม
7.418
การสรางพฤติกรรมเชิง 13.ทานใชวิธีใดสรางพฤติกรรมเชิงบวกแกนักเรียน
บวกโดยประพฤติ ต น
พูดแนะนําสั่งสอน
เปนตัวอยางแกนักเรียน
แสดงพฤติกรรมเชิงบวกใหนักเรียนเห็น
ใช ก ารเล า นิ ท านหรื อ ยกตั ว อย า งให เ ห็ น
ประโยชน แ ละผลกระทบจากพฤติ ก รรมเชิ ง
บวก

rct

.734

.784

.772

.681
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ลงโทษนั ก เรี ย นอย า ง 14.ทานใชวิธกี ารใดเปนหลักในการลงโทษนักเรียน
เหมาะสม
การลงโทษตามกฎที่วางไวตอนเปดภาคเรียน
การลงโทษเล็ก ๆ นอย ๆ เชนทําความสะอาด
เก็บขยะ ฯลฯ
การตัดสิทธิพิเศษ
ใหรางวัลและลงโทษโดย 15.ทานเสริมแรงนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความ
พิ จ า ร ณ า จ า ก ตองการพิเศษแตกตางกันหรือไม อยางไร
สถานการณ แ ละความ
ไมแตกตางกัน เพราะทานไมตองการใหเกิด
ตองการของนักเรียน
ความเหลื่อมล้ําในชั้นเรียน
แตกตางกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
แตกตางกัน ทานเพิ่มการเสริมแรงและลดการ
ลงโทษใหแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
สรางพฤติกรรมเชิงบวก 16.ทานใชวิธีใดสรางความเขาใจใหนักเรียนที่บกพรอง
ให นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม ทางสติปญญาถึงผลกระทบจากพฤติกรรมของตนเอง
ต องการพิ เ ศษอย างถู ก
อธิบายซ้ํา ๆ
วิธี
อธิบายและยกตัวอยางใหฟงซ้ํา ๆ
อธิบายและสาธิตใหเปนรูปธรรมที่สุด
คาความเชื่อมั่น = .791
ดานการเรียนการสอน
แบ ง กลุ มนั ก เรี ยนอย า ง 17.หากทานตองการใหนักเรียนทํางานกลุมโดยมีคะแนน
เก็บ ทานแบงกลุมอยางไร
เหมาะสม
ใชการสุมหรือจับฉลาก
ใหนักเรียนจับกลุมโดยอิสระ
จัดกลุมใหโดยคละตามความสามารถ

t-ratio

rct

11.523

.683

8.177

.632

8.936

.786

3.075

.448
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t-ratio

ใช สื่ อ ที่ เ ป น รู ป ธรรม 18.ทานใชสื่อแบบใดสอนนักเรียนที่มีความตองการ
7.311
ที่สุดสําหรับนักเรียนที่มี พิเศษ
ความตองการพิเศษ
สื่อเดียวกับนักเรียนปกติ
สื่อที่ผลิตเองหรือสื่อรูปธรรมในหองเรียน
สื่ อ ที่ ผ ลิ ต เองหรื อ สื่ อ ที่ เ ตรี ย มไว สํ า หรั บ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
11.138
ม อ บ ห ม า ย ง า น ห รื อ 19.กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมของทาน
กิจกรรมใหนักเรียนที่มี เปนอยางไร
ความต อ งการพิ เ ศษ
สอนตามปกติ เมื่อสอนเรียบรอยแลวจึงสอน
ก อ น ทํ า ก า ร ส อ น
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษตาม IEP
นักเรียนปกติ
สอนตามปกติ เมื่ อ สอนเรี ย บร อ ยแล ว จึ ง
มอบหมายงานใหนักเรียนพิเศษโดยใหนอย
กวานักเรียนปกติ
มอบหมายกิ จ กรรมให นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
ต อ งการพิ เ ศษ สอนตามปกติ เมื่ อ สอน
เรี ย บร อ ยแล ว จึ ง สอนนั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
ตองการพิเศษตาม IEP
จั ด ก า ร วั ด ผ ล อ ย า ง 20.กระบวนการวัดผลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
9.565
เหมาะสม
ของทานเปนอยางไร
จัดการสอบพรอมกับนักเรียนปกติ
จัดการสอบแยก
จัดการสอบแยกและมีครูพี่เลี้ยงคอยชวยเหลือ
คาความเชื่อมั่น = .750

rct

.730

.699

.719
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ดานการจัดการ
ส ร า ง ป ฏิ สั ม พั น ธ 21.ทานมักสนทนากับผูปกครองของนักเรียนที่มีความ
ทางบวกกั บ ผู ป กครอง ตองการพิเศษในชวงที่มารับนักเรียนอยางไร
ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
ทักทายอยางยิ้มแยมแจมใส รายงานความ
ตองการพิเศษ
คืบหนาในแตละวันพรอมทั้งกลาวชมเชย
แจ ง การบ า นและการเตรี ย มตั ว สํ า หรั บ
กิจกรรม (ถามี)
รายงานความคืบหนาในแตละวัน
นําเทคโนโลยีมาชวยใน 22.ทานมีการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน การสง
การสื่อสาร
SMS หรือแอพพลิเคชั่น LINE ในการสื่อสารกับ
ผูปกครองหรือไม
ไมไดใช
ใชบางครั้ง
ใชเปนประจํา
สื่อสารในโรงเรียนอยาง 23.ทานใชวิธีใดในการแจงขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มี
มีประสิทธิภาพ
ความตองการพิเศษที่รับผิดชอบใหฝายอืน่ ในโรงเรียน
ทราบ
แจงกับครูการศึกษาพิเศษ
แจงกับผูเกี่ยวของเปนรายบุคคล
แจงในที่ประชุมของโรงเรียน
แ ก ไ ข ป ญ ห า ใ น ก า ร 24.หากทานทํางานไมทัน ทานแกไขปญหาอยางไร
ทํางานอยางเหมาะสม
ขอรองใหเพื่อนรวมงานที่ถนัดงานนั้น ๆ มา
ชวยทํางาน
นํางานกลับไปทําที่บาน
ปรั บ รู ป แบบการทํ า งาน โดยจั ด ลํ า ดั บ งาน
ตามความสํ า คั ญ และแบ ง งานให เ พื่ อ น
รวมงานชวย
คาความเชื่อมั่น = .662

t-ratio

rct

7.436

.444

8.111

.461

3.221

.442

6.689

.591
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จากตาราง 15 พบวาคาที (t – ratio) มีคาอยูระหวาง 3.221 – 22.924 และทุกตัวมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (corrected item
total correlation) มีคาอยูระหวาง .442 - .878 แบบสอบถามดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้น
เรียนมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ .829 ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน
เทากับ .858 ดานการจัดสภาพแวดลอมกายภาพเทากับ .803 ดานการปรับพฤติกรรมเทากับ .791
ดานการเรียนการสอนเทากับ .750
และดานการจัดการเทากับ .662 แสดงใหเห็นวาแบบวัด
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพมีคุณภาพผานเกณฑ สามารถนําไปทดสอบจริง
ได
ผลการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือวัดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ฉบับใชจริง จํานวน 24 ขอ ในครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม จํานวน 403 คน
ผู วิ จั ย ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วั ด พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพฉบับใชจริง ดวยการวิเคราะหคุณภาพรายขอโดยคัดเลือกขอที่ t – ratio มากกวา .20
และ r มากกวา .30 และหาคาความเชื่อมั่น ดังตาราง 16
ตาราง 16 คาที คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก (corrected
item total correlation) และคาความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟาของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพฉบับใชจริง ในครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม จํานวน 403
คน
ตัวบงชี้

ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน
สงเสริมใหนักเรียนรักและชวยเหลือกันโดยไมใหนักเรียนทราบวาใคร
เปนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (M1)
ทํ า ความเข า ใจนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษโดยการสร า ง
ปฏิสัมพันธ (M2)
ปฏิบัติตอนักเรียนอยางเทาเทียมกัน (M3)
ชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางถูกวิธี (M4)
คาความเชื่อมัน่ =

t-ratio

rct

42.868

.805

27.871

.713

33.571
27.936
.886

.774
.736
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ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน
แจงกฎและขั้นตอนปฏิบัตะตาง ๆของชั้นเรียนในชวงเปดภาคเรียน
(M5)
การบังคับใชกฎกับนักเรียนพิเศษเทาเทียมกับนักเรียนปกติ (M6)
ออกกฎระเบียบเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับความบกพรองของนักเรียน
(M7)
เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎของชั้นเรียน (M8)
คาความเชื่อมัน่ =
ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ชี้แจงมุมตาง ๆ ของหองเรียนในชวงเปดภาคเรียน (M9)
เก็บสื่อการเรียนรูโดยเปดโอกาสใหทุกคนไดใชรวมกัน (M10)
จั ด ที่ นั่ ง ให เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ งด า นพฤติ ก รรม
(M11)
จัดที่นั่งใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพรองดานรางกาย (M12)
คาความเชื่อมัน่ =
ดานการปรับพฤติกรรม
การสรางพฤติกรรมเชิงบวกโดยประพฤติตนเปนตัวอยางแกนักเรียน
(M13)
ลงโทษนักเรียนอยางเหมาะสม (M14)
ใหรางวัลและลงโทษโดยพิจารณาจากสถานการณและความตองการ
ของนักเรียน (M15)
สรางพฤติกรรมเชิงบวกใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางถูกวิธี
(M16)
คาความเชื่อมัน่ =

t-ratio

rct

22.037

.692

41.094
34.240

.823
.849

31.427
.898

.871

23.672
35.678
28.375

.656
.700
.611

26.728
.824

.635

19.935

.578

30.832
26.928

.607
.593

28.802

.635

793
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ดานการเรียนการสอน
แบงกลุมนักเรียนอยางเหมาะสม (M17)
ใช สื่ อ ที่ เ ป น รู ป ธรรมที่ สุ ด สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ
(M18)
มอบหมายงานหรือกิจกรรมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกอนทํา
การสอนนักเรียนปกติ (M19)
จัดการวัดผลอยางเหมาะสม (M20)
คาความเชื่อมัน่ =
ดานการจัดการ
สรางปฏิสัมพันธทางบวกกับผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ (M21)
นําเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสาร (M22)
สื่อสารในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (M23)
แกไขปญหาในการทํางานอยางเหมาะสม (M24)
คาความเชื่อมัน่ =

t-ratio

rct

23.306
27.158

.663
.656

27.057

.619

38.750
832

.722

30.856

.618

19.166
12.564
28.176
.747

.560
.365
.641

จากตาราง 10 พบวาคาที (t – ratio) มีคาอยูระหวาง 12.564 – 38.750 และทุกตัวมี
นัยสําคัญทางสถิติ และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ปรับแก
(corrected item total correlation) มีคาอยูระหวาง .365 - .871 แบบสอบถามดานการสราง
บรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียนมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ .886 ดานการกําหนด
ขอปฏิบัติในชั้นเรียนเทากับ .898 ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพเทากับ .824 ดานการ
ปรับพฤติกรรมเทากับ .793 ดานการเรียนการสอนเทากับ .832 และดานการจัดการเทากับ .747
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม จํานวน 403 คน
ผู วิ จั ย ขอนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เบื้ อ งต น ของตั ว แปรและผลการทดสอบ
สมมติฐานวิจัยที่ 1 วาโมเดลการวิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม โดยองคประกอบยอยสามารถรวมกันเปนองคประกอบ
เดียวอยางมีความเที่ยงตรงและมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม ประกอบดวย
ลักษณะของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน และผลการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยัน ตามลําดับดังนี้
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1. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ครูระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 403 คน เปน
กลุมตัวอยางอยางที่ใชในการวิเคราะหขอมูล แสดงลักษณะกลุมตัวอยางในตาราง 17
ตาราง 17 จํานวนและรอยละของของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม จํานวน 403 คน
จําแนกตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
ตัวแปร
1. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
2. ระดับชั้นที่สอน
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 1 - 2
ประถมศึกษาปที่ 1 - 3
ประถมศึกษาปที่ 1 - 5
ประถมศึกษาปที่ 1 - 6
ประถมศึกษาปที่ 3 - 4
ประถมศึกษาปที่ 4 - 5
ประถมศึกษาปที่ 4 - 6
ประถมศึกษาปที่ 5 - 6
ประถมศึกษาปที่ 1 และประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 1 และประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาปที่ 2 และประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวน

รอยละ

293
110

72.70
27.30

47
37
38
50
26
33
3
9
1
79
3
3
55
6
4
4
1
4

11.66
9.19
9.43
12.41
6.45
8.19
.74
2.23
.25
19.60
.74
.74
13.65
1.50
.99
.99
.25
.99
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ตาราง 17 (ตอ)
ตัวแปร
3. ประสบการณที่สอนในชั้นเรียนรวม
นอยกวา 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 ปขึ้นไป
4. การไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
เคย
ไมเคย

จํานวน

รอยละ

216
110
27
23
27

53.60
27.29
6.70
5.71
6.70

162
241

40.19
59.81

จากตาราง 11 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนครูระดับประถมศึกษาที่สอนใน
ชั้นเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 403 คน พบวาเปนครูที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 72.70) มากกวาครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท (รอยละ
27.30) เปนครูที่สอนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 มากที่สุด (รอยละ 19.60) รองลงมาคือครูที่สอน
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 (รอยละ 13.65) รองลงมาคือครูที่สอนในระดับประถมศึกษาปที่ 4
(รอยละ 12.41) สวนครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และประถมศึกษาปที่ 6 (รอยละ .25)
เปนครูที่มีประสบการณสอนในชั้นเรียนรวมนอยกวา 5 ปมากที่สุด (รอยละ 53.60) รองลงมาคือครูที่
มีประสบการณสอนในชั้นเรียนรวม 6 – 10 ป (รอยละ 27.29) รองลงมาคือครูที่มีประสบการณสอน
ในชั้นเรียนรวม 11 – 15 ป และครูที่สอนมีประสบการณสอนในชั้นเรียนรวมมากกวา 21 ป สวนครู
ที่มีประสบการณสอนในชั้นเรียนรวม 16 – 20 ป มีจํานวนนอยที่สุด (รอยละ 5.71) และครูที่ไม
เคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (รอยละ 59.81)มีจํานวนมากกวาครูที่เคยไดรับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ (รอยละ 40.19)
1.2 ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานคะแนนพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม ประกอบดวย
1) ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนน
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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ตาราง 18 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแตละตัวบงชี้พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม
องคประกอบ
ดานการสราง
บรรยากาศเชิง
บวกในชั้น
เรียน

ดานการ
กําหนดขอ
ปฏิบัตใิ นชั้น
เรียน

ดานการจัด
สภาพแวด
ลอมทาง
กายภาพ

ตัวบงชี้พฤติกรรม
สงเสริมใหนักเรียนรักและชวยเหลือกันโดยไมให
นั ก เรี ย นทราบว า ใครเป น นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
ตองการพิเศษ (M1)
ปฏิบัติตอนักเรียนอยางเทาเทียมกัน (M3)
ชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยาง
ถูกวิธี (M4)
รวม
แจ ง กฎและขั้ นตอนปฏิ บัติต าง ๆของชั้ น เรีย น
ในชวงเปดภาคเรียน (M5)
การบังคับใชกฎกับนักเรียนพิเศษเทาเทียมกับ
นักเรียนปกติ (M6)
ออกกฎระเบียบเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับความ
บกพรองของนักเรียน (M7)
เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนด
กฎของชั้นเรียน (M8)
รวม
ชี้แจงมุมตาง ๆ ของหองเรียนในชวงเปดภาค
เรียน (M9)
เก็บสื่อการเรียนรูโดยเปดโอกาสใหทุกคนไดใช
รวมกัน (M10)
จั ด ที่ นั่ ง ให เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
บกพรองดานพฤติกรรม (M11)
จั ด ที่ นั่ ง ให เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
บกพรองดานรางกาย (M12)
รวม

Mean
1.94

SD
.828

ระดับ
ปานกลาง

2.30
2.43

.826
.652

ปานกลาง
มาก

2.22
2.44

.687
.690

ปานกลาง
มาก

2.37

.849

มาก

2.39

.829

มาก

2.25

.844

มาก

2.36
2.51

.705
.703

มาก
มาก

2.13

.795

ปานกลาง

2.16

.789

ปานกลาง

2.05

.736

ปานกลาง

2.21

.612

ปานกลาง
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ตาราง 18 (ตอ)
องคประกอบ
ตัวบงชี้พฤติกรรม
ดานการปรับ การสรางพฤติกรรมเชิงบวกโดยประพฤติตนเปน
พฤติกรรม
ตัวอยางแกนักเรียน (M13)
ลงโทษนักเรียนอยางเหมาะสม (M14)
ใ ห ร า ง วั ล แ ล ะ ล ง โ ท ษ โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก
สถานการณ แ ละความต อ งการของนั ก เรี ย น
(M15)
สร า งพฤติ ก รรมเชิ ง บวกให นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
ตองการพิเศษอยางถูกวิธี (M16)
รวม
ดานการเรียน แบงกลุมนักเรียนอยางเหมาะสม (M17)
การสอน
มอบหมายงานหรือกิจกรรมใหนักเรียนที่มีความ
ต อ งการพิ เ ศษก อ นทํ า การสอนนั ก เรี ย นปกติ
(M19)
จัดการวัดผลอยางเหมาะสม (M20)
รวม
ดานการ
สร า งปฏิ สั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ผู ป กครองของ
จัดการ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (M21)
นําเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสาร (M22)
สื่อสารในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (M23)
แกไขปญหาในการทํางานอยางเหมาะสม (M24)
รวม

Mean
2.15

SD
ระดับ
.770 ปานกลาง

2.15
2.18

.838 ปานกลาง
.768 ปานกลาง

2.23

.773 ปานกลาง

2.17
2.46
2.07

.618 ปานกลาง
.709
มาก
.715 ปานกลาง

2.18
2.24
2.15

.864 ปานกลาง
.643 ปานกลาง
.792 ปานกลาง

1.93
1.90
2.26
2.06

.683
.633
.820
.820

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 18 แสดงคาประเมินต่ําสุดที่ไดจากการประเมินพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพคือ 1 และคะแนนสูงสุดของการประเมินคือ 3 ผลการวิเคราะห พบวา มีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 1.90 – 2.51 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียน
ร ว มมี ก ารจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด า นการกํ า หนดข อ ปฏิ บั ติ ใ นชั้ น เรี ย นสู ง ที่ สุ ด
(x̄ = 2.36) รองลงมาคือดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน (x̄ = 2.22) รองลงมาคือดาน
การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ (x̄ = 2.21) และครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมมี
การจัดการชั้นเรียนดานการจัดการนอยที่สุด (x̄ = 2.06)
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เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว มมี พ ฤติ ก รรมจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพดานการจัดสภาพแวดลอมณางกายภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.22)
โดยตัวบงชี้ M4 ชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางถูกวิธี มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 2.43)
อยูในระดับมาก รองลงมาคือตัวบงชี้ M3 ปฏิบัติตอนักเรียนอยางเทาเทียมกันอยูในระดับปานกลาง
(x̄ = 2.43) ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือตัวบงชี้ M1 สงเสริมใหนักเรียนรักและชวยเหลือกันโดย
ไมใหนักเรียนทราบวาใครเปนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 1.94)
ครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว มมี พ ฤติ ก รรมจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 2.36) โดยตัว
บงชี้ M7 ออกกฎระเบียบเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับความบกพรองของนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ =
2.39) อยูในระดับมาก รองลงมาคือตัวบงชี้ M6 การบังคับใชกฎกับนักเรียนพิเศษเทาเทียมกับ
นักเรียนปกติอยูในระดับมาก (x̄ = 2.37) รองลงมาคือตัวบงชี้ M5 แจงกฎและขั้นตอนปฏิบัติตาง ๆ
ของชั้นเรียนในชวงเปดภาคเรียนอยูในระดับมาก (x̄ = 2.44) ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือตัวบงชี้
M8 เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกฎของชั้นเรียนอยูในระดับมาก (x̄ = 2.25)
ครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว มมี พ ฤติ ก รรมจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.21)
โดยตัวบงชี้ M9 ชี้แจงมุมตาง ๆ ของหองเรียนในชวงเปดภาคเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 2.51) อยู
ในระดับมาก รองลงมาคือตัวบงชี้ M11 จัดที่นั่งใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพรองดาน
พฤติกรรม อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.16) รองลงมาคือตัวบงชี้ M10 เก็บสื่อการเรียนรูโดยเปด
โอกาสใหทุกคนไดใชรวมกัน อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.13) ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือตัว
บงชี้ M12 จัดที่นั่งใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพรองดานรางกาย อยูในระดับปานกลาง (x̄
= 2.05)
ครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว มมี พ ฤติ ก รรมจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพดานการปรับพฤติกรรมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.17) โดยตัวบงชี้ M16
สรางพฤติกรรมเชิงบวกใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางถูกวิธี มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 2.23)
อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือตัวบงชี้ M15 ใหรางวัลและลงโทษโดยพิจารณาจากสถานการณ
และความตองการของนักเรียน อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.18) รองลงมาคือตัวบงชี้ M13 การ
สรางพฤติกรรมเชิงบวกโดยประพฤติตนเปนตัวอยางแกนักเรียน อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.15)
ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือตัวบงชี้ M14 ลงโทษนักเรียนอยางเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง
(x̄ = 2.15)
ครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว มมี พ ฤติ ก รรมจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพดานการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.24) โดยตัวบงชี้ M17 แบงกลุม
นักเรียนอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 2.46) อยูในระดับมาก รองลงมาคือตัวบงชี้ M20
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จัดการวัดผลอยางเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.17) ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือตัว
บงชี้ M19 มอบหมายงานหรือกิจกรรมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกอนทําการสอนนักเรียน
ปกติ อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.07)
ครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมมีพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพดานการจัดการอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 2.06) โดยตัวบงชี้ M24 แกไขปญหาในการ
ทํางานอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 2.26) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือตัวบงชี้ M21
สรางปฏิสัมพันธทางบวกกับผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (x̄ = 2.15) อยูในระดับ
ปานกลาง รองลงมาคือตัวบงชี้ M22 นําเทคโนโลยีมาชวยในการสื่อสาร อยูในระดับปานกลาง
(x̄ = 1.93) ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือตัวบงชี้ M23 สื่อสารในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ อยู
ในระดับปานกลาง (x̄ = 1.90)
2) ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสนั (Person Correlation
Coefficient) เพื่อหาความสัมพันธของแตละตัวบงชี้วามีความเพียงพอที่จะใชวเิ คราะหองคประกอบ
ตอไปหรือไม
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ตาราง 19 คาสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธเพี ยรสันของตัวบ งชี้องคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิท ธิภาพของครูระดับ
ประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม
ตัว
บงชี้
M1
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M19
M20
M21
M22
M23
M24

การสรางบรรยากาศฯ
M
M
M
1
3
4
.74
.66
.33
.48
.50
.54
.30
.41
.33
.36
.38
.39
.37
.42
.37
.36
.39
.36
.34
.21
.35

.68
.38
.54
.55
.50
.28
.36
.23
.34
.27
.40
.28
.33
.27
.25
.35
.30
.22
.08
.27

.25
.39
.45
.40
.23
.32
.18
.20
.18
.33
.28
.31
.29
.25
.29
.19
.19
.07
.20

การกําหนดขอปฎิบัติในชั้นฯ
M
M
M
M
5
6
7
8

.65
.66
.65
.56
.49
.46
.36
.39
.23
.43
.31
.44
.32
.41
.36
.30
.11
.44

.76
.74
.42
.48
.45
.49
.34
.49
.37
.47
.35
.31
.42
.41
.33
.16
.51

.73
.51
.57
.47
.46
.33
.47
.34
.50
.42
.42
.51
.43
.38
.19
.57

.48
.51
.47
.46
.33
.47
.34
.50
.42
.41
.47
.37
.37
.19
.51

การจัดสภาพแวดลอมฯ
M
M
M
M
9
10
11
12

.64
.51
.47
.34
.39
.37
.42
.39
.34
.52
.39
.31
.03
.47

.50
.57
.40
.47
.37
.43
.40
.40
.45
.40
.32
.16
.44

.53
.24
.41
.39
.36
.34
.28
.34
.41
.31
.25
.41

.24
.39
.37
.34
.36
.30
.40
.33
.23
.14
.42

การปรับพฤติกรรม
M
M
M
M
13
14
15
16

.43
.45
.52
.36
.33
.34
.31
.27
.13
.34

.50
.53
.31
.35
.36
.33
.31
.17
.37

.47
.33
.28
.32
.22
.29
.22
.29

.48
.43
.48
.42
.44
.24
.49

การเรียนการสอน
M
M
M
17
19
20

.50
.65
.32
.30
.16
.43

.53
.32
.25
.15
.37

.36
.30
.05
.47

M
21

.48
.29
.60

การจัดการ
M
M
22
23

.29
.51

M
24

.31
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จากตาราง 19 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันระหวาง 24 ตัวบงชี้ มีคาอยูระหวาง .05
ถึง .76 ซึ่งทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาตัวบงชี้ยอยภายในของทั้ง 6 ดาน
พบวา ดานที่ 1 การสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน ตัวบงชี้ที่ 1 สงเสริมใหนักเรียนรักและ
ชวยเหลือกันโดยไมใหนักเรียนทราบวาใครเปนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ (M1) กับตัวบงชี้ที่ 3
ปฏิบัติตอนักเรียนอยางเทาเทียมกัน (M3) มีความสัมพันธกันสูงที่สุด (r = .74) ดานที่ 2 การกําหนด
ขอปฏิบัติในชั้นเรียน ตัวบงชี้ที่ 6 การบังคับใชกฎกับนักเรียนพิเศษเทาเทียมกับนักเรียนปกติ (M6)
กับตัวบงชี้ที่ 7 ออกกฎระเบียบเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับความบกพรองของนักเรียน (M7) มี
ความสัมพันธกันสูงสุด(r = .76) ดานที่ 3 การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ตัวบงชี้ที่ 9 ชี้แจงมุม
ตาง ๆ ของหองเรียนในชวงปดภาคเรียน (M9) กับตัวบงชี้ที่ 10 เก็บสื่อการเรียนรูโดยเปดโอกาสให
ทุกคนไดใชรวมกัน (M10) มีความสัมพันธกันสูงสุด (r = .64) ดานที่ 4 การปรับพฤติกรรม ตัวบงชี้
ที่ 14 ลงโทษนักเรียนอยางเหมาะสม (M14) กับตัวบงชี้ที่ 16 สรางพฤติกรรมเชิงบวกใหนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษอยางถูกวิธี (M16) มีความสัมพันธกันสูงสุด (r = .53) ดานที่ 5 การจัดการเรียน
การสอน ตัวบงชี้ที่ 17 แบงกลุมนักเรียนอยางเหมาะสม (M17) กับตัวบงชี้ที่ 20 จัดการวัดผลอยาง
เหมาะสม (M20) มีความสัมพันธกันสูงสุด (r=.65) ดานที่ 6 การจัดการ ตัวบงชี้ที่ 21 สราง
ปฏิสัมพันธทางบวกกับผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ กับตัวบงชี้ 24 แกไขปญหาใน
การทํางานอยางเหมาะสม (M24) มีความสัมพันธกันสูงสุด (r = .60) ซึ่งทุกตัวบงชี้มีความสัมพันธ
กันเพียงพอที่จะใชวิเคราะหองคประกอบตอไปได
3) ผลการวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (second order confirmatory
factor analysis) มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบวาองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมสามารถสะทอนหรือวัดพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพในภาพรวมเดียวกันไดหรือไม โดยแบบจําลองสมมติฐานเปน
แบบจําลององคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ซึ่งกําหนดใหตัวแปรแฝงอันดับ 1 คือ พฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 6 ดานที่วัดจากตัวแปรสังเกต คือตัวบงชี้ 22 ตัว สวนตัวแปร
แฝงอันดับ 2 ก็คือ พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพที่วัดจากพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียน 6 ดาน ซึ่งก็คือตัวแปรแฝงอันดับที่ 1 ในแบบจําลอง ผลการวิเคราะหประกอบดวย
ผลการวิเคราะหค าดั ช นีทดสอบความกลมกลื นของแบบจําลององคประกอบเชิง
ยืนยันอันดับ 2 ขององคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับ
ประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม ดังภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 คาสัมประสิทธิ์มาตรฐานผลการวิเคราะหจากแบบจําลององคประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่ 2 ของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับ
ประถมศึกษาทีส่ อนในชั้นเรียนรวม
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ตาราง 20 คาดัชนีทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลององคประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่ 2
ดัชนีที่ใชในการพิจารณา
1. Chi-Square
2. RMSEA
3. SRMR
4. CFI
5. NFI

เกณฑการพิจารณา
ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
<.08
<.08
>.90
>.90

คาที่ได
522.50***
df = 203
.063
.027
.98
.97

แปลผล
ไมกลมกลืน
มีความกลมกลืน
มีความกลมกลืน
มีความกลมกลืน
มีความกลมกลืน

**มีนัยสําคัญที่ระดับ .001
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2 จากตารางที่ 20 ดัชนีความกลมกลืนของ
แบบจําลององคประกอบอันดับที่ 2 พบวา ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผานเกณฑ มีเพียงคา
ดัชนีคาสถิติไคสแควรเพียงตัวเดียวที่ไมผานเกณฑที่มีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม คาสถิติ
ไคสแควรมีจุดออนที่อาจมีนัยสําคัญทางสถิติได ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางมีจํานวนมาก แมวา
แบบจําลองจะมีความกลมกลืนแลวก็ตาม (Brown; & Cudeck. 1993) และเมื่อพิจารณารวมกับดัชนี
ตัวอื่น ๆ แลว ทุกตัวบงบอกไปในทางเดียวกันวาทุกตัวผานเกณฑ ดังนั้นจึงสรุปไดวาแบบจําลองที่
วัดมีความกลมกลืนกับขอมูล
4) ผลการวิ เ คราะห ค วามเชื่ อ มั่ น เชิ ง โครงสร า ง (composite
realiability หรื อ
Constructuct reliability) และคาความเที่ยงตรงเชิงเสมือน (average variance extracted : AVE)
เปนการพิจารณาคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรโครงสรางกับตัวแปรสังเกตหรือบงชี้ สําหรับคา
น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ ซึ่งก็คือ คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงกับตัวบงชี้ จะพิจารณา
ตามเกณฑของคอมเรยและลี (Comrey; & Lee. 1992) โดยมีเกณฑการพิจารณาคาน้ําหนัก
องคประกอบที่ไดมีคามากกวา .71 แสดงวาอยูในระดับดีเยี่ยม 0.63 แสดงวาอยูในระดับดีมาก 0.55
แสดงวาอยูในระดับดี 0.45 แสดงวาอยูในระดับพอใช และ 0.32 แสดงวาอยูในระดับไมดี สําหรับคา
น้ําหนักองคประกอบแสดงในตาราง 21
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ตาราง 21 คาสถิติความเชื่อมั่นเชิงโครงสรางและความเที่ยงตรงเชิงเสมือนของตัวแปรแฝง 6 ดาน
ของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน อันดับที่ 2
ตัวแปรแฝงองคประกอบ

Factor
Loading
การสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้น
.67

ดานที่ 1
เรียน
ดานที่ 2 การกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน
.88
ดานที่ 3 การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
.86
ดานที่ 4 การปรับพฤติกรรม
.85
ดานที่ 5 การเรียนการสอน
.77
ดานที่ 6 การจัดการ
.78
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพในภาพรวม

R2

CR

AVE

.916

.648

.45
.78
.74
.73
.60
.60

หมายเหตุ คาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 21 คาน้ําหนักองคประกอบมีคาตั้งแต .726 - .878 คาน้ําหนักองคประกอบ
ทุกดานอยูในระดับดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาคาความเชื่อมั่นในการวัดตัวแปรแฝง (construct reliability)
มีคา .916 ซึ่งมากกวา .70 แสดงวาตัวแปรแฝงขององคประกอบทั้ง 6 ดาน มีความเชื่อมั่นใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาความเที่ยงตรงจากคาเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวบงชี้ที่ตัวแปรแฝงสามารถ
อธิบายได (average variance extracted) พบวามีคา .648 ซึ่งมากกวา .50 แสดงวาตัวแปรแฝงของ
องคประกอบทั้ง 6 ดาน มีความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพในภาพรวมได (convergent validity) (Fornell & Larcker. 1981)
สรุปผลที่ไดจากการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพในการศึกษาครั้งนี้ไดวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis : CFA) ของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่
สอนในชั้นเรียนรวม ประกอบดวย 6 ดาน 22 ตัวบงชี้ ผลการวิจัยนี้จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 วา
โมเดลการวิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอน
ในชั้นเรียนรวม โดยองคประกอบยอยสามารถรวมกันเปนองคประกอบเดียวอยางมีความเที่ยงตรง
และมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม และผูวิจัยนําตัวแปรนี้มาใชในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณในวัตถุประสงคขอ 2 ของการวิจัยตอไป
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ผลการวิเคราะหขอมูลระยะที่ 3
ผลการวิจัยระยะที่ 3 นําเสนอขอมูลเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อ
ศึกษาแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม และทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 – 8
เกี่ยวกับแบบจําลองความสัมพันธเชิงโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม ประกอบดวย
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปร การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร ลักษณะของ
กลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน และผลการพิสูจนสมมติฐาน ตามลําดับดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปร
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรดวยการตรวจสอบขอตกลง
เบื้อง (assumption) สําหรับการวิเคราะหสมมติฐานวิจัยที่ 1 ดังนี้ (Jorwskong; & Sorbom. 1993;
Mueller. 1988)
1.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรสังเกต
ตาราง 22 คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คาความเบ (Skewness)
และคาความโดง (Kurtosis) ของขอมูลที่ไดจากการวัดตัวแปรสังเกตในกลุมรวมจํานวน
403 คน
ตัวแปร

Mean

SD

พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี 2.222
ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการสร า งบรรยากาศ
เชิงบวกในชั้นเรียน
พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี 2.362
ประสิทธิภาพดานการกําหนดขอปฏิบัติ
ในชั้นเรียน

.687

.705

Skewness Kurtosis Skewness
&
Kurtosis
p-value
-.390
-1.494
.000

-.856

-.856

.000
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ตาราง 22 (ตอ)
ตาราง 22 (ตอ)ตัวแปร

Mean

SD

Skewness Kurtosis Skewness
&
Kurtosis
p-value

พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพดานการจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ
พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพดานการปรับพฤติกรรม
พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน
พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพดานการจัดการ
การรวมรูสึกดานความสามารถในการอาน
อารมณและความรูสึกของผูอื่น
การรวมรูสึกดานความสามารถในการสวม
บทบาทแทนผูอื่น
การร ว มรู สึ ก ด า นความสามารถในการ
ตอบสนองตามสถานการณ
การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองด า น
ความสําเร็จของงาน
การรับรูความสามารถของตนเองดานการ
พัฒนาทักษะในการทํางาน
การรั บ รู ค วามสามารถของตนเองด า น
ปฏิสัมพันธทางสังคม
การรับรูความสามารถของตนเองดานการ
รับมือกับความเครียดในงาน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความ
พึงพอใจภายใน

2.214

.612

-.716

-.956

.248

2.174

.618

-.390

-1.338

.150

2.239

.634

-.506

-1.208

.003

2.061

.555

-.772

.166

.184

4.429

1.024

-.409

.180

.150

4.501

.815

-.519

-.532

.889

4.880

.852

-.153

-.409

.021

4.565

.803

-.285

-.185

.181

4.353

.844

-.379

-.683

.841

4.890

.813

-.212

-.517

.019

4.565

.874

-.615

-.070

.270

4.836

.823

-.773

-.301

.177
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ตาราง 22 (ตอ)
ตัวแปร

Mean

SD

Skewness Kurtosis Skewness
&
Kurtosis
p-value

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความ
พึงพอใจภายนอก
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความ
พึงพอใจทั่วไป
ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
ความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวมดานนักเรียน
ความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด
ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ เ รี ย น ร ว ม ด า น
สภาพแวดลอม
ความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวมดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน
ความพร อ มของโรงเรี ย นในการจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวมดานเครื่องมือ
การสนับสนุนจากผูปกครองดานอารมณ
การสนับสนุนจากผูปกครองดานเครื่องมือ
สิ่งของ
การสนั บ สนุ น จากผู ป กครองด า นข อ มู ล
ขาวสาร
การสนั บ สนุ น จากผู ป กครองด า นการ
ประเมิน
ภาระงาน

4.576

1.104

-.368

-.434

.005

4.509

.939

-.222

-.987

.443

6.283
4.206

1.904
1.122

.094
-.335

-.660
-.934

.000
.741

4.423

1.266

-.388

-.706

.000

4.155

1.295

-.270

-1.090

.093

4.196

1.193

-.077

-.684

.582

4.423
3.835

.910
1.141

-.155
-.016

-.880
-.602

.519
.839

4.335

.994

-.144

-.823

.244

4.064

1.088

-.677

-.600

.243

20.06

3.541

.128

1.615

.000

จากตาราง 22 ในการประเมินโครงสรางแบบจําลองโดยใชการประมาณคาแบบไลคลี่
ฮูดสูงสุ ด (maximum-likelihood) ซึ่ งมีขอตกลงเบื้องต นวาข อมู ล ตองมีการแจกแจงเป นโค งปกติ
หลายตัวแปรซึ่งเปนการยากที่จะทําแชนนั้น ดังนั้น จึงมีการเสนอใหพิจารณาวาตัวแปรที่ศึกษามี
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การกระจายเปนโคงปกติแบบตัวแปรเดียวหรือไม โดยใหพิจารณาคา p – value ของความเบและ
ความโดง ถา p-value>.05 แสดงวาขอมูลมีการกระจายเปนโคงปกติ (Kline. 2011) ซึ่งผูวิจัยพบวา
ตัวแปรสังเกตเกือบทุกตัวมีการกระจายเปนโคงปกติ ดังนั้นผูวิจัยจึงถือวาขอมูลดังกลาวมีความ
เหมาะสมจึงใชตัวแปรเหลานั้นในการวิเคราะหสมมติฐานเฉพาะของการวิจัยขอที่ 3 ตอไป
1.2 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต
ในการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตรวจสอบความสั มพันธเชิงเสนตรง โดยใชการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัว แปรสองตัว
(bivariate relationship) ดวยการคํานวนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Person product
moment correlation coefficient) ผลการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่ศึกษา ดัง
ตาราง 23
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ตาราง 23 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต
ตัวแปรสังเกต
1.พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยาง
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ด า น ก า ร ส ร า ง
บรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน
2.พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด า นการกํ า หนดข อ
ปฏิบัติในชั้นเรียน
3.พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยาง
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ด า น ก า ร จั ด
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
4.พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพดานการปรับพฤติกรรม
5.พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน
6.พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยาง
มีประสิทธิภาพดานการจัดการ
7.การร ว มรู สึ ก ด า นความสามารถใน
การอ า นอารมณ แ ละความรู สึ ก ของ
ผูอื่น

1
1

2

3

4

5

6

.583*

1

.430*

.665*

1

.481*

.603*

.591*

1

.428*

547*

.561*

.557*

1

.365*

.558*

.537*

.525*

.478*

1

.467*

.624

.574*

.559*

.508*

.606*

7

8

9

10

11

12

13

1
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ตาราง 23 (ตอ)
ตัวแปรสังเกต
8.การร ว มรู สึ ก ด า นความสามารถใน
การสวมบทบาทแทนผูอื่น
9.การร ว มรู สึ ก ด า นความสามารถใน
การตอบสนองตามสถานการณ
10. การรับรูความสามารถของตนเอง
ดานความสําเร็จของงาน
11.การรับรูความสามารถของตนเอง
ดานการพัฒนาทักษะในการทํางาน
12.การรับรูความสามารถของตนเอง
ดานปฏิสัมพันธทางสังคม
13.การรับรูความ สามารถของตน เอง
ดานการรับมือกับความเครียดในงาน
14.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานความพึงพอใจภายใน
15.ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน
ดานความพึงพอใจภายนอก
16.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานความพึงพอใจทั่วไป
17.ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ

1
.407*

2
.552*

3
.534*

4
.525*

5
.416*

6
597*

7
.711*

8
1

9

10

11

12

13

.356*

.523*

.536*

.539*

.444*

.556*

.668*

.734*

1

.432*

.596*

.630*

557*

.469*

.614*

.658*

.755*

.706*

1

.450*

.627*

.615*

560*

.471*

565*

.691*

.742*

.674*

.829*

1

.412*

.528*

.501*

510*

.462*

518*

.662*

.683*

.696*

.728*

.695*

1

.456*

.587*

.561*

587*

.458*

597*

.734*

.725*

.733*

.765*

.782*

.782*

1

.423*

509*

508*

492*

.428*

.461*

.660*

.652*

.644*

.627*

.660*

.702*

.702*

463*

.566*

549*

504*

.495*

.472*

.629*

.623*

.605*

.583*

.663*

650*

.683*

473*

.602*

.578*

609*

.483*

.603*

.722*

.737*

.741*

.735*

.751*

.727*

.793*

.448*

448*

.497*

558*

.517*

.400*

.553*

.554*

.461*

.572

.515*

.551*

.526*
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ตัวแปรสังเกต
18.ความพรอมของโรงเรียนในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมดานนักเรียน
19.ความพรอมของโรงเรียนในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมดาน
สภาพแวดลอม
20.ความพรอมของโรงเรียนในการจัด
การศึกษาแบบ เรียนรวมดานกิจกรรม
การเรียนการสอน
21.ความพรอมของโรงเรียนในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมดานเครื่องมือ
22.การสนับสนุนจากผูปกครองดาน
อารมณ
23.การสนับสนุนจากผูปกครองดาน
เครื่องมือ สิ่งของ
24.การสนับสนุนจากผูปกครองดาน
ขอมูลขาวสาร
25.การสนับสนุนจากผูปกครองดาน
การประเมิน
26.ภาระงาน

1
.404*

2
.572*

3
.605*

4
576*

5
.457*

6
.605*

7
.710*

8
.707*

9
.639*

10
.736*

11
.765*

12
.652*

13
.770*

.397*

.442*

.509*

500*

.319*

.479*

.539*

.560*

.517*

.585*

.612*

.518*

.597*

.376*

.521*

.534*

515*

.394*

.579*

.580*

629*

.560*

.683*

.645*

.556

.638*

.443*

.540*

.528*

512*

.443*

.586*

.695*

.705*

.638*

.706*

.719*

.664*

.747*

.325*

.484*

.517*

449*

.401*

.490*

.616*

632*

.612*

.695*

.663*

.623*

.715*

.383*

.514*

.581*

507*

.431*

.516*

.647*

.612*

.584*

.725*

.671*

.603*

.695*

.348*

.466*

.487*

473*

.398*

.497*

.597*

.605*

.590*

.723*

.626*

.654*

.658*

.386*

.538*

.556*

512*

.407*

544*

.629*

.672*

.659*

.757*

.728*

.658*

.729*

-.103*

-.041

-.063

-.074

.023

-.050

-110*

-.083

-.141*

-.085

-.105

.039

-.074
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ตาราง 23 (ตอ)
ตัวแปรสังเกต
26.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานความพึงพอใจภายใน
27.ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน
ดานความพึงพอใจภายนอก
28.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานความพึงพอใจทั่วไป
29.ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
30.ความพรอมของโรงเรียนในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมดานนักเรียน
31.ความพรอมของโรงเรียนในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมดาน
สภาพแวดลอม
32.ความพรอมของโรงเรียนในการจัด
การศึกษาแบบ เรียนรวมดานกิจกรรม
การเรียนการสอน
33.ความพรอมของโรงเรียนในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมดานเครื่องมือ

14
1

15

16

17

18

.745*

1

.777*

.746*

1

.484*
.667*

.461*
.645*

.501*

19

20

.535*
.768*

1
.514*

1

.493*

.598*

.421*

.723*

1

.551*

.495*

.647*

.462*

.816*

.756*

1

.644.

.657*

.732*

.502*

.850*

.744*

.808*

21

22

23

24

25

26

1
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ตาราง 23 (ตอ)
ตัวแปรสังเกต
34.การสนับสนุนจากผูปกครองดาน
อารมณ
35.การสนับสนุนจากผูปกครองดาน
เครื่องมือ สิ่งของ
36.การสนับสนุนจากผูปกครองดาน
ขอมูลขาวสาร
37.การสนับสนุนจากผูปกครองดาน
การประเมิน
38.ภาระงาน

14
.597*

15
.640*

16
.680*

17
.504*

18
.732*

19
.573*

20
.618*

21
.718*

22
1

23

24

25

.584*

.608*

.701*

.523*

.727*

.608*

.685*

.698*

.764*

1

.507*

506*

.659*

.511*

.673*

.546*

.648*

.683*

.760*

.803*

1

.622*

.657*

.741*

.494*

.753*

.641*

.679*

.742*

.759*

.830*

.805*

.022

.032

-.056

-.086

-.108*

.061

.087

-.086

-.133* -.118* -.158* -.122*

26

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 23 เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตที่เปนองคประกอบของตัวแปรแฝงแตละตัวนั้น
พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตมีคาอยูระหวาง 0.022 – 0.850 ตัวแปรภาระงานมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธทางลบ
อย า งไม มีนั ยสํ า คั ญ กั บ ตั ว แปรเกื อ บทุ ก ตัว แปร ส ว นตัว แปรที่ เ หลื อ มี ค วามสั มพั นธ กั นทางบวกอย า งมี นัย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธกันสูงสุดคือ ตัวแปรความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมดานนักเรียนกับตัวแปรความพรอมของโรงเรียน
ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมดานกิจกรรมดานเครื่องมือ (r = .850) สวนตัวแปรที่มีคาต่ําสุดคือตัวแปรความพึงพอใจภายในกับตัวแปร
ภาระงาน (r = .022) ซึ่งในการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร ไคลน (Kline. 2011) กลาววาถาตัวแปรมีความสัมพันธ
กันสูงกวา 0.85 จะทําใหเกิดปญหาภาวะรวมเสนตรง (Multicollinearity) และเมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรชุดนี้มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรไมเกิน 0.85 จึงสรุปไดวาตัวแปรชุดนี้ไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงเชิงพหุจึงทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
ได
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2. การวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางเชิงสาเหตุหรือการวิเคราะหแบบจําลอง
ลิสเรล (linear structural relationship : LISREL) เปนการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัว
แปรแฝงในแบบจําลอง โดยการหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฎในความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุและ
ทดสอบวาแบบจําลองที่สร างขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม สําหรับการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย โดยแบบจําลองปจจัย
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนใน
ชั้นเรียนรวมนี้มีสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับ
ประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมมี 3 ปจจัยหลัก คือ 1) ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิตลักษณะเดิมของ
ผูกระทํา ไดแก การรวมรูสึกและการรับรูความสามารถของตนเอง 2) ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมจิต
ลักษณะตามสถานการณ ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
ปจจัยเชิงสาเหตุกลุมลักษณะสถานการณ ไดแก ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม การสนับสนุนจากผูปกครองและภาระงานของครู
2.1 ผลการทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองสมมติฐานปจจัยเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพกับขอมูลเชิงประจักษ
ตาราง 24 คาสถิติทดสอบความสอดคลองของขอมูลเชิงประจักษกับรูปแบบเริ่มแรก (ตาม
สมมติฐาน)ของแบบจําลองปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ดัชนีที่ใชในการพิจารณา
1. Chi-Square
2.
3.
4.
5.

RMSEA
SRMR
CFI
NFI

เกณฑการพิจารณา
ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
<.08
<.08
>.90
>.90

คาที่ได
807.93**
df = 275
.073
.036
.99
.98

แปลผล
ไมกลมกลิน
มีความกลมกลิน
มีความกลมกลิน
มีความกลมกลิน
มีความกลมกลืน

***มีนัยสําคัญที่ระดับ .001
จากตาราง 24 เมื่อพิจารณาคาเกณฑที่ใชในการพิจารณาความสอดคลองโดยรวม
พบวา ดัชนีความกลมกลืนทุกตัวผานเกณฑ มีเพียงคาดัชนี คาสถิติไคสแควรเพียงตัวเดียวที่ไม
ผานเกณฑ ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม คาสถิติไคสแควรมีจุดออนที่อาจมีนัยสําคัญทาง
สถิติได ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางมีจํานวนมาก แมวาแบบจําลองจะมีความกลมกลืนแลวก็ตาม
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(Brown; & Cudeck. 1993) เมื่อพิจารณารวมกับดัชนีตัวอื่น ๆ แลว ทุกตัวบงบอกไปในทางเดียวกัน
วาทุกตัวผานเกณฑ ดังนั้นจึงสรุปไดวา แบบจําลองปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ป รั บ ใหม ส ามารถนํ า มาอธิ บ ายพฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมไดดีขึ้น สามารถแสดงแบบจําลองปจจัยเชิงสาเหตุใน
ภาพประกอบ 10
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ภาพประกอบ 10 ผลการประมาณคาแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพที่มีความกลมกลืนกับขอมลเชิงประจักษ
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จากการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง เส น จนได แ บบจํ า ลองความสั ม พั น ธ
โครงสรางเชิงเสนของปจจัยกลุมจิตลักษณะเดิม ปจจัยกลุมจิตลักษณะทางสถานการณและปจจัย
สถานการณี่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมที่
มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังภาพประกอบ ผูวิจัยไดนําเสนอคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
และคาสัมประสิทธิ์การทํานายของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผล ดังตาราง 26
ตาราง 26 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (Direct effect : DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effects :
IE) อิทธิพลรวม (Total effects : TE) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลและคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation : R2)

ตัวแปรสาเหตุ
1.การรวมรูสึก
2.การรั บ รู ค วามสามารถของ
ตนเอง
3.ภาระงาน
4.ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
5.ความพร อ มของโรงเรี ย นใน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
6.การสนับสนุนจากผูปกครอง
7.ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
R2

ตัวแปรผล
ความพึงพอใจในการ
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
ปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
DE
IE
TE
DE
IE
TE
.72*
.72*
.26
.13
.40
.08
.08
.26
.02
.28
.10*
-

-

.10*
-

.02
.20*
.17

-

.02
.20*
.17

.17*
-

-

.17*
-

-.13
.19

.03
-

-.10
.19

.88

.75

1. จากภาพประกอบ 10 ผลการประมาณคาแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิง
เสนของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
หลังปรับแบบจําลอง และตาราง 26 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (Direct effect : DE) อิทธิพล
ทางออม (Indirect effects : IE) อิทธิพลรวม (Total effects : TE) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัว
แปรผลและค าสั ม ประสิท ธิ์สหสั มพัน ธ เ ชิงพหุยกกําลังสองของตัว แปร (Squared
Multiple
2
Correlation : R ) พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอตัวแปรพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
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ประสิทธิภาพคือตัวแปรการรวมรูสึก มีคาสัมประสิทธอิทธิพลเทากับ .40 มี รองลงมาคือตัวแปรการ
รับรูความสามารถของตนเอง มีคาสัมประสิทธอิทธิพลเทากับ .28 รองลงมาคือตัวแปรความรู
เกี่ยวกับเด็กพิเศษ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .20 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรการ
รวมรูสึก การรับรูความสามารถของตนเอง ภาระงาน ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ ความพรอมของ
โรงเรี ย นในการจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร ว ม การสนั บ สนุ น จากผู ป กครองและตั ว แปรความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานรวมกันอธิบายตัวแปรพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ไดรอยละ 75
ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคือตัวแปรการ
รวมรูสึก มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .72 มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 รองลงมาคือตัวแปรการ
สนับสนุนจากผูปกครองมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .17 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รองลงมาคือตัวแปรภาระงานมีคาสัมประสิทธอิทธิพลเทากับ .10 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเอง มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .08 ตัวแปรการรวม
รู สึ ก ตั ว แปรการรั บ รู ค วามสามารถของตนเอง ตั ว แปรภาระงานและตั ว แปรการสนั บ สนุ น จาก
ผูปกครองรวมกันทํานายตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดรอยละ 88
2. ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยขอ 2 การรวมรูสึกมีอิทธิพลทางตรง
ตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และมีอิทธิพลทางออมต อพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอย างมี ประสิทธิ ภาพของครูร ะดับประถมศึ กษาที่สอนในชั้นเรียนรว มผานความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากภาพประกอบ 9 และตาราง 22 พบวาการรวมรูสึกมีอิทธิพลทางตรง
ตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาสัมประสิทธอิทธิพลเทากับ .26 อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนผานความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .13 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาตัวแปร
การรวมรูสึกมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .72 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้จึงไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอ 2
3. ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยขอ 3 การรับรูความสามารถของ
ตนเองมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี อิ ท ธิ พ ล
ทางออมตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้น
เรียนรวมผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากภาพประกอบ 10 และตาราง 26 พบวาตัวแปร
การรับรูความสามารถมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .26 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .02 อยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยนี้จึงไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอ 3
4. ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยขอ 4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอน
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ในชั้นเรียนรวม จากภาพประกอบ 10 และตาราง 26 พบวาตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี
อิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ .19 อยางไมมีนัยสําคัญ ผลการวิจัยนี้จึงไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยที่ 4
5. ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยขอ 5 ความพรอมของโรงเรียนในการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของ
ครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม จากภาพประกอบ 10 และตาราง 26 พบวาตัวแปรความ
พรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .17 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิจัยนี้จึง
ไมสนับสนุนสมมติฐานงานวิจัยที่ 5
6. ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยขอ 6 การสนับสนุนจากผูปกครองมี
อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ พฤติ ก รรมจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ
พฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมผาน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากภาพประกอบ 10 และตาราง 26 พบวาตัวแปรการสนับสนุน
จากผู ป กครองมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ -.13 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาตัวแปรการสนับสนุนจาก
ผูปกครองมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ .03 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาตัวแปรการสนับสนุนจากผูปกครองมี
อิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .17 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยจึงไมสนับสนุนสมมติฐานงานวิจัยที่ 6
7. ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยขอ 7 ภาระงานของครูมีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ จากภาพประกอบ 10 และตาราง 26
พบวาตัวแปรภาระงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .00 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาตัวแปรภาระงานของครูมี
อิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .10 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยจึงไมสนับสนุนสมมติฐานงานวิจัยที่ 7
8. ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยขอ 8 ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษมี
อิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนใน
ชั้นเรียนรวม จากภาพประกอบ 10 และตาราง 26 พบวาตัวแปรความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษมีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .20 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยจึงสนับสนุนสมมติฐานงานวิจัยที่ 8

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักคือ 1) เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม และ 2) เพื่อศึกษาแบบจําลองความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครู
ที่สอนในชั้นเรียนรว ม ผูวิจัยออกแบบวิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบขั้นตอนเชิงสํ ารวจ (Exploratory
Sequential Design) ตามแนวคิดของเครสเวลและคลาก (Cresswell & Clark. 2011) โดยแบงการ
วิจัยออกเปน 3 ระยะ กลาวคือ การวิจัยระยะที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงคการ
วิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอน
ในชั้นเรียนรวม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยทําการสัมภาษณเชิงลึกและทําการตีความพฤติกรรม
การจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม สวนการวิจัยระยะที่ 2 เปน
การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมจัดการ
ชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยสราง
เครื่ อ งมื อ วั ด ตั ว แปรและทํ า การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบพฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม และการวิจัยระยะที่ 3 เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษาแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยในครั้งนี้คือ
ระยะที่ 1 ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยประกอบดวย 2 กลุม ไดแก
1. ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูล
สําคัญกลุมนี้วาตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และผูวิจัย
คัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญในกลุมนี้ทั้งหมด 3 ทาน ประกอบดวยดวย 1) อาจารยดานการศึกษา
พิเศษระดับอุดมศึกษา 2) บุคลากรจากศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง และ 3) วิทยากรที่ให
ความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
2. ครูที่สอนในชั้นเรียนรวม ผูวิจัยแบงผูใหขอมูลสําคัญในกลุมนี้ออกเปน 2 กลุม ตาม
คุณสมบัติของผูใหขอมูลสําคัญ โดยกลุมแรกประกอบคือครูที่เคยไดรับรางวัลเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบเรียนรวมในระดับภาคขึ้นไป จํานวน 3
ทาน และกลุมที่สองคือครูที่มี
ประสบการณสอนในชั้นเรียนรวม 10 ปขึ้นไป จํานวน 2 ทาน รวมจํานวน 5 ทาน
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ระยะที่ 2 และ 3 กลุมตัวอยาง
การวิจัยระยะที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยางคือครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 403 คนจาก 35 โรงเรียน โดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในงานวิจัยนี้มี 3 ฉบับ ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยระยะที่ 1 ประกอบดวยแบบสัมภาษณ 2 ฉบับ
ไดแก แบบสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพสําหรับครูที่สอนใน
ชั้นเรียนรวม และแบบสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัยระยะที่ 2 และ 3 การวิจัยระยะที่ 2 และ 3 เปน
การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประกอบดวยขอคําถาม 10 ตอน ตอนที่ 1
เปนแบบสอบถามที่วัดคุณลักษณะสวนบุคคลของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม สวนตอนที่ 2 – 10 วัด
เกี่ ย วกั บ ตั ว แปรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย ตั ว แปรพฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพ ตัวแปรการรวมรูสึก ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเอง ตัวแปรความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ตัวแปรความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ตัวแปรการ
สนับสนุนจากผูปกครอง ตัวแปรความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษและตัวแปรภาระงาน
ระยะเวลาในการวิจัย
การวิจัยนี้เก็บรวบรวมขอมูลใน 2 ชวงเวลา ดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 มีนาคม – พฤษภาคม 2559
การวิจัยระยะที่ 2 กันยายน – ตุลาคม 2559
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยผสานวิธีวิจัยระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดแก
การวิจัยระยะที่ 1 ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเชิงคุณภาพ (content analysis)
การวิจัยระยะที่ 2 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลสถิติสําหรับขอมูลเชิงปริมาณดวยคาสถิติไดแก
การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ และคาความโดง
สําหรับวิเคราะหวัตถุประสงคการวิจัยไดแก คาสหสัมพันธ การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC for window การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัว
แปรแฝง (structural equation models for latent variable) โดยใชโปรแกรม lisrel
ในบทนี้ ผู วิ จั ย ขอนํ า เสนอการสรุ ป ผล อภิ ป รายผลและข อ เสนอแนะจากงานวิ จั ย
ตามลําดับดังตอไปนี้
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1. สรุปผลการวิจัย
1.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1
1.2 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2
2. อภิปรายผลการวิจัย
2.1 อภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1
2.2 อภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2
3. ขอจํากัดงานวิจัย
4. ขอเสนอแนะ

1. สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคหลักของการวิจัย ดังนี้
1.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรม
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
1.1.1 การสรางตัวแปรพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ในการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยทําการ
สัมภาษณครูและผูเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการชั้น
เรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชแนวคิดการจัดการชั้นเรียนของสมิธและคณะ (Smith. et. al.,
2008) ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาและสรุปผลการวิจัยไดวา พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก
ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน ดานการกําหนดขอปฏิ บัติในชั้นเรียน ดานการจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการปรับพฤติกรรม ดานการเรียนการสอนและดานการจัดการ โดย
มีรายละเอียดแตละดานดังนี้
1) ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน
หองเรียนรวมที่ดีคือหองเรียนที่มีบรรยากาศสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
รวมกัน ทั้งนี้สําหรับการสรางบรรยากาศเชิงบวกใหเกิดขึ้นในหองเรียนนั้น สิ่งสําคัญคือการปลูกฝง
ใหนักเรียนปกติยอมรับ เขาใจ และชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ แตไมมีความจําเปน
ที่จะตองเนนย้ําหรือบอกวานักเรียนที่มีความตองการพิเศษคนดังกลาวบกพรองอะไร เพราะจะเปน
การตีตราใหกับนักเรียนคนนั้น โดยพฤติกรรมของครูควรแสดงออกวาใหความสนใจนักเรียนพิเศษ
และไมมองวาพวกเขาเปนปญหา ครูตองพยายามพูดคุยและปลูกฝงนักเรียนปกติใหชวยเหลือเพื่อน
รวมถึ งการทํ าใหเ ปนตัว อยางแกนักเรียนปกติดว ย และนอกจากการที่ครูจะไมทํา ใหเ กิดความ
แตกตางในชั้นเรียนและสงเสริมใหเกิดการชวยเหลือกันในชั้นเรียนแลว การมอบหมายหนาที่ให
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นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ หรือสงเสริมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษคนพบและแสดง
ศักยภาพของตน จะทําใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษรูสึกมีคุณคา เกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ
ในตนเอง และสงผลใหนักเรียนปกติไมเกิดความรูสึกวานักเรียนที่มีความตองการพิเศษเปนปญหา
และจะใหการยอมรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเพิ่มขึ้น
ครูสามารถสรางระบบ “บัดดี้” เปนการมอบหมายใหนักเรียนปกติในชั้นเรียน
คอยดูแลชว ยเหลื อนัก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษ นั ก เรี ยนที่ เ ปน บัดดี้ ข องนัก เรีย นที่มีค วาม
ตองการพิเศษเปนผูที่นั่งกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียน คอยดูแลชวยเหลือในชั้น
เรียนและชวงเวลาพักกลางวัน นักเรียนที่เปนบัดดี้ครูจะรับสมัครจากนักเรียนที่มีจิตอาสาในชั้นเรียน
และพยายามคัดเลือกนักเรียนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความรับผิดชอบและมีผลการเรียนที่ดี
เนื่องจากการคอยดูแลนักเรียนพิเศษเปนหนาที่ที่เพิ่มขึ้นอาจสงผลใหบัดดี้เสียเวลาและสมาธิที่ใชใน
การเรียน ครูอาจจะมอบสิทธิพิเศษใหนักเรียนที่เปนบัดดี้ชวยเหลือเพื่อน เชน อุปกรณการเรียน
ทุนการศึกษา ฯลฯ แตทั้งนี้ระบบบัดดี้อาจจะไมเหมาะสมกับนักเรียนที่อายุยังนอย เนื่องจากเปนวัย
ที่ยังไมสามารถควบคุมตนเองไดมากนัก การที่นักเรียนปกติไดใกลชิดกับนักเรียนพิเศษจะชวยสราง
ความเข า ใจแก นั ก เรี ย นปกติ ส ว นนั ก เรี ย นพิ เ ศษจะได เ รี ย นรู ก ารปรั บ ตั ว และเรี ย นรู ที่ จ ะสร า ง
ความสัมพันธกับผูอื่น
2) ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน
ขอปฏิบัติในขั้นเรียนหมายถึงการวางกําหนดการในแตละวันเพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติใหแกนักเรียน ผลการวิจัยพบวาขั้นตอนตาง ๆ ในชั้นเรียนรวมไมไดมีความแตกตางจากชั้น
เรียนธรรมดามากนัก โดยครูจะเปนผูสรางกําหนดการในชั้นเรียน ถาชั้นเรียนรวมนั้นไมมีนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางรางกายเรียนรวมดวย กําหนดการหรือขั้นตอนในชั้นเรียนก็แทบจะไมตางจาก
ชั้นเรียนปกติ ทั้งนี้ครูจะเปนผูแจงกําหนดการ แนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบตาง ๆ ในหองเรียน
ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาตอนตนควรเนนย้ําถึงกฎและขั้นตอนตาง ๆ แตในชั้นเรียนที่เปนเด็ก
โตอาจเพียงเนนย้ํากฎเฉพาะของหองเรียนนั้น ๆ สําหรับนักเรียนพิเศษที่มีความบกพรองระดับ
รุนแรง ครูอาจจัดทําเปนตารางเวลาที่ชัดเจนพรอมกับเตรียมเครื่องมือและสื่อตาง ๆ เพื่อเนนย้ําให
เด็กทราบถึงขั้นตอนและกฎของหองเรียน
การตั้ งกฎเกณฑ ใ นห อ งเรี ยนร ว มนั้น นั ก เรีย นปกติ แ ละนั ก เรี ยนที่มี ค วาม
ตองการพิเศษจะตองอยูในกฎเกณฑเดียวกัน ไมมีการยกเวนกฎสําหรับนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ ทั้งนี้เพื่อใหไมเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางนักเรียน และสรางการปรับตัวใหเขากับสังคม
ใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
3) ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
การจัดโตะเรียนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
รวมนั้นเปนการจัดโตะแบบตัวยู (U) การจัดโตะเรียนแบบนี้ครูจะเปนจุดรวมสายตาของนักเรียน
สงผลใหนั กเรียนมี สมาธิกับการเรียนและครูสามารถดูแลและใสใจนักเรียนไดอยางทั่ว ถึง หาก
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หองเรียนนั้นมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ พี่เลี้ยงสามารถนั่งอยูขางหลัง
นักเรียน เพื่อดูแลนักเรียนและสามารถเขาหานักเรียนไดงายและทันทวงที แตการที่นักเรียนใน
หองเรียนรวมมีจํานวนมาก การจัดโตะรูปตัวยูจึงทําไดยาก การจัดโตะในหองเรียนสวนมากจะเปน
แถวหนากระดาน นักเรียนจะนั่งกันเปนคู ๆ นักเรียนพิเศษไมควรจะนั่งเกินแถวที่ 2 เพื่อใหครู
สามารถมองเห็นไดชัดเจน คูที่นั่งดวยควรเปนพี่เลี้ยงหรือบัดดี้ที่ครูมอบหมาย ครูอาจจะสรางความ
สนใจกับเขาระหวางการเรียนการสอนดวยการแตะตัวหรือสบตาดวย เด็กที่มีสมาธิสั้นไมควรนั่งติด
หนาตางหรือประตูเพราะจะทําใหเสียสมาธิไดงาย ในกรณีที่นักเรียนพิเศษมีรูปรางใหญซึ่งอาจบัง
เพื่อนที่นั่งแถวหลัง ครูอาจจัดใหนั่งตรงริมหองเพื่อใหไมบังเพื่อนในหอง แตตองเปนตําแหนงที่ครู
เขาถึงไดงาย หากนักเรียนในหองเรียนมีนอย ครูสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางโตะเรียนให
หลากหลาย ใหสอดคลองกับสภาพการสอนหรือกิจกรรมในเวลาเรียน
ในห อ งเรี ย นร ว มควรมี ก ารจั ด มุ ม กิ จ กรรมสํ า หรั บ นั ก เรี ย นให ไ ด ม าใช ใ น
ชวงเวลาพักหรือชวงที่วาง มุมเหลานี้อาจประกอบดวยของเลนเสริมพัฒนาการหรือสื่อการเรียนรู
ตาง ๆ แตไมมีความจําเปนจะตองแยกวามุมนี้สําหรับนักเรียนพิเศษ นักเรียนทั้งหมดมีสิทธิ์จะใชมุม
ต า ง ๆ ในห อ งเรี ย นได อ ย า งเท า เที ย มกั น ในกรณี ที่ โ รงเรี ย นมี ง บประมาณพออาจจะจั ด ห อ ง
การศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ ในหองจะประกอบไปดวยสื่อและอุปกรณที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ เพื่อใหนักเรียนพิเศษไดเรียนรูและพัฒนาทักษะตาง ๆ การจัดกิจกรรมสําหรับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษเชนการสอนเสริมและการวัดผลการศึกษาแกนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษสามารถใชหองนี้ดําเนินการได
4) ดานการปรับพฤติกรรม
การจั ด การชั้ น เรี ย นด า นพฤติ ก รรมหมายถึ ง การกระทํ า ของครู ที่ จ ะทํ า ให
นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหรือพฤติกรรมที่เปนปญหา
และพยายามใหนักเรียนคงไวซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค ในการนี้ครูจําเปนตองใชการเสริมแรง
ทางบวก การเสริมแรงทางลบ รวมถึงการลงโทษ การกําหนดรางวัลซึ่งเปนการเสริมแรงทางบวก
และการกําหนดบทลงโทษซึ่งเปนการเสริมแรงทางลบหรือการลงโทษในชั้นเรียนรวมนั้น ควรจะเปน
การกําหนดเปนภาพรวมสําหรับนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษโดยเทาเทียมกัน
เพื่อไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําในชั้นเรียน แตการที่ครูกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับรางวัลและการลงโทษ
โดยไมแบงแยกนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ อาจสงผลใหนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษไมไดรับรางวัลหรือการเสริมแรงทางบวกเลย ในการนี้ครูอาจจะสรางขอตกลงกับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษเปนการสวนตัว ขอตกลงดังกลาวจะตองเหมาะสมกับความสามารถ
ของนักเรียนคนนั้น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการเสริมแรงงายขึ้น
การเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบและการลงโทษในหองเรียนรวมนั้น
มีความคลายคลึงกับหองเรียนปกติ ครูจะมีระดับการลงโทษจากนอยไปมาก เชนการยืนในชั้นเรียน
การทําความสะอาดหอง การไทมเอาทไปจนถึงการลงโทษทางกาย ซึ่งเปนเทคนิคของครูแตละคน
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แตทั้งนี้ครูควรคํานึงวาการเสริมแรงและการลงโทษที่ไดผลสําหรับนักเรียนพิเศษนั้นอาจจะตองใชตัว
เสริมแรงที่แตกตางจากนักเรียนปกติ ทั้งนี้เปนหนาที่ของครูที่จะคนหาวาการเสริมแรงและการ
ลงโทษอยางไรที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความพิเศษและรูปแบบความบกพรอง นั้น ๆ เชน การ
ลงโทษดวยวิธีไทมเอาทจะไมเหมาะสมกับนักเรียนที่มีภาวะออทิซึ่ม เพราะธรรมชาติของนักเรียนมี
แนวโน ม ที่ ช อบแยกตั ว อยู แ ล ว ครู ส ามารถหาตั ว เสริ ม แรงและการลงโทษที่ เ หมาะสมจากการ
สอบถามจากผูปกครอง สอบถามตัวนักเรียนเอง รวมไปถึงสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให
การปรับพฤติกรรมของนักเรียนไดผลมากที่สุด
5) ดานการเรียนการสอน
การจัดการสอนในหองเรียนรวมนั้น ครูควรจะมีการเตรียมสื่อการเรียนรู ใบ
งาน ของเล น ฯลฯ ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) ให กั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
ตองการพิเศษเรียนรวม กอนเริ่มตนชั่วโมงสอนครูอาจจะมอบหมายงานหรือมอบหมายกิจกรรมให
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดฝกทํา เพื่อไมใหรบกวนชั้นเรียนในขณะที่ครูสอน หลังจากที่ครู
สอนนักเรียนปกติและมอบหมายงานใหทําแลว ครูจะตองมาติดตามงานของนักเรียนเรียนรวม วา
งานที่มอบหมายใหเปนอยางไรบาง และดําเนินการสอนตาม IEP ของนักเรียนคนนั้น หากสอนไม
ทันอาจมีการสอนซอมเสริมในชั่วโมงวาง การมอบหมายงานหรือการบ านใหนักเรียนพิเศษใน
หองเรียนอาจเปนการบานแยกหรือใบงานแยก หากนักเรียนพิเศษสามารถเรียนตามเพื่อน ๆ ใน
หองได การบานของนัก เรี ยนอาจเป น แบบเดีย วกับของเพื่ อนรว มห องแต ล ดปริมาณงานลงให
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนพิเศษ
วิ ธี ส อนนั ก เรี ย นพิ เ ศษที่ เ หมาะสมคื อ การสอนแบบวิ เ คราะห ง าน (Task
analysis) สื่อการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษควรเปนสื่อที่เปนรูปธรรมที่สุดเพื่อใหนักเรียนเขาใจได
งาย โดยอาจใชสิ่งของในชีวิตประจําวันมาใชประกอบการสอน สําหรับการวัดผลนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ ครูจะออกขอสอบตาม IEP ที่จัดทําไว แตการจัดการวัดผลอาจตองจัดสอบแยก
เฉพาะนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร อ งบางประเภท เช น นั ก เรี ย นที่ บ กพร อ งทางการมองเห็ น หรื อ
นักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู จะตองมีการอานออกเสียงขอสอบใหฟง หรือนักเรียนที่มีสภาวะ
สมาธิสั้ นซึ่ ง วอกแวกไดง าย ครู อาจจั ดสอบตา งหากในสภาพแวดล อ มที่ค วบคุม ไว เ ฉพาะ แต
นักเรียนที่บกพรองทางการไดยินหรือบกพรองทางรางกายบางประเภทสามารถจัดสอบรวมกับ
นักเรียนปกติไดเลย
การแบ ง นั ก เรี ย นออกเป น กลุ ม ๆ ในห อ งเรี ย นพิ เ ศษนั้ น ครู ค วรแบ ง โดย
คํานึงถึงวัตถุประสงคของงานนั้น ๆ หากงานที่ใหทําเปนงานที่มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีการให
คะแนน ครูควรเปนผูจัดกลุมใหนักเรียนโดยในแตละกลุมควรมีทั้งเด็กเกงและเด็กออนปะปนกันไป
ในกลุมหนึ่งไมควรมีเด็กพิเศษเกิน 1 คน หากวัตถุประสงคของงานนั้นเปนไปเพื่อการฝกทํางาน
เปนกลุมหรือเรียนรูรวมกัน ครูอาจปลอยใหนักเรียนจัดกลุมกันโดยอิสระ หากนักเรียนพิเศษไม
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สามารถเขารวมกลุมไดดวยตนเอง ครูตองเขาไปแทรกแซงชวยเหลือใหนักเรียนไดเขากลุมตาม
ความเหมาะสม
6) ดานการจัดการ
ครู ที่ ส อนในชั้น เรี ย นร ว มตอ งมีก ารประสานงานต าง ๆ เกี่ย วกั บ เด็ กพิ เ ศษ
มากกวาครูที่สอนในชั้นเรียนปกติ ทั้งนี้ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมหรือครูที่ประจําชั้นเรียนรวมจะ
รับทราบขอมูลของนักเรียนพิเศษที่ตนเองดูแลอยู การประสานงานแจงขอมูลของนักเรียนพิเศษ
แนวทางปฏิบัติและขอความรวมใหแกฝายตาง ๆ ในโรงเรียนเปนสิ่งที่จําเปน เพื่อใหนักเรียนพิเศษ
ไดเกิดพัฒนาการใหมากที่สุด นอกจากการประสานงานภายในโรงเรียนแลว การประสานงานกับ
ผูปกครองของนักเรียนพิเศษก็เปนสิ่งจําเปนมากเชนกัน ครูอาจจะใกลชิดกับผูปกครองของนักเรียน
กลุมนี้ อ ย างใกลชิ ด เนื่ อ งจากผู ป กครองของนัก เรีย นกลุมนี้จะดูแ ลนั ก เรีย นกลุมนี้ อย า งใกลชิ ด
ผูปกครองมักจะเปนผูรับ – สงนักเรียนดวยตนเองและมีการสอบถามพัฒนาการตาง ๆ ของนักเรียน
กับครูอยูเสมอ ครูควรพูดคุยกับผูปกครองกลุมนี้ดวยสีหนายิ้มแยมแจมใส รายงานพัฒนาการในแต
ละวันของนักเรียนโดยเนนพัฒนาการในเชิงบวก หากมีการบานหรืองานพิเศษครูอาจจะแจงให
ผูปกครองชวยดูแลในขณะที่นักเรียนอยูบาน
1.1.2
การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบของพฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพ
จากการสัมภาษณครูและผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ผูวิจัยไดสรางเปนตัวบงชี้และพัฒนาเปนขอคําถามแบบวัดของตัวแปรตามในงานวิจัยระยะที่ 2 คือ
ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ ในแบบสอบถามประกอบดวย 6
ดาน ไดแก ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน
ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการปรับพฤติกรรม ดานการเรียนการสอนและดาน
การจั ด การ และได ทํ า การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบของพฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะหพบวา
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของโมเดลการวัดพฤติกรรม
การจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ แสดงความเที่ยงตรงเชิงยืนยันอับดับ 2 วาองคประกอบ
อันดับที่ 1 ของทั้ง 6 องคประกอบ ไดแก ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน ดานการ
กําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการปรับพฤติกรรม
ดานการเรียนการสอนและดานการจัดการ สามารถรวมกันเปนองคประกอบเดียวไดอยางมีความ
เที่ยงตรง ซึ่งพบวา โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไคสแควรเทากับ 522.50 df =
203 (p<.001) RMSEA = .063, SRMS = .027, CFI = .98, GFI = .90 โดยมีความเชื่อมั่นเชิง
โครงสรางเทากับ .916) และความเที่ยงตรงเชิงเสมือนเทากับ .648
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การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2
จากตารางที่ 20 ดัชนีความ
กลมกลืนของแบบจําลององคประกอบอันดับที่ 2 พบวา ดัชนีความกลมกลืนเกือบทุกตัวผานเกณฑ
มีเพียงคาดัชนีคาสถิติไคสแควรเพียงตัวเดียวที่ไมผานเกณฑที่มีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม
คาสถิติไคสแควรมีจุดออนที่อาจมีนัยสําคัญทางสถิติได ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางมีจํานวนมาก
แมวาแบบจําลองจะมีความกลมกลืนแลวก็ตาม (Brown; & Cudeck. 1993) และเมื่อพิจารณารวมกับ
ดั ช นี ตั ว อื่ น ๆ แล ว ทุ ก ตั ว บ ง บอกไปในทางเดี ย วกั น ว า ทุ ก ตั ว ผ า นเกณฑ ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า
แบบจําลองที่วัดมีความกลมกลืนกับขอมูล
1.2 สรุปผลตามวัตถุประสงควิจัยขอ 2 เพื่อศึกษาแบบจําลองความสัมพันธเชิงโครงสราง
เชิงเสนของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้น
เรียนรวม
1.2.1 ผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของป จ จั ย ทางจิ ต ลั ก ษณะ ป จ จั ย ทางจิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ แ ละป จ จั ย สถานการณ ต อ
พฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม
ผลการวิเคราะหความกลมกลืนของแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ของปจจัยทางจิตลักษณะ ปจจัยจิตลักษณะตามสถานการณและปจจัยสถานการณที่มีตอพฤติกรรม
จั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว ม พบว า
แบบจํ า ลองความสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง เส น ของป จ จั ย ทางจิ ต ลั ก ษณะ ป จ จั ย จิ ต ลั ก ษณะตาม
สถานการณและปจจัยสถานการณที่มีผลตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครู
ระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหลังจากการปรับ
แบบจําลอง โดยมีคาไคสแควรเทากับ 807.93 df = 275 (p<.001) RMSEA = .073, SRMR =
.036, CFI = .99, NFI = .98 แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดย
อิทธิพลระหวางตัวแปรในแบบจําลองมีทั้งสอดคลองและไมสอดคลอง ผลการศึกษาดังภาพประกอบ
10
1.2.2 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมตัวแปรสาเหตุ
ที่สง ผลต อตัว แปรตามและค าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ เ ชิ งพหุยกกํ าลังสองของตัว แปร (Squared
Multiple Correlation: R2)
พบวา แบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยทางจิตลักษณะ
ปจจัยจิตลักษณะตามสถานการณและปจจัยสถานการณมีผลตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพของครู ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว ม มี ค วามกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง
ประจักษ โดยที่
1) ตั ว แปรที่มี อิท ธิ พ ลรวมตอตั ว แปรพฤติก รรมการจั ด การชั้น เรี ยนอย า งมี
ประสิทธิภาพคือตัวแปรการรวมรูสึก มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .40 มี รองลงมาคือตัวแปร
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ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ มีคาสัมประสิทธอิทธิพลเทากับ .28 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รองลงมาคือตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเอง มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .20 ตัวแปร
การรวมรูสึก การรับรูความสามารถของตนเอง ภาระงาน ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ ความพรอม
ของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การสนับสนุนจากผูปกครองและตัวแปรความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานรวมกันอธิบายตัวแปรพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพได
รอยละ .75
2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคือตัวแปร
การรวมรูสึก มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .72 มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 รองลงมาคือตัวแปรการ
สนับสนุนจากผูปกครองมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .17 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รองลงมาคือตัวแปรภาระงานมีคาสัมประสิทธอิทธิพลเทากับ .10 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 c]t
ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเอง มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .08 ตัวแปรการรวมรูสึก
ตัวแปรการรับรูความสามารถของตนเอง ตัวแปรภาระงานและตัวแปรการสนับสนุนจากผูปกครอง
รวมกันทํานายตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไดรอยละ .88

2. อภิปรายผลการวิจัย
2.1 อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1
ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ไววาเพื่อศึกษาองคประกอบพฤติกรรมจัดการ
ชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ ผูวิจัยคนพบวาการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนใน
ชั้นเรียนรวมนั้นประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน
ดา นการกํ าหนดข อปฏิ บั ติ ใ นชั้ นเรี ย น ด า นการจั ด สภาพแวดล อ มทางกายภาพ ด า นการปรั บ
พฤติกรรม ดานการเรียนการสอนและดานการจัดการ ซึ่งจะขออภิปรายในประเด็นดังตอไปนี้
2.1.1 พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพดานการสรางบรรยากาศเชิง
บวกในชั้นเรียน พฤติกรรมดานนี้คลายคลึงกับการจัดการชั้นเรียนดานจิตสังคม สมิธและคณะ
(Smith. et. al., 2008) ไดใหความหมายของการจัดการชั้นเรียนดานนี้วาหมายถึงบรรยากาศใน
หองเรียน ซึ่งเปนหนาที่โดยตรงของครูที่จะสรางและรักษาบรรยากาศของหองเรียนใหเปนเชิงบวก
เปนความมุงมั่นใหชั้นเรียนมีสภาพแวดลอมที่สนับสนุนและดูแลนักเรียนในขณะเดียวกันก็ตองเปน
การจัดระเบียบและเอื้อตอการเรียนรู ทั้งนี้สมิธไดเสนอแนะแนวทางสําหรับครูในชั้นเรียนรวมวาควร
จะทําความเขาใจในตัวนักเรียนรวมไปถึงสภาพภูมิหลังครอบครัวของนักเรียนดวย ซึ่งสอดคลองกับ
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทางการจัด
การศึกษาแบบเรียนรว มในประเทศไทย โดยพวกเขาได ให ค วามเห็ นว าครู ค วรจะศึ กษาขอมูล
เกี่ยวกับนักเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ดวยการศึกษา
เอกสารเกี่ยวกับความตองการพิเศษนั้น ๆ การสนทนากับครูที่เคยสอนและผูปกครอง รวมไปถึง
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การสรางปฏิสัมพันธกับตัวนักเรียนเอง การทราบขอมูลดังกลาวจะทําใหเขาใจนักเรียนและวาง
แผนการเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของลินดา
แฮมมอนด (Hammond, 1999) ที่ไดใหความเห็นวาการเรียนการสอนจะประสบความสําเร็จไดนั้น
จะตองเขาใจความแตกตางที่อาจเกิดจากการบมเพาะจากครอบครัว ครูสามารถจะเรียนรูเกี่ยวกับ
นักเรียนไดโดยใชวิธีที่มากกวาการอานหนังสือ เชน การปฏิบัติตนและปฏิกริยาสะทอนกลับจาก
นักเรียน การสอบถามขอมูลจากครูคนอื่น ๆ การสังเกตและทํางานรวมกับนักเรียน เปนตน และ
ยังสอดคลองกับความเห็นของเชอรีน โอนีล (Sharyn O’neill, 2016) ที่ไดกลาววาครูที่มี
ประสิทธิภาพนั้นจะตองเขาใจในตัวนักเรียนวานักเรียนคนนั้นมีพื้นฐานหรือภูมิหลังเปนอยางไร การ
ทราบภูมิหลังของนักเรียนจะทําใหครูทราบวาจะสอนพวกเขาดวยวิธีใด
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพที่เห็นไดชัดและสอดคลองกับ
แนวคิดการจัดการชั้นเรียนของสมิธคือการปฏิบัติกับนักเรียนโดยเทาเทียม โดยครูและผูเชี่ยวชาญ
ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตางใหความเห็นวาไมควรสรางความแตกตางระหวางนักเรียน
ปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เนื่องจากนักเรียนที่มีความตองการพิเศษนั้นไมตองการที่
จะแตกตางหรือเปนตัวประหลาดในชั้นเรียน การตอกย้ําถึงความบกพรองของนักเรียนจะเปนการ
สรางปมดอยแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ทําใหขาดกําลังใจที่จะพัฒนาตนเอง สวนนักเรียน
ปกติจะไมเห็นวานักเรียนที่มีความตองการพิเศษเปนจุดดอยของหองเรียนเนื่องจากพวกเขาถูก
ปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่วาเด็กทุกคนมี
ฐานะเปนสมาชิกหนึ่งของโรงเรียน มีสิทธิมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน และสอดคลองกับ ผล
การศึกษาของยูริกะ ปเตอรสัน (Ulrika Petesson, 2012) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง Kenyan
teachers’ perspectives on working with student from slum areas in Nairobi เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพซึ่งสัมภาษณครูที่สอนในไนโรบี พวกเขาใหความเห็นวาไมควรปฏิบัติตอนักเรียนคนใดคน
หนึ่งเปนพิเศษหรือปฏิบัติตอนักเรียนดวยความไมเทาเทียมกัน
แนวคิดของสมิธนั้นไดระบุวาครูควรสรางบรรยากาศใหเกิดการชวยเหลือซึ่ง
กันและกันในชั้นเรียนแตไมไดมีการระบุขั้นตอนการปฏิบัติมาอยางเดนชัด สวนการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพในมุมมองของครูและผูเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะมีการยก
เอาหลักธรรมคําสอนในศาสนาพุทธมากระตุนใหนักเรียนชวยเหลือกัน อาทิเชน การกระตุนให
นักเรียนชวยเหลือเพื่อนซึ่งเปนการทําบุญตามหลักพุทธศาสนา ครูมีการยกเรื่องบาปบุญคุณโทษ
และปลูกฝงใหนักเรียนมีเมตตาซึ่งสอดคลองกับหลักพุทธศาสนา
2.1.2 พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพดานการกําหนดขอปฏิบัติใน
ชั้นเรียน พฤติกรรมการจัดการจัดการชั้นเรียนดานนี้สอดคลองกับการจัดการชั้นเรียนดานขั้นตอน
ซึ่ง สมิธ ไดใหความเห็นไววาเป นกระบวนการที่นําไปสูการกํากับ ดูแลนักเรียนในชั้นเรียนอยาง
ตอเนื่อง เปนการสรางแนวทางปฏิบัติและบอกถึงความคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในชั้นเรียนใหแก
นักเรียนในชั้นเรียนรวมถึงบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยครูจะกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ในชั้นเรียน
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โดยคํานึงถึงนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและแจงกฎเกณฑขั้นตอนการปฏิบัติรวมไปถึงการทํา
ความเขาใจกับนักเรียนตั้งแตชวงเปดภาคเรียน สําหรับการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพใน
ความเห็นของครูและผูเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาในชั้นเรียนรวมในประเทศไทยลวนใหความเห็น
ไปในทางเดียวกันวาควรมีการแจงกฎระเบียบของชั้นเรียนตั้งแตเริ่มเปดภาคการศึกษาโดยเฉพาะใน
นักเรียนที่ยังเปนเด็กเล็ก แตเมื่อนักเรียนเริ่มขยับไปชั้นที่สูงขึ้นการแจงเกี่ยวกับกฎระเบียบและ
ขั้นตอนตาง ๆ ในหองเรียนจะลดลงเนื่องจากถือวานักเรียนมีความเขาใจในกฎเกณฑพื้นฐานดีอยู
แลว เหตุผลอีกประการหนึ่งคือขั้นตอนตาง ๆ ในชั้นเรียนรวมของไทยไมไดมีความซับซอน สวน
ใหญยังคงศึกษาองคความรูที่ไดรับการถายทอดจากอาจารยผูสอนเพียงดานเดียว (สุชาวดี เดชทอง
จันทร, 2558) วิธีการเรียนการสอนเปนการบรรยายเปนหลัก รูปแบบขั้นตอนตาง ๆ ในชั้นเรียนจึง
ไมเปลี่ยนไปมากนัก แตทั้งนี้พฤติกรรมจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพคือครูควรกําหนดกฎเกณฑ
ขั้นตอนการปฏิบัติใหชัดเจน มีการแจงกับนักเรียนตั้งแตเริ่มเปดภาคเรียนซึ่งสอดคลองกับการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมพรอมสูศตวรรษที่ 21 ที่ไดกําหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาโดยใหลดการใชรูปแบบการเรียนการสอนและการบังคับใชกฎระเบียบของ
โรงเรียนในลักษณะการสั่งการและควบคุม (Command and Control) แตการสรางบรรยากาศการ
เรียนรูที่ชวยใหเด็กรูจักคิดอยางสรางสรรคและมีแรงบันดาลใจ กระตุนใหเด็กรูสึกวาสามารถเปน
ผูสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
สําหรับการกําหนดกฎเกณฑในชั้นเรียนรวมตามแนวคิดของสมิธนั้นจะเนนที่
การกําหนดกฎที่สอดคลองกับความบกพรองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ แตการจัดการชั้น
เรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพในชั้นเรียนรวมของประเทศไทยนั้นไมไดใหความสําคัญกับการปรับ
กฎเกณฑเพื่อตอบสนองความบกพรองของนักเรียนมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากครูตองการใหเกิดความ
เทาเทียมกันในชั้นเรียนและมีความเห็นวาหากปรับกฎจะสงผลใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ไมไดพัฒนาตนเองใหเขากับสังคมมากนัก แตหากในชั้นเรียนนั้นมีนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
กายเรียนรวมควรมีการปรับกฎเล็ก ๆ นอย ๆ ใหเอื้อกับนักเรียนเหลานี้ สวนนักเรียนที่มีความ
ต อ งการพิ เ ศษในระดับ ที่ ส ามารถช ว ยเหลื อตั ว เองไดน อ ยครูอ าจจะต อ งมี สื่อ หรื อ อุป กรณ ที่เ ป น
รูปธรรมเพื่อเนนย้ําใหพวกเขาทราบถึงขั้นตอนตาง ๆ ในชั้นเรียนซึ่งสอดคลองกับแนวทางการสราง
ความจําสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษของคาเรน หวาง (Wang, 2013) ที่ไดกลาววาการ
จัดทําตารางที่มีคาสัญลักษณหรือภาพเปนวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาหนวยความจําในผูที่มีความ
ตองการพิเศษ
2.1.3 การจัดการชั้นเรียนดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ การจัดหองเรียน
ตามแนวคิ ด ของสมิ ธ นั้ น ไม ไ ด ร ะบุ ว า การจั ด ห อ งเรี ย นแบบตั ว ยู (U) เป น วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ในการจั ด
หองเรียน แตเนนใหจัดหองเรียนในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในสถานการณนั้น ๆ แตสิ่งที่เหมือนกันคือ โตะของครูควรจะเปนจุดศูนยกลางของชั้นเรียน โตะ
ครู ค วรอยู ใ นตํ า แหน ง หนา ชั้ น เรี ย น สามารถมองเห็ นนั ก เรี ย นได อย า งทั่ ว ถึ ง และนัก เรี ย นก็ต อ ง
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มองเห็นครูไดอยางชัดเจนเชนเดียวกัน ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของวาเลเรียน ทราซ (Tracht,
2016) ที่ไดใหความเห็นวาโตะทํางานของครูควรอยูหนาหองใกลกับประตู เพื่อสามารถตรวจสอบ
การเขาออกหองเรียนของนักเรียนไดและในขณะเดียวกันก็ตองมองเห็นในหองเรียนอยางชัดเจน
และยังสอดคลองกับแนวคิดของมารเกีย รอชเชอร (Rohrer, 2014) ที่กลาววาโตะของครูจะตองอยู
ในตําแหนงที่สามารถมองเห็นนักเรียนไดทั่วชั้นเรียน สําหรับหองเรียนของประเทศไทยที่มีพื้นที่
จํากัดและมีนักเรียนจํานวนมาก การจัดวางโตะในหองเรียนสามารถทําไดจํากัด สวนมากที่พบจะ
เปนการจัดใหนักเรียนนั่งเปนคู ๆ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษจะนั่งกับบัดดี้ที่คอยชวยดูแล
ทั้งนี้สอดคลองกับความเห็นของนิโคล อีเรดิกส (Eredics, 2011) ที่กลาววาควรจัดที่นั่งของนักเรียน
ในหองเรียนรวมใหนั่งกันเปนกลุม 2 - 4 คน เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดเรียนรูแบบมีสวนรวม
ไดทํางานและอภิปรายรวมกัน สําหรับตําแหนงที่นั่งของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวม
สมิธกลาวแตเพียงวาครูควรจัดใหเหมาะสมกับธรรมชาติของนักเรียนหรือจากแนวคิดของมารเกีย
รอชเชอร (Rohrer, 2014) ที่กลาวเพียงวาตองระบุที่นั่งสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยาง
ชัดเจนและรองรับความตองการพิเศษนั้น จากการสัมภาษณครูและผูเชี่ยวชาญในการจัดการชั้น
เรียนจะทําใหเห็นรายละเอียดในการวางตําแหนงที่ นั่งในชั้นเรียนชัดเจนขึ้น เชน นักเรียนที่มี
ลักษณะสมาธิสั้นจะตองนั่งไมเกินแถวที่สองจากหนาชั้นเรียน นั่งใหไกลจากประตูและหนาตางซึ่งจะ
ทําใหขาดสมาธิไดงาย สวนนักเรียนที่มีความบกพรองดานรางกายที่ตองใชวีลแชร ถาไมไดมีความ
บกพรองอื่น ๆ รวมดวย สามารถจะนั่งตําแหนงใดก็ไดในชั้นเรียนแตจะตองขยายชองวางระหวาง
ทางเดินใหกวางพอที่จะรองรับวีลแชรได
หลักการจัดการชั้นเรียนดานกายภาพอีกประการหนึ่งในแนวคิดของสมิธ คือ
การจัดบริการในชั้นเรียนใหสามารถเขาถึงได กลาวคือนักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษมีสิทธิที่จะ
เขาถึงอุปกรณตาง ๆ ในชั้นเรียนอยางเทาเทียมกันโดยครูจะตองออกแบบการเขาถึงอุปกรณตาง ๆ
โดยคํานึงถึงความบกพรองของนักเรียนเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพตาม
แนวคิดของครูและผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทยมีแนวคิดที่
สอดคลองกัน กลาวคือการจัดสื่อการเรียนการสอนไมวาจะเปนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษหรือสื่อสําหรับนักเรียนปกติไมควรจะแบงแยกวาเปนสื่อสําหรับนักเรียนแบบใด นักเรียนมี
สิ ท ธิ ที่ จ ะใช สื่ อ การเรี ย นรู อ ย า งเท า เที ย มกั น ทั้ ง นี้ ส อดคล อ งกั บ ความเห็ น ของนิ โ คล อี เ รดิ ก ส
(Eredics, 2011) ที่ไดกลาววาอุปกรณตาง ๆ ในชั้นเรียนจะตองเก็บในที่ ๆ นักเรียนทุกคนสามารถ
เขาถึงได อุปกรณตองมีความเหมาะสมกับธรรมชาติและอายของนักเรียน รวมไปถึงมีจํานวนที่
เหมาะสมสอดคลองกับจํานวนนักเรียนอีกดวย
2.1.4 การจัดการชั้นเรียนดานการปรับพฤติกรรม สมิธไดใหความหมายของการจัดการ
ชั้นเรียนดานพฤติกรรมวาเปนการจัดการของครูที่จะเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค ลดพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงค และการรักษาระดับของพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียน ไมวาจะเปนนักเรียนปกติ
หรือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ โดยใชทั้งการเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบรวมไปถึง
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การลงโทษในการปรั บ พฤติก รรมของนั ก เรีย น สมิธ ได เ สนอแนะวิธี ก ารเสริ ม แรงทางบวก การ
เสริมแรงทางลบ และการลงโทษโดยใชวิธีตาง ๆ เชน การกลาวชมเชย การกลาวตําหนิ การให
รางวัล การทํา timeout สมิธเสนอแนะวาควรเลือกใชการเสริมแรงและการลงโทษตามระดับ
พฤติกรรมของนักเรียนและเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณและธรรมชาติของนักเรียนแตละคน
สําหรับการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมของไทยก็ใชการเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบ
และการลงโทษเช น เดี ย วกั น แต ค รู แ ละผู เ ชี่ ย วชาญในการจั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร ว มได ใ ห
ขอเสนอแนะวาครูควรจะประพฤติตนใหเปนแบบอยางกับนักเรียนจะเปนการเสริมแรงที่ยั่งยืน โดย
ไดใ หความเห็นวานักเรียนสว นมากจะเลียนแบบพฤติกรรมของครู ถาครูทําพฤติกรรมแบบใด
นักเรียนจะเห็นวาพฤติกรรมนั้นเปนพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดปจจัยที่ชวยสราง
เสริมความเขมแข็งทางใจของโกรตเบิรค (Grotberg, 1995) ที่ไดกลาววาบิดามารดา พี่นอง กลุม
เพื่อน ครูอาจารยสามารถแสดงพฤติกรรมอันพึงปรารถนาและเปนที่ยอมรับของเด็กและวัยรุนไดทั้ง
ภายในและภายนอกครอบครัวนําไปสูการอยูรวมกันในสังคมได บุคคลดังกลาวเปนผูสาธิตใหเห็นวา
ควรจะทําสิ่งนี้อยางไร สนับสนุนใหเขาทําตาม รวมทั้งเปนแบบอยางในดานศีลธรรม จริยธรรมและ
แนะนําการปฏิบัติตัวตามธรรมเนียมศาสนา
การเสริ ม แรงของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการพิ เ ศษที่ มี ค วามบกพร อ งด า น
พฤติกรรมเชน นักเรียนที่มีภาวะออทิซึ่ม นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นหรือนักเรียนที่บกพรองทาง
สติป ญญานั้น ผู เ ชี่ย วชาญไดเสนอแนะวาการเลือกวิ ธีการเสริมแรงนั้น ควรใชค วามระมั ดระวัง
มากกวานักเรียนปกติ ควรเลือกตัวเสริมแรงที่เหมาะสมกับความตองการของนักเรียนจริง ๆ เชน
การลงโทษนักเรียนที่มีภาวะออทิซึมไมควรใชวิธี Timeout เนื่องจากนักเรียนประเภทนี้มีแนวโนมจะ
ชอบแยกตัว นักเรียนจะไมเห็นวาการ timeout เปนการลงโทษ การหาตัวเสริมแรงที่เหมาะสมครู
สามารถสอบถามจากนักเรียน ครูที่เคยสอน ผูปกครอง รวมถึงการทํารายการตัวเสริมแรงมาให
นักเรียนเลือก เพื่อใหไดตัวเสริมแรงที่นักเรียนตองการจริง ๆ วิธีการแบบนี้สอดคลองกับงานวิจัย
ของมหิศร แสงมณีรัตนชัย (2548) ที่ทําการศึกษาวิธีการชี้แนะและการเสริมแรงดวยอาหารเพื่อลด
พฤติกรรมไมอยูนิ่งในชั้นเรียนของเด็กออทิสติก ชั้นอนุบาลศึกษา ซึ่งไดเลือกตัวเสริมแรงเปน
อาหารที่นักเรียนชอบโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและสอบถามจากครูผูดูแลและสามารถ
ปรับพฤติกรรมของนักเรียนไดผล และสอดคลองกับแนวคิดของแคธี่ โฟสต (Foust, 2012) ที่ไดให
ความเห็นไววาการคนหาตัวเสริมแรงสําหรับนักเรียนควรจะใชการสอบถามดวยแบบสอบถามหรือ
การสังเกตพฤติกรรมวานักเรียนชอบหรือไมชอบสิ่งใด การรูจักนักเรียนเปนจุดสําคัญที่ในการ
ทํางานกับพวกเขา
สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่มีความบกพรองทางสติปญญา การ
เสริมแรงหรือการลงโทษอาจจะปรับพฤติกรรมของนักเรียนไดไมยั่งยืน ทั้งนี้เพราะขอกําจัดทาง
สติปญญาของนักเรียนทําใหนักเรียนไมเขาใจวาการกระทําของตนเองมีผลกระทบอยางไร เพื่อการ
ปรับพฤติกรรมที่ไดผลยั่งยืนขึ้น ครูและผูเชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมแนะนําใหใช
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วิธีสะทอนพฤติกรรมของนักเรียนวาผลกระทบจากพฤติกรรมของเขาเปนอยางไรและเหตุใดจึงไม
ควรทําพฤติกรรมดังกลาว ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิด Self-reflection และ Self – monitoring ของ
แรฟเฟอรตี้ (Rafferty, 2010) ซึ่งเปนเทคนิคที่ใหนักเรียนสังเกตพฤติกรรมของตัวเองและตรวจสอบ
วาพฤติกรรมเหลานี้มีผลกระทบอยางไร และจะควบคุมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาอยางไร
2.1.5 การจัดการชั้นเรียนดานการเรียนการสอน ในการจัดการชั้นเรียนดานการเรียน
การสอนสมิธไดใหความสําคัญกับการจัดกลุมของนักเรียน โดยเขาไดกลาวไววาการจัดกลุมเพื่อทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในชั้นเรียนนั้นมีถึง 7 รูปแบบ แตละรูปแบบนี้มีทั้งขอไดเปรียบและเสียเปรียบ
สําหรับครูและนักเรียน สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ สิ่งที่ตองกังวลในการจัดกลุมคือการ
ใหความสนใจกับความตองการของนักเรียน การจัดกลุมแบบตาง ๆ จะเปดโอกาสใหนักเรียนได
เรียนรูอยางมีสวนรวมในรูปแบบที่หลากหลาย ครูควรเลือกวิธีการจัดกลุมที่เหมาะสมกับกิจกรรมและ
เหมาะสมกับธรรมชาติของนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวม สวนครูและ
ผูเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไดใหความเห็นวาการจัดกลุมในหองเรียนมีหลาย
รูปแบบเชนเดียวกัน โดยสิ่งที่ตองคํานึงถึงก็คือลักษณะของกิจกรรม หากกิจกรรมหรือภาระงานที่
มอบหมายใหกลุมรับผิดชอบนั้นเปนงานที่มีการใหคะแนนหรือมีลักษณะที่เปนการแขงขันกัน ครู
จําเปนตองจัดกลุมใหนักเรียนโดยคละตามความสามารถ ในกลุมจะตองประกอบไปดวยนักเรียนที่
เรียนเกง ปานกลาง ออน และแตละกลุมไมควรจะมีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเกินกลุมละ 1
คน เพื่อใหเกิดความยุติธรรมในการใหคะแนนและผลงานของนักเรียนไมเหลื่อมล้ํากันมากไป แต
ถาลักษณะของกิจกรรมหรือภาระงานที่มอบหมายใหไมไดเปนงานที่มีการใหคะแนน เปนงานที่เปด
โอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะและฝกการทํางานรวมกัน ครูสามารถเปดโอกาสใหนักเรียนจับ
กลุมกันโดยอิสระ แตหากมีนักเรียนปกติหรือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษคนใดประสบปญหาใน
การเขารวมกลุม ครูจําเปนตองเขาไปแทรกแซง โดยฝากฝงนักเรียนคนดังกลาวกับกลุมใดกลุม
หนึ่งที่ครูเห็นสมควร ตลอดการทํางานกลุมครูควรจะเขาไปสอดสองดูแล ใหคําแนะนํากระบวนการ
ทํางานหรือชวยแกปญหาของแตละกลุม การจัดกลุมโดยที่คละระดับความสามารถสอดคลองกับที่
นูชป (N’cube’s, 2011) กลาวไววาการวิจัยแสดงใหเห็นวาการจัดกลุมที่คละระดับความสามารถมีขอ
ไดเปรียบกวาการใหนักเรียนในระดับเดียวกันจับกลุมกัน เพราะนักเรียนสามารถปรึกษากันและจะ
ไดรับคําแนะนําจากผูที่มีความสามารถสูงกวา
สวนนักเรียนที่เปนเด็กเกงจะไดฝกทักษะการ
ชวยเหลือผูอื่น
หลักการจัดการชั้นเรียนอีกอยางที่สมิธใหความสําคัญคือการทํากําหนดการใน
ชั้นเรียน ซึ่งจะทําใหชั้นเรียนดําเนินไปดวยความราบรื่น ซึ่งครูและผูเชี่ยวชาญในชั้นเรียนรวมได
เสนอแนวทางปฏิบัติใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความราบรื่นดวยการมอบหมายงานใหนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกอนเริ่มทําการสอน งานที่มอบใหอาจจะเปนงานตาม IEP หรือ
เปนกิจกรรมที่เขาสนใจ งานที่มอบหมายใหจะชวยใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดฝกฝน
ทักษะดานตาง ๆ และไมมารบกวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เมื่อทําการสอนนักเรียนทั้งชั้น
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เรียนเรียบรอยแลว ครูจะมอบหมายงานใหนักเรียนทํา แลวจึงมาสอนนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษตาม IEP ในกรณีที่สอนไมทันครูจะใชการสอนซอมเสริมในชั่วโมงวางหรือสอนซอมเสริมให
หลังเลิกเรียน กลยุทธเหลานี้เปนกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับหองเรียนที่มีจํานวนครูจํากัด จาก
เทคนิคการจัดการศึกษาในชั้นเรียนรวมของแลนด (Land,2004) ที่ไดกําหนดใหรูปแบบการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนรวมมี 4 ลักษณะ ไดแก Interactive Teaching Alternative Teaching Parallel
Teaching และ Station Teaching ซึ่งทุกรูปแบบนั้นการดําเนินการเรียนการสอนตองมีครูอยางนอย
2 คนขึ้นไป แตการศึกษาในประเทศไทยมีขอจํากัดเรื่องจํานวนครูในชั้นเรียนจึงตองดัดแปลง
รูปแบบการสอนใหเหมาะสมที่สุดในทรัพยากรที่จํากัด
2.1.6 การจัดชั้นเรียนดานการจัดการ ในความหมายของสมิธการจัดการชั้นเรียนดาน
การจัดการประกอบดวยการรับผิดชอบภาระงาน การจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน การทําหนาที่
ด า นการบริ ห าร การใช ก ารสื่ อ สารที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพและการจั ด โปรแกรมของตนเอง เมื่อ ได ไ ป
สอบถามครูและผูเชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมพบวาพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพดานการจัดการที่เห็นไดชัดคือ การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ โดยครูและ
ผูเชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไดใหความเห็นวาครูที่สอนในชั้นเรียนรวมควรมี
วิธีการสื่อสารที่มีประสิท ธิภาพเชน การสื่อสารในองคกรในรูปแบบการประชุม การสื่อสารกับ
ผูปกครองของนักเรียนโดยการผานทางจดหมายหรือการนําเอาเทคโนโลยีมาชวย เชนการใชการสง
ขอความทางโทรศัพทมือถือ (SMS) หรือการใชการสื่อสารผานแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อใหการ
สื่อสารกับผูปกครองทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการสื่อสารกับผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไดใหความเห็นวาในชวงเวลาเลิกเรียนที่ผูปกครองของนักเรียน
มารับนั กเรียนเปนชวงเวลาที่เหมาะสมกับการสื่อสาร ครูควรจะรายงานเหตุการณสําคั ญ ๆ ที่
เกิดขึ้นในแตละวัน หากมีการบานหรืองานที่มอบหมายใหนักเรียนกลับไปทําที่บานก็ควรแจงกับ
ผูปกครอง สิ่งที่สําคัญคือการสนทนาทักทายกับผูปกครองดวยความยิ้มแยมแจมใจ เนื่องจาก
ผูปกครองของนักเรียนกลุมนี้มีความวิตกกังวลอยูแลว การแสดงทาทีสบาย ๆ จะชวยลดความกังวล
ใจจากผูปกครองและอาจเพิ่มระดับปฏิสัมพันธใหสูงขึ้น ทั้งนี้สอดคลองคําแนะนําของ American
Federation of Teachers (2016) ที่ไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับผูปกครองวา
ครู ค วรจะแบ ง ป น เรื่ อ งราวต า ง ๆ ของนั ก เรี ย นกั บ ผู ป กครอง เป น การสร า งความมั่ น ใจให กั บ
ผูปกครองและจะชวยเพิ่มการมีสวนรวมของผูปกครองใหเพิ่มขึ้นได และสอดคลองกับคําแนะนําของ
แคสซอน (Casson, 2016) ที่แนะนําวาครูควรติดตอสื่อสารกับผูปกครองดวยความเอาใจใสและ
จริงใจ การที่แจงผูปกครองวาบุตรหลานของพวกเขาเปนเด็กที่มีปญหานั้นอาจกอใหเกิดความไม
พอใจของผูปกครองได ควรติดตอสื่อสารดวยความละมุนละมอมเพื่อใหผูปกครองเปดใจและเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนอยางจริงจัง
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2.2 อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอ 2
วัตถุประสงคการวิจัยขอ 2 คือเพื่อศึกษาแบบจําลองแบบสัมพันธเชิงโครงสรางเชิงเสน
ของปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
การอภิปรายผลการวิจัยผูวิจัยขอนําเสนอผลการอภิปรายตามสมมติฐานงานวิจัยที่กําหนดไว ดังนี้
2.2.1 สมมติฐานการวิจัยขอ 2 การรวมรูสึกมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการ
ชั้ น เรี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ผลการวิ จั ย พบว า การร ว มรู สึ ก มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงและมี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพโดยไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาการรวม
รูสึกนั้นมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สําหรับอิทธิพลของการรวมรูสึกที่มีตอ
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพนั้นจากผลการวิจัยพบวามีอิทธิพลตอทั้งทางตรง
และทางออมตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมจะไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตมีคาอิทธิพลที่สูง (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล = .26) สนับสนุนแนวคิดที่วาครูที่มีการรวมรูสึกสูงจะ
เปนผูที่มีพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะครูที่มีการรวมรูสึกสูงจะเปนผูที่
มีความสัมพันธอันดีกับบุคคลรอบขาง เขาจะรูจักนักเรียนของพวกเขาเปนอยางดี เพราะเขามี
ทักษะการเอาใจใส การรับฟงบุคคลอื่น เขาใจวาจาโดยนัยและอวัจนภาษา สามารถเรียนรู เขาใจ
และชื่นชมความแตกตางของบุคคลอื่น (McLennan, 2008) สอดคลองกับแนวคิดของเดนิส (Denis,
1999)
ที่กลาววาผูที่มีการรวมรูสึกนั้นหมายถึงเขามีความสามารถในการรับฟงความรูสึกที่
นอกเหนือจากการสนทนาดวยวาจา ทําใหการรวมรูสึกนั้นมีอิทธิพลมากในการสรางความสัมพันธ
เมื่อครูสามารถใชการรวมรูสึกในการสรางความสัมพันธกับนักเรียน (Denis, 1999) เมื่อนักเรียน
รูสึกปลอดภัยและเชื่อใจวาครูสามารถเขาใจพวกเขาได นักเรียนที่มีปฏิสัมพันธกับครูที่มีการรวม
รูสึกจะรูสึกมั่นใจวาพวกเขาจะไดรับการสนับสนุนในแนวทางที่พวกเขาตองการและเด็ก ๆ เหลานี้จะ
ใหความไววางใจในตัวครูของพวกเขาโดยไมสงสัย สอดคลองกับผลที่ไดจากงานวิจัยของคาเนลเลอร
(Yvonne Carmellor, 2008) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง ‘Roots of Empathy’ : A research study of its
impact on teachers in Western Australia. โดยทําการทดลองโปรแกรม Root of Empathy ซึ่งเปน
การฝกการรวมรูสึกและตัวแปรเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณอื่น ๆ ใหแกครูในโปรแกรม SEL ใน
ออสเตรเลีย ผลการวิจัยพบวาโปรแกรม Root of Empathy มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู
ความเขาใจทางอารมณ สงผลตอการจัดการเรียนรูอยางมีอาชีพของครูและเพิ่มความตระหนักใน
สมรรถภาพทางอารมณของนักเรียนที่พวกเขาสอน
เห็นไดชัดวาการมีสวนรวมทางสังคมของ
นักเรียนในชั้นเรียนที่ผานโปรแกรม Root of Empathy เพิ่มขึ้น ในขณะที่การขมขูและรุกรานลดลง
แตทั้งนี้การรวมรูสึกอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยหลายอยางซึ่งสงผลใหครูไมสามารถแสดงออกถึง
การรวมรูสึกของตนเองไดอยางเต็มที่ จากการศึกษาคนควาของคูเปอร (Bridget Cooper, 2004) ที่
ไดทําการศึกษาบทบาทของการรวมรูสึกที่มีตอจริยธรรมของนักเรียน และพบวาการจัดการศึกษาใน
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ปจจุบันนั้นสงผลหลายประการตอการรวมรูสึกไดแก คุณภาพของครู (Teacher quality) ความ
ยืดหยุนของหลักสูตร (Curricular Flexibility) อัตราสวนระหวางครูกับนักเรียน (teacher/pupil ratio)
ระยะเวลา (time) คุณภาพของการจัดการ (Quality of management) ธรรมชาติและการจัดกลุมของ
นักเรียนในชั้นเรียน (Nature and groupings of pupils in class) และคุณภาพของสิ่งอํานวยความ
สะดวกและสิ่งแวดลอม (Facilitative quality of environment) คูเปอรไดกลาววาสิ่งตาง ๆ เหลานี้
เปนขอจํากัดที่สงตอการรวมรูสึกของครูทําใหครูไมสามารถเอาใจใสเด็กนักเรียนไดอยางลึกซึ้ง
สําหรับอิทธิพลทางตรงของการรวมรูสึกที่มีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
นั้น ผลการวิจัยพบวา การรวมรูสึกมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล = 72)
แสดงใหเห็นวาการรวมรูสึกสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของไอรีนา โมตาเทียอานุ (Irina Motataianu. 2014) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง The
empathy and communication – pride personality’s dimensions ไดกลาววาการรวมรูสึกเปน
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับครู การรวมรูสึกจะสงผลใหกระบวนการทํางานตาง ๆ เชน การสอน การ
ใหคําปรึกษา การติดตอสื่อสารกับผูปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคลองกับ
แนวคิดของจอรแดน คาตาพาโน (Jordan Catapano. 2016) ที่ไดกลาวไววาการที่ครูเปนผูที่มีการ
รวมรูสึกจะสงผลใหนักเรียนไววางใจในตัวเขา ครูที่มีการรวมรูสึกจะมีกลยุทธในการสื่อสาร พวก
เขาสามารถจัดกลุมใหนักเรียนทํางานรวมกันไดอยางเหมาะสมและสงผลใหการทํางานกลุมเกิด
และสอดคลองกับสิงห (Prackash Singh, 2016) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง
ประโยชนสูงสุด
Employees’ Use Of Empathy to Improve Their Job Behavior. ซึ่งพบวาครูที่มีการรวมรูสึกจะ
สามารถจัดการกับสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดีเนื่องจากพวกเขาสามารถพิจารณาความรูสึก
ของคนรอบขางสงผลใหสามารถตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด
2.2.2 สมมติฐานงานวิจัยที่ 3 การรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการจัดการ
ชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมผานความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
ผลการวิจัยพบวาการรับรูความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางออมตอการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
การรับรู
ความสามารถของครู นั้น หมายถึ ง “ขอบเขตที่ค รูเ ชื่ อวาเขาหรือเธอมีความสามารถที่ จะส งผล
กระทบต อ นั ก เรี ย น” แหล ง ที่ ม าของการรั บ รู ค วามสามารถในตนเองของครู นั้ น จะหมายถึ ง
ประสบการณและการเรียนรูจากประสบการณซึ่งในบริบทของการศึกษาคือครูที่ประสบความสําเร็จ
หรือไมประสบผลสําเร็จในการสอน การสังเกตประสบการณของครูคนอื่น การไดรับการตอบสนอง
เชิงบวกหรือเชิงลบจากคนอื่น เชนเพื่อนรวมงาน และประสบการณทางรางกายและทางอารมณใน
ระหวางการเรียนการสอน ครูที่รับรูความสามารถของตนเองสูงจะมีความเชื่อมั่นวาเขาสามารถมี
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อิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียนและดูแลเอาใจใสนักเรียนและใหความสําคัญกับการกระทําของ
นั ก เรี ย น ส ว นครู ที่ รั บ รู ค วามสามารถของตนต่ํ า จะไม ใ ช ห ลั ก เหตุ ผ ลในการปฏิ บั ติ ต อ นั ก เรี ย น
(Ashton. 1984) ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาการที่ครูมีการรับรูความสามารถของตนเองสูงก็จะ
สงผลใหสามารถจัดการชั้นเรียนไดมีประสิทธิภาพมีการศึกษามากมายที่แสดงใหเห็นวาการรับรู
ความสามารถของตนเองสงผลตอการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากงานวิจัย
ของเคิรทและคณะ (Kurt. et al. 2013) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง The effect of classroom
management course on self – efficacy of student teachers regarding teaching พวกเขาไดทํา
การวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับผลกระทบของการรับรูความสามารถของตนเองของครูผูสอนที่มีตอ
ประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียน ผลการวิจัยพบวาครูที่มีการรับรูความสามารถในการสอนตางกัน
จะมีประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนตางกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของเกาและคณะ (Guo
et al. 2014) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง Self – efficacy of early childhood special education
teachers : Link to classroom quality and children’s learning for children with language
impairment
พวกเขาไดทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนครูการศึกษาพิเศษระดับอนุบาล
ผลการวิจัยพบวาครูกลุมที่มีการรับรูความสามารถของตนเองในระดับสูงจะเปนครูที่มีการจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพในระดับสูงดวย
แตทั้งนี้การรับรูความสามารถของตนเองจะมีผลตอประสิทธิภาพในชั้นเรียนไดนั้น
อาจขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวย ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยของเชาและคณะ (Chao, et. al.
2017) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง improving teachers’ self-efficacy in applying teaching and
learning strategies and classroom management to students with special education needs in
Hong
Kong โดยทํ าการทดลองเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพในการจัดการชั้นเรียนของครูร ะดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในฮองกง โดยการฝกการรับรูความสามารถของตนเองใหแกครู
รวมกับโปรแกรมอื่น ๆ ผลการวิจัยพบวา ครูที่ไดรับการฝกการรับรูความสามารถของตนเองเพียง
อยางเดียวนั้นมีประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตหากครูได
ฝกการรับรูความสามารถของตนเองรวมกับการเรียนรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ พบวาครูมีประสิทธิภาพ
เพิ่ มขึ้ นอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติเ ชนกัน และมีคะแนนคาเฉลี่ยของการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสูงกวาครูที่ไดรับการฝกการรับรูความสามารถของตนเองเพียงอยางเดียว
2.2.4 สมมติฐานการวิจัยขอ 4 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมจัดการชั้นเรี ยนอยางมี ประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้ นเรียนรว ม
ผลการวิจัยพบวาตัวแปรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการ
ชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการวิ จั ย พบว า ความพึ ง พอใจในในการปฏิ บั ติ ง านมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยปกติแลวความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นจะมี
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ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล (Vroom. 1964) กลาวคือ เมื่อใดก็ตามที่บุคคลไมมี
ความพึงพอใจในงานที่ กําลั งปฏิบัติอยู หรือรูสึกวางานที่ กําลังปฏิ บัติอยู ไมเหมาะสมกั บความรู
ความสามารถของตนเอง ก็จะมีความรูสึกที่ไมมั่นใจที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จ ไมพยายามตอสูกับ
อุปสรรคตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุถึงจุดหมาย (กลา ทองขาว. 2523) ทั้งนี้การสอนเด็กที่มี
ความตองการพิเศษซึ่งเปนเด็กที่มีปญหาในดานของพฤติกรรมและการเรียนรูนั้น เปนงานที่ตอง
อาศั ย ความรู ค วามเข า ใจในลั ก ษณะความบกพร อ งที่ เ ด็ ก มี เนื่ อ งจากเป น พฤติ ก รรมที่ ร บกวน
หองเรียนเปนอยางมาก จึงจัดวาเปนการทํางานที่ครูตองทุมเทแรงกายแรงใจมากจึงจะทําใหการ
จัดการเรียนการสอนในเด็กกลุมนี้ประสบผลสําเร็จไดซึ่งถาครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ตน เห็นความสําคัญในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษซึ่งเปนการชวยใหเด็กเหลานี้สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมได ตามศักยภาพ ครูก็จะพยายามพัฒนาการสอนของตนใหดีขึ้น ซึ่งถาปจจัย
ตาง ๆ ที่เปนสิ่งที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูไดรับการตอบสนอง ก็จะสงผลให
ครูเกิดความพึงพอใจในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมมากขึ้น (นิคม พรหมยอย.
2529) แตผลการวิจัยครั้งนี้พบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเปนผลกระทบจากชวงเวลาในการเก็บขอมูล ทั้งนี้
จะเห็นไดจากงานวิจัยของวาน เดอ แอมบส (Von der Embse. 2016) ที่ไดศึกษาเรื่อง Teacher
stress, teaching-efficacy, and job satisfaction in response to test-based educational
accountability policies โดยตรวจสอบความเครียดและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
1,242 คน ในอเมริกาใต ผลการวิจัยพบวาความเครียดและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
นั้นขึ้นอยูกับฤดูกาล ในฤดูใบไมรวงซึ่งเปนชวงการทดสอบประจําป พบวาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูลดลง และความเครียดเพิ่มขึ้น ในการวิจัยเรื่องนี้เก็บขอมูลในชวงปลายภาค
การศึกษาเชนเดียวกัน ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ทํา
ใหผลการวิจัยไมสอดคลองกับแนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.2.5 สมมติฐานการวิจัยขอ 5 ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่
สอนในชั้นเรียนรวม
ผลการวิจัยพบวา ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไม
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ อาจเปนเพราะโรงเรียนเรียนรวมใน
เขตกรุงเทพมหานครสวนใหญนั้นจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่บกพรองเปนบางประเภท นักเรียนที่
ไดมีโอกาสไดเรียนรวมสวนมากจะเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ความบกพรองทาง
สติปญญา ออทิสติกและนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย
เชน บกพรองทางกายมองเห็น บกพรองทางการไดยิน บกพรองทางรางกายมักจะเขาเรียนใน
โรงเรียนที่จัดการสอนเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพรองประเภทนั้น ๆ การจัดการชั้นเรียนสําหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรี ยนรู บกพรองทางสติปญญา ออทิสติกและสมาธิสั้นและ
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นักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นตองอาศัยทักษะการจัดการของครูเปนหลัก โรงเรียนมีสวนสนับสนุน
บางอยาง เชน สื่อการสอน ซึ่งครูสามารถจัดทําดวยตนเองได หรือบุคลากรที่มาชวย แตในบาง
โรงเรียนขาดงบประมาณในการจาง ประกอบกับปญหาการขาดแคลนงบประมาณทําใหโรงเรียนไม
มีความสามารถในการเตรียมความพรอมใหแกครูเพื่อจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได จะเห็นไดจาก
ปญหาในการจัดการเรียนรวมในงานวิจัยของรดา ธรรมพูนพิสัย (2556) พบวาหลายโรงเรียนที่
มอบหมายใหพี่เลี้ยงเด็กทํางานผิตวัตถุประสงคที่วางไวโดยพี่เลี้ยงเด็กไมไดทําหนาที่ดูและนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษอยางเต็มที่ เต็มเวลา แตปฏิบัติงานในหนาที่อื่น ๆ ที่ผูบริหารมอบหมาย
หรื อ ทํ า หน า ที่ ส อนแทนครู ป ระจํ า การในกลุ ม สาระที่ โ รงเรี ย นขาดแคลน และเห็ น ได จ ากจาก
การศึกษาของสุรศักดิ์ เรือนงาม (2555) ที่พบวาความคิดเห็นตอปญหาการบริหารเรียนรวมไดแก
โรงเรียนมักจะปฏิเสธนักเรียนโดยอางวานักเรียนเต็มแลวไมสามารถรับไดอีกและโรงเรียนไมมีอัตรา
ครูการศึกษาพิเศษเพียงพอตอจํานวนนักเรียนที่มากขึ้น และขาดความพรอมในดานงบประมาณที่
ไมเพียงพอตอการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาโรงเรียนไมไดสวนมากไมได
เตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอยางเต็มที่สงผลใหความพรอมของโรงเรียนไม
มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม
2.2.6 สมมติฐานการวิจัยขอ 6 การสนับสนุนจากผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียน
อย างมี ประสิท ธิภาพของครู ระดั บประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนร ว มผานความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยขอ 6 พบวาตัวแปรการสนับสนุน
จากผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ และพบวาตัวแปรการสนับสนุนจากผูปกครองมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรม
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาตัวแปรการสนับสนุน
จากผูปกครองมีอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้
การสนับสนุนทางสังคมจากผูปกครองนั้นไมใชเปนแคการติดตอสื่อสารกับผูปกครอง แตมันเปน
กระบวนการของการสนับสนุนทางอารมณ การแกปญหารวมกันและการใชความชวยเหลือทีเปน
รูปธรรมอยางตอเนื่อง เปนรูปแบบของความสัมพันธแบบปรึกษากัน มันเปนความรวมมืออยาง
เต็มที่และเทาเทียมกันระหวางครอบครัวและโรงเรียน ทั้งครอบครัวและโรงเรียนจะตองยอมรับใน
ความรับผิดชอบของแตละฝายในการที่จะประสบความสําเร็จ จากมุมมองของการจัดการหองเรียน
การทํ า งานอย า งใกล ชิ ด กั บ ครอบครั ว เป น ประโยชนอ ย า งมี นัย สํ า คั ญ อย า งแรกคื อ การทํ า ให รู
เกี่ยวกับสถานการณที่บานของนักเรียนทําใหสามารถเขาใจพฤติกรรมของเด็กในหองเรียน ซึ่งจะทํา
ใหครูเขาใจไดวาทําไมนักเรียนของพวกเขาจึงเลือกกระทําในแนวทางนี้และอะไรคือสาเหตุของการ
กระทํ าของพวกเขา ประการที่ สองคือเมื่ อครอบครัว เขาใจในสิ่งที่คุณพยายามจะทํา พวกเขา
สามารถใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือที่มีคุณคา ผูปกครองสวนใหญตองการใหลูกของ
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พวกเขาประสบความสําเร็จและมีความยินดีที่จะชวยในทางใด ๆ ที่เปนไปได แตพวกเขาตองรับรูสิ่ง
ที่ครูพยายามจะทําและสิ่งที่ครูคาดหวังวานักเรียนจะทําในหองเรียน ประการที่สามคือครอบครัว
สามารถชวยในการพัฒนาและดําเนินการแผนการจัดการพฤติกรรม การติดตอสื่อสารและการ
สนับสนุนจากผูปกครองจึงมีสวนรวมในการชวยเหลือการสรางการจัดการชั้นเรียนใหแข็งแกรง
(Smith et al. 2008) ผลการวิจัยนี้ขัดแยงกับงานวิจัยของราเชล อาเบนนาโวลี และคณะ (Abenavoli.
et. al. 2018) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง parentís support for learning at school entry: Benefits
for aggressive children in high-risk ผลการวิจัยพบวาการสนับสนุนของผูปกครองมีผลตอการ
เจริ ญ เติ บ โตทางวิ ช าการและองค ค วามรู ข องนั ก เรี ย นซึ่ ง จะส ง ผลต อ การควบคุ ม ชั้ น เรี ย นให มี
2013) ที่ได
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขัดแยงกับงานวิจัยของคารินา ดิวเยอร (Dwyer.
ทําการศึกษาเรื่อง The Influence of Classroom Management, Administrative Support, Parental
Involvement, and Economic Factors on the Retention of Novice Teachers ทั้งนี้มีวัตถุประสงค
การวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุที่มีความสัมพันธตอการอยูในอาชีพของครูที่เพิ่งเริ่มงาน โดยเก็บขอมูล
จากครูที่มีประสบการณในการสอนไมเกิน 5 ป ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมของผูปกครองมี
ความสั มพั น ธ ต อ การอยู ใ นอาชี พ ของครู รวมไปถึ งขั ด แยง กับ งานวิจัย ของไซไรโอปูลู ñ เดลลี่
(Syriopoulou-Delli, et. al., 2016) ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่อง Collaboration between teachers and
parents of children with ASD on issues of education เปนการเปรียบเทียบการสอนโดยใหครูเปน
ผู ดํ า เนิ น การสอนเพี ย งผู เ ดี ย วเปรี ย บเที ย บกั บ การที่ ค รู แ ละผู ป กครองร ว มมื อ กั น ทํ า การสอน
ผลการวิจัยพบวาการที่ครูและผูปกครองรวมมือกันทําการสอนจะสงผลกระทบตอการเรียนรูของ
นักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.2.3 สมมติฐานการวิจัยขอ 7 ภาระงานของครูมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมจัดการ
ชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการวิจัยพบวาภาระงานของครูไมมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพ แตมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
โดยผานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากงานวิจัยของOntario Ministry of Education (2014)
ที่ทําการศึกษาเรื่อง The Elementary Teachers' Federation of Ontario (OTFO) Teacher
Workload and Professionalism Study ผลการวิจัยฉบับนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงความคิดเห็นของครู
วา การที่ภ าระงานอื่ น ๆ เช น การจั ด กิ จ กรรมระหว างชุ มชน การประชุม การทํ ากิ จ กรรมนอก
หลักสูต รต าง ๆ รวมไปถึงงานเสริมเชนการขายของในโรงเรียนสงผลใหพ วกเขามีเ วลาในการ
เตรียมการสอนไดไมเต็มที่ สงผลใหประสิทธิภาพในการทําการเรียนการสอนลดลง จะเห็นไดวาครู
ใหความสนใจกับภาระงานที่เปนการสอนสูงที่สุดเนื่องจากเปนภาระงานหลักของครู หากมีภาระงาน
อื่นที่ไมใชการสอนจะสงผลใหประสิทธิภาพในการสอนลดลง แตในงานวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยวัดภาระงาน
เฉพาะภาระงานดานการสอนจึงไมพบอิทธิพลตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนโดยตรง แตกลับพบวามี
อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะเห็นไดวาภาระงานของ
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ครูมีอิทธิพลทางออมเปนไปในทางบวกตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพโดยผาน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แสดงใหเห็นวาการที่ครูที่มีภาระงานสอนจะเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานและสงผลใหเกิดพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจจะเปน
เพราะครูไดปฏิบัติภาระงานสอนซึ่งเปนงานหลักในอาชีพสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
และทําใหสามารถจัดการชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.4 สมมติฐานการวิจัยขอ 8
ความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม
ผลการวิจัยพบวาความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม จะเห็นไดวาผล
ของความรู ที่ มี ต อ พฤติ ก รรมต า ง ๆ นั้ น ได รั บ การสนั บ สนุ น จากทฤษฎี ป ญ ญาสั ง คม (Social
Cognitive Learning Theory) ของแบนดูรา (Bandura.1977) ที่ไดกลาวไววา ความรู ความเขาใจ
และความเชื่ อ ของคนมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การแสดงพฤติ ก รรม สอดคล อ งกั บ มิ เ ชลและมิ เ ชล
(Mischel; & Mischel. 1076) ที่ไดกลาวไววาตามหลักจิตวิทยา การกระทําพฤติกรรมใด ๆ ของ
บุคคลจะเกิดขึ้นไดนั้นตองมีองคประกอบ 2 อยาง ไดแก 1) ความรูความสามารถที่จะกระทํา
พฤติกรรมนั้น ความสามารถดังกลาวรวมทั้งความรู ทักษะ กฎเกณฑ สติปญญาที่จะทําใหบุคคล
สามารถกระทําพฤติกรรมได 2) ความตองการที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น ดังนนั้นครูที่มีความรู
เกี่ยวกับเด็กพิเศษจะเปนผูที่ทราบธรรมชาติและวิธีการปฏิบัติตนอยางถูกตองตอนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษเรียนรวมประเภทตาง ๆ พวกเขาสามารถนําความรูที่มีมาใชเลือกวิธีการชวยเหลือ
นักเรียนในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง สามารถออกกฎระเบียบในหองเรียนไดสอดคลองกับ
ธรรมชาติของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ นําความรูที่มีมาใชพิจารณาในการออกแบบการสอน
และการวัดผลใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดอยางเหมาะสม สงผลใหมีพฤติกรรมจัดการชั้น
เรียนอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาของเดวิด วอดริชและคณะ (David Wodrich. et. al. 2011) ที่
ไดทําการทดลองใหความรูเกี่ยวกับโรคลมชักใหแกครู และตรวจสอบวาภายหลังการใหความรู ครูมี
ประสิทธิภาพในการสอนและการจัดการกับนักเรียนที่เปนโรคลมชักเพิ่มขึ้นหรือไมในงานวิจัยเรื่อง
Knowledge about epilepsy and confidence in instructing students with epilepsy : Teachers’
responses to a new scale ผลการทดลองพบวาภายหลังจากการใหความรูเกี่ยวกับลมชักแกครู
ครูมีความเชื่อมั่นและประสิทธิภาพในการสอนและจัดการกับนักเรียนที่เปนโรคลมชักเพิ่มขึ้นจาก
กอนทําการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของณัฐภัทร ธรณี (2548)
ที่ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาควรรูมีความสัมพันธและสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการสอนของครูอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
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3. ขอจํากัดในการวิจัย
งานวิจัยนี้มีขอจํากัดเกี่ยวกับลักษณะของกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางกันไปตามภาระ
งานที่เปนผลมาจากลักษณะของนักเรียนที่มีความตองการเรียนรวมและรูปแบบการจัดการสอนใน
ชั้นเรียนรวม
1) โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร ว มบางแห ง เป ด รั บ เฉพาะนั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
บกพรองเฉพาะประเภท เชน นักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู นักเรียนที่บกพรองทางสติปญญา
เนื่องจากบุคลากรไมพรอมที่จะจัดการสอนใหแกนักเรียนที่บกพรองดานรางกายหรือดานพฤติกรรม
ระดับที่ไมสามารถควบคุมได แตในบางโรงเรียนที่จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนสามารถรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางดานรางกายโดยมีทางลาด หองน้ํา ลิฟต ฯลฯ หรือมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญจะเปดรับนักเรียนที่มีความบกพรองดานรางกายหรือพฤติกรรมเขามาเรียนรวมดวย
การที่แตละโรงเรียนรับนักเรียนที่มีความบกพรองตางกัน สงผลใหครูที่สอนในชั้นเรียนรวมไดรับ
ประสบการณสอนในชั้นเรียนรวมตางกัน รวมไปถึงการที่แตละโรงเรียนมีขอจํากัดตางกันอาจสงผล
ใหครูไมสามารถมีพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพในแบบที่ตั้งใจไวได
2) โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมแตละแหงอาจจะมีรูปแบบการจัดการสอนในชั้น
เรี ย นร ว มต า งกั น ประกอบด ว ยห อ งเรี ย นร ว มเต็ ม เวลาและห อ งเรี ย นร ว มบางเวลาส ง ผลให ใ น
หองเรียนแตละรูปแบบมีบริบทที่ตางกัน รวมถึงลักษณะของรายวิชาที่ครูสอน เชนครูบางคนจะ
รับผิดชอบสอนและเปนครูประจําชั้นในชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่ง แตครูบางคนรับผิดชอบการสอนเปน
รายวิชา เชนรับผิดชอบสอนเฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร ซึ่งอาจจะสงผลใหครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
พบประสบการณในการจัดการชั้นเรียนแตกตางกัน

4. ขอเสนอแนะในการวิจัย
ผูวิจัยขอเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ใน 3 สวน คือ ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
1) ครู ที่ ส อนในชั้ น เรี ย นร ว มสามารถนํ า รู ป แบบการจั ด การชั้ น เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพที่ปรากฎในงานวิจัยระยะที่ 1 ไปพัฒนาการจัดการชั้นเรียนของตนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2) หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูสามารถนํารูปแบบการจัดการจัด
อยางชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพที่ปรากฎในงานวิจัยระยะที่ 2 ไปสรางคูมือสําหรับครูที่สอนในชั้น
เรียนรวม หรือนําไปเปนแนวทางในการจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาครูที่สอนในชั้นเรียนรวมใหมีการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) จากผลการศึกษาในวัตถุประสงคที่ 2 พบวาตัวแปรความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษเปน
ตั ว แปรที่ มีอิ ท ธิพลตอ พฤติก รรมการจัด การชั้ นเรีย นอย า งมี ป ระสิท ธิภาพ ประกอบกั บ ครู ร ะดั บ
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ประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเพียงรอยละ 40.19
ทางโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษและการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมใหแกครูที่สอนในชั้นเรียนรวม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดการชั้นเรียนของครู
ระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) จากผลการศึกษาในวัตถุประสงคที่ 2
พบวาตัวแปรความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และยังเปน
ตัวแปรสงผานสําหรับตัวแปรการรวมรูสึก ตัวแปรภาระงานและตัวแปรการสนับสนุนจากผูปกครอง
ใหเกิดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงควรสรางสภาพแวดลอมใน
การทํ างาน สนับ สนุนอุปกรณ ใ นการทํางาน รวมไปถึง การสนั บ สนุนคาตอบแทนตาง ๆ หรื อ
สวัสดิการใหแกครูที่สอนในชั้นเรียนรวม เพื่อกระตุนใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
สงผลใหครูมีพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาในวัตถุประสงคที่ 1 ดวยวิธีการเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณครู
และผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมพบวาจํานวนนักเรียนที่เหมาะสมตอชั้นเรียน
รวมควรมีจํานวนไมเกิน 25 คนตอชั้นเรียน และในแตละชั้นเรียนไมควรมีนักเรียนที่มีความตองเกิน
พิเศษเรียนรวมเกิน 3 คน และในแตละหองเรียนไมควรมีนักเรียนที่มีความบกพรองรุนแรงมากกวา
1 คน แตละโรงเรียนควรมีการออกนโยบายเกี่ยวกับจํานวนเด็กนักเรียนตอหองใหไมเกิน 25 คนตอ
ชั้นเรียน และควรมีการจัดสรรนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเขารวมในชั้นเรียนอยางเปนระบบ
และเหมาะสม
4.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมี ก ารศึ ก ษาในรู ป แบบเดี ย วกั น กั บ งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ แ ต มี ก ารควบคุ ม กลุ ม
ตัวอยางและตัวแปรสอดแทรกอื่น ๆ จากขอจํากัดในงานวิจัย โดยอาจจะควบคุมบางตัวแปร เชน
รูปแบบนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมขอจํากัดของโรงเรียน รูปแบบของชั้นเรียนรวมใน
โรงเรียนนั้น ฯลฯ เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ละเอียดแมนยํายิ่งยิ่งขึ้นและสามารถนําไปใชประโยชนได
จริงในบริบทที่หลากหลาย
2) ควรมีการศึกษาในรูปแบบเดียวกันกับงานวิจัยเรื่องนี้แตมีการเปลื่ยนกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก ครูระดับปฐมวัยที่สอนในชั้นเรียนรวมและครูระดับมัธยมศึกษาที่
สอนในชั้นเรียนรวม เนื่องจากธรรมชาติของนักเรียนที่มีอายุแตกตางกัน รูปแบบของการจั ด
การศึกษาที่ตางกัน สงผลใหรูปแบบการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพในระดับชั้นตาง ๆ
แตกตางกันออกไป การศึกษาในแตละระดับชั้นจะทําใหไดผลการวิจัยที่หลากหลายเหมาะสมกับใน
แตละบริบท
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3) การมีการจัดการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการ
จัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพโดยใชตัวแปรอิสระในงานวิจัยฉบับนี้ เชน ความรูเกี่ยวกับเด็ก
พิเศษ การรับรูความสามารถของตนเอง เพื่อเปนการสนับสนุนวาตัวแปรอิสระในงานวิจัยเรื่องนี้มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง และเปนการพัฒนาครูท่สี อน
ในชั้นเรียนรวมใหสามารถจัดการชั้นเรียนรวมอยางมีปประสิทธิภาพ สงผลใหการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมไดพัฒนาตอไป
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ศุภวรรณ จันทเขต
ครู ค.ศ.1
โรงเรียนวัดดอนดํารงธรรม อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม
1. ชื่อ
ตําแหนง
สังกัด
2. ชื่อ
ตําแหนง
สังกัด
3. ชื่อ
ตําแหนง
สังกัด
4. ชื่อ
ตําแหนง
สังกัด
5. ชื่อ
ตําแหนง
สังกัด

รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย เกษมเนตร
อาจารย
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ดร.สุชาดา บุบผา
อาจารย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
อาจารย ดร.สุธาวัลย หาญขจรสุข
อาจารย
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ดร.ธิดารัตน ศักดิ์วีระกุล
อาจารย
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย ดร.สุดารัตน ตันติวิวทั น
อาจารย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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แบบสัมภาษณครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
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ชุดคําถามที่ใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ประเด็นหลัก
ประเด็นยอย
1.ผูวิจัยแนะนําตัวและกลาวเริ่มการสัมภาษณ
2.ชั้นเรียนรวมที่ดีควรจะมีลักษณะเปนอยางไร -บรรยากาศในชั้นเรียนควรมีลักษณะอยางไร
-สภาพทางกายภาพของห อ งเรี ย นควรมี
ลักษณะเปนอยางไร
-สมาชิกในหองเรี ยนควรประกอบไปด ว ยใคร
บางจํานวนนักเรียนที่เหมาะสมในชั้นเรียน
3.ครู ค วรมี พ ฤติ ก รรมอย า งไรในการสร า ง -พฤติกรรมทางกายควรมีลักษณะอยางไร
หองเรียนใหมีบรรยากาศเชิงบวก
-การพู ด และการสื่ อ สารกั บ นั ก เรี ย นควรเป น
อยางไร
-ฝายอื่น ๆ ในโรงเรียนและผูปกครองควรมีสวน
รวมหรือไม อยางไร
4.ครูควรมีพฤติกรรมอยางไรในการกําหนดและ -ชวงเวลาในการกําหนดกฎหรือแจงกฎ
แจงกฎเกณฑในชั้นเรียน
-รูปแบบของกฎและขั้นตอนในชั้นเรียน
-ความแตกตางของกฎระหวางหองเรียนปกติ
กับหองเรียนรวม
5.สภาพทางกายภาพของหองเรียนรวมที่ดีควร -การจัดโตะ เกาอี้
มีลักษณะเปนอยางไร
-ตําแหนงของครู
-ตําแหนงของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
-การเก็บสื่อการเรียนรูในชั้นเรียน
-การจั ด มุ ม สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต อ งการ
พิเศษในหองเรียน
6.การเสริมแรงและการลงโทษในชั้นเรียนรวม -รูปแบบการเสริมแรง
ควรจะมีลักษณะเปนอยางไร
-รูปแบบการลงโทษ
-ความแตกตางของนักเรียนปกติและนักเรียน
พิเศษ
7.การจัดการเรียนสอนการสอนในชั้นเรียนรวม -วิธีสอน
ที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะเปนอยางไร
-สื่อการสอน
-การวัดผลประเมินผล
8.บทบาทของครู ใ นการทํ า งานควรจะเป น -การประสานงาน (ครูและผูปกครอง)
อยางไร
-การแบงงาน
-แนวทางการแกไขปญหาในชั้นเรียนรวม
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ประเด็นหลัก
9.จากบทบาทของครูที่สอนในชั้นเรียนรวมที่
ทานไดรับทราบ ทานคิดวามีประสิทธิภาพ
เพียงใด และมีสิ่งใดที่ตองปรับปรุง
10.ทานคิดวาการจัดการเรียนรวมของไทยควร พัฒนาหรือปรับปรุงไปในแนวทางใด
กลาวขอบคุณและปดการสัมภาษณ
-

ประเด็นยอย
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ชุดคําถามที่ใชสัมภาษณครูที่สอนในชั้นเรียนรวม
ประเด็นหลัก
ประเด็นยอย
เริ่มตนสัมภาษณ
1. ผูวิจัยแนะนําตัว
2. ขอมูลพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ
- การศึกษา
- ประสบการณทํางานในอาชีพครู
ข อ มู ล พื้ น ฐานโรงเรี ย น (ขนาด จํ า นวนเด็ ก
พิเศษ จํานวนปที่จัดการเรียนรวม)
1.การเตรียมตัวกอนเริ่มตนในแตละปการศึกษา - การศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
ของทานเปนอยางไร
ต อ งการพิ เ ศษจํ า เป น หรื อ ไม และควรทํ า
อยางไร
- รูปแบบการประสานงานกับโรงเรียนเกี่ยวกับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษเปนอยางไร
2.ทานใชวิธีการใดในการสรางบรรยากาศเชิง - พฤติกรรมทางกายควรมีลักษณะอยางไร
บวก ให นั ก เรี ย นปกติ ช ว ยเหลื อ และยอมรั บ - การพู ด และการสื่ อ สารกั บ นั ก เรี ย นควรเป น
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียน
อยางไร
- ฝ า ยอื่ น ๆ ในโรงเรี ย นและผู ป กครองควรมี
สวนรวมหรือไม อยางไร
3.ท านมีวิ ธีการอยางไรในการกําหนดกฎและ - รูปแบบของกฎที่เหมาะสมควรเปนอยางไร
ขั้นตอนการปฏิบัติในชั้นเรียน
- กฎมีความแตกตางจากหองเรียนปกติหรือไม
- บทบาทของครูและนักเรียนในการกําหนดกฎ
เปนอยางไร
3.สภาพแวดลอมในหองเรียนรวมมีลักษณะเปน - การจัดมุมตาง ๆ ในหองเรียน
อยางไร
- ตําแหนงที่นั่งของนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ
- ตําแหนงที่นั่งของครูและครูพี่เลี้ยง
- การจัดโตะเรียน
- ขอควรระวังตาง ๆ
4.ทานมีวิธีในการลงโทษและใหรางวัลนักเรียน - วิธีการเสริมแรงที่เหมาะสมเปนอยางไร
ในชั้นเรียนรวมเปนอยางไร
- วิธีการลงโทษที่เหมาะสมควรเปนอยางไร
- ความแตกต า งระหว า งนั ก เรี ย นปกติ แ ละ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
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ประเด็นหลัก

ประเด็นยอย
- ปญหาและอุปสรรคที่พบ
5.การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมของ - วิธีสอน
ทานเปนอยางไร
- การใชสื่อการเรียนการสอน
- การวัดผล
- การประเมินผล
6.การจัดการภาระงานที่เพิ่มขึ้นในฐานะครูชั้น
เรียนรวม
7.ปญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและการแกไข
8.ความตองการเพิ่มเติมจากหนวยงานอื่นใน
ฐานะครูชั้นเรียนรวม / ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
9.กลาวขอบคุณและปดการสัมภาษณ
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แบบสอบคําถามที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถาม
การศึกษาองคประกอบและตัวแปรเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนรวม
อยางมีประสิทธิภาพของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในชั้นเรียนรวม
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
ดวยดิฉันนางบุณฑริก เฉลิมโรจน กําลังอยูระหวางการทําปริญญานิพนธประกอบการศึกษา
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในการทําปริญญานิพนธครั้งนี้ไดพิจารณาวาทานเปนผูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถใหขอมูล
ที่เปนประโยชนแกงานวิจัยในครั้งนี้ได ขอมูลที่ไดจากทานจะเปนประโยชนในการเชื่อมโยงขยายองคความรู
เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนรวม จึงใครขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง
ครบถวนสมบูรณ และขอใหทานเชื่อมั่นวาคําตอบจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ โดยจะนํามาวิเคราะหใน
ภาพรวมและประโยชนเชิงวิชาการเทานั้น เมื่อทานตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลว ขอความกรุณาทานสง
แบบสอบถามคืนโดยเร็วที่สุดเทาที่ทานจะกรุณา
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หรือเติมขอมูลลงในชองวางตามความเปนจริงของทาน
1. ระดับการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
2. ระดับชั้นที่สอน................................................................................................................
3. ประสบการณในการสอนในชั้นเรียนรวม.............ป
4. การไดรับการฝกอบรบเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
 เคย
 ไมเคย
5. เวลาที่ทานใชในการสอนนักเรียน...........................................................ชั่วโมง/สัปดาห
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ตอนที่ 2 แบบวัดความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอที่เปนคําตอบที่ถูกตอง
1. “การสะกดนิ้วมือ” เปนวิธีการสื่อสารของผูมีความบกพรองทางการไดยิน  ใช  ไมใช
2. เด็กที่มีสติปญญา (IQ) อยูในระดับ 60 ไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได  ใช  ไมใช
3. การวิเคราะหงาน (Task analysis) เปนวิธีทเี่ หมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแกเด็ก
ที่บกพรองทางการมองเห็น
 ใช  ไมใช
4.
การจัดการวัดผล
การศึกษาสําหรับนักเรียนที่บกพรองทางการไดยินสามารถทําไดเหมือน
กับการวัดผลนักเรียนปกติ
 ใช  ไมใช
5. การฝกทักษะในชีวติ ประจําวันเปนวิธีที่จําเปนสําหรับพัฒนาเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
 ใช  ไมใช
6.
นักเรียนที่มีความ
บกพรองทางดานรางกายสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามปกติ
ยกเวนในบางวิชา เชน วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
 ใช  ไมใช
7.
นักเรียนที่มีภาวะออทิ
สซึมควรไดรบั การสอนเกี่ยวกับทักษะทางสังคม
 ใช  ไมใช
8. การสื่อสารกับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมควรใชคําพูดชัดเจน เขาใจงาย  ใช  ไมใช
9.
การสรางความเขาใจ
ความหมายของอาการทาทางบุคคลเปนเทคนิคทีค่ วรใชในการพัฒนา
นักเรียนที่เปนแอสเพอเกอรซินโดรม
 ใช  ไมใช
10. การจัดการวัดผลการศึกษาของนักเรียนที่เปน Dylexia (ดิสเล็กเซีย) สามารถจัดรวมกับ
การวัดผลนักเรียนปกติ
 ใช  ไมใช
ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
คําชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย  ในชอง  หนาคําตอบที่สอดคลองกับพฤติกรรมของทานหรือพฤติกรรม
ที่ทานคิดวาจะทําในสถานการณนั้น ๆ
ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชัน้ เรียน
1. ทานพูดอยางไรใหนักเรียนปกติเกิดการชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียน
 บอกนักเรียนในหองตอนเปดภาคเรียนวาเพื่อนเปนนักเรียนที่มคี วามตองการพิเศษและใหคอย
ดูแลชวยเหลือ
 ไมบอกนักเรียนวาในชัน้ เรียนมีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ แตหมั่นพูดในชั้นเรียนวาใหรัก
และชวยเหลือกัน
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 ไมบอกนักเรียนวาในชัน้ เรียนมีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ แตเมื่อเกิดปญหาในชั้นเรียน
จึงบอกนักเรียนใหชวยเหลือเพื่อนคนนี้
2. ทานใชวิธีการใดในการทําความเขาใจนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่ทานดูแลรับผิดชอบอยู
 ศึกษาขอมูลจากเอกสารเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษในรูปแบบนั้น ๆ
 ศึกษาขอมูลจากผูปกครองหรือครูที่เคยสอนรวมไปถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษนั้น
 ศึกษาขอมูลโดยสรางปฏิสัมพันธกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษคนดังกลาวและหาขอมูล
เสริมจากแหลงตาง ๆ
3. หากนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนของทานวิวาทกัน ทานจะทําอยางไร
 เรียกทั้งสองฝายมาพูดคุยทําความเขาใจกัน และลงโทษทั้งสองฝายตามสมควร
 บอกกับนักเรียนปกติวาเพื่อนเปนเด็กพิเศษขอใหอภัยใหเขา
 ลงโทษทัง้ สองฝายอยางเทาเทียมกัน
4. หากนักเรียนในชั้นเรียนของทานมีแนวโนมที่จะเปนเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู (LD)
ทานจะดําเนินการชวยเหลือนักเรียนคนนีอ้ ยางไร
 แจงกับผูปกครองของนักเรียนใหพาไปปรึกษาแพทย
 ปรึกษาครูการศึกษาพิเศษหรือผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินอาการเบื้องตน
 จัดสอนซอมเสริมใหนักเรียนในชัว่ โมงที่ทานมีเวลาวาง
ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน
5. ทานมีวิธีการอยางไรในการแจงกฎเกณฑของชั้นเรียนแกนักเรียนในชั้นเรียนรวมที่เจอกันครั้งแรก
ในชวงเปดภาคเรียน
 แจงเฉพาะกฎที่มีลักษณะเฉพาะและกฎเกี่ยวของกับนักเรียนทีม่ ีความตองการพิเศษ
 แจงทุกกฎรวมไปถึงผลกระทบจากการละเมิดกฎดวย
 ไมมีการแจงอยางเปนทางการ แตสอดแทรกการแจงกฎตามสถานการณตาง ๆ ในชั้นเรียน
6. การปฏิบัตติ นของทานเมื่อนักเรียนที่มีความตองการพิเศษละเมิดกฎเกณฑที่ตั้งไว
 อธิบายถึงผลจากการละเมิดกฎกอนที่จะลงโทษตามเกณฑที่ตั้งไว
 พิจารณางดเวนโทษในบางกรณีที่ทานเห็นสมควร
 ลงโทษตามปกติ
7. หากในชั้นเรียนของทานมีนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู (Learning disabilities : LD)
ทานจะออกกฎระเบียบขอใดเพื่อใหการจัดการชั้นเรียนเปนไปโดยราบรื่น
 เด็กนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูสามารถสงการบานลาชากวากําหนดได
 ไมตั้งกฎเพิ่มเติม แตทา นปรับลักษณะงานหรือการบานใหเด็กที่บกพรองทางการเรียนรู
 ไมตั้งกฎเพิ่มเติม แตบางครั้งทานยกเวนโทษใหแกนักเรียนที่บกพรองทางการเรียนรู
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8. เมื่อทานมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑบางขอเพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมดวย ทานมีวิธีการอยางไร
 แจงกฎที่รางไวใหนักเรียนไดพิจารณาและขอความเห็นชอบกอนที่จะนําไปใชจริง
 แจงกับนักเรียนในหองเรียนวามีการเปลี่ยนกฎในชั้นเรียนรวมถึงแจงเหตุผลทีเ่ ปลี่ยนกฎ
ใหนักเรียนทราบดวย
 ชี้ใหนักเรียนเห็นถึงขอบกพรองของกฎที่ใชอยูในปจจุบันพรอมกับเปดโอกาสใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็นที่จะปรับเปลีย่ นกฎและขอความเห็นชอบกอนจะนําไปใชจริง
ดานการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพ
9. ในชวงเปดเทอมที่ทานไดพบกับนักเรียนเปนครั้งแรก ทานมีการอธิบายถึงพื้นที่หรือการจัด
มุมตาง ๆ ในหองเรียนหรือไม
 ไมไดอธิบาย เพราะทานติดปายอธิบายเกี่ยวกับพื้นที่มุมตาง ๆ ในหองไวอยางชัดเจน
 ไมไดอธิบาย แตเมื่อนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับพื้นที่หรือมุมตาง ๆ ทานจะอธิบายเพิ่มเติม
แกนักเรียนทัง้ ชั้นเรียน
 อธิบายกับนักเรียนเฉพาะพื้นที่หรือมุมที่มีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกับหองเรียนอื่น ๆ
รวมทั้งบอกเหตุผลหรือที่มาของมุมดังกลาวดวย
10. ทานเก็บสื่อการเรียนรู (หนังสือ, ของเลน ฯลฯ) สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไวทใี่ ด
 จัดทําเปนมุมสําหรับเด็กพิเศษไวในหองเรียน เพื่อใหงายตอการใชงานสําหรับเด็กพิเศษ
 เก็บไวทหี่ องการศึกษาพิเศษ เมื่อถึงเวลาจึงนํามาใช
 เก็บรวมกับสื่อการเรียนการสอนในหองเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสไดใชดวย
11. ในกรณีที่ชั้นเรียนของทานมีนักเรียนที่เปนเด็กสมาธิสั้น (Hyperactive) ทานจะจัดที่นั่งให
นักเรียนคนดังกลาวอยางไร
 นั่งไมเกินแถวที่สองจากหนาชั้นเรียน จัดที่นั่งใหไกลจากประตูและหนาตาง
 นั่งตรงสวนไหนของหองก็ได แตตองมีบัดดี้นั่งอยูดวย
 นั่งแถวหนาสุด
12. ในกรณีที่ชั้นเรียนของทานมีนักเรียนที่ ตองใชวีลแชร ทานจะจัดที่นั่งอยางไร
 ใหนักเรียนนั่งตรงที่ ๆ เขาพอใจแตขยายระยะหางระหวางแถวที่นั่งของนักเรียนทีม่ ีความบกพรอง
เพื่อใหสะดวกตอการใชวีลแชรและมอบหมายใหมีบัดดี้คอยชวยเหลือ
 ใหนักเรียนนั่งแถวหนาสุด เพื่อสะดวกแกการเขาออกโดยใชวีลแชร
 ใหนักเรียนนั่งใกลประตู เพื่อสะดวกแกการเขาออกโดยใชวีลแชร และมอบหมายใหมีบัดดี้
คอยดูแลอยูขา ง ๆ
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ดานการปรับพฤติกรรม
13. ทานใชวิธีการใดในการเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน
 พูดชี้แนะใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมเชิงบวก
 แสดงพฤติกรรมเชิงบวกใหนักเรียนเห็นและดําเนินชีวติ อยางมีคุณธรรมจริยธรรม
 ใชการเลานิทานหรือการยกตัวอยางใหเห็นถึงประโยชนและผลกระทบของพฤติกรรมเชิงบวก
14. ทานใชวิธีใดเปนหลักในการทําโทษนักเรียนในชั้นของทาน
 ลงโทษตามกฎที่ตกลงกับนักเรียนตัง้ แตชวงเปดภาคเรียน
 การลงโทษเล็ก ๆ นอย เชนการทําความสะอาด การเก็บขยะ
 การตัดสิทธิพิเศษที่ควรไดรับ
15. ทานใหการเสริมแรงนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษแตกตางกันหรือไม อยางไร
 ไมแตกตางกัน เนื่องจากทานไมตองการใหเกิดความเหลื่อมล้ําในชั้นเรียน
 แตกตางกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของนักเรียนแตละคนโดยไมคํานึงวาเปนนักเรียนปกติ
หรือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
 แตกตางกัน ทานเพิ่มการเสริมแรงและลดการลงโทษสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
16. ทานจะใชวิธีการใดที่จะทําใหนักเรียนที่เปนออทิสติกหรือนักเรียนที่บกพรองทางสติปญญาเขาใจ
ถึงผลกระทบจากพฤติกรรมของตนเอง
 อธิบายใหฟงซ้ํา ๆ
 อธิบายและยกตัวอยางประกอบใหฟง ซ้ํา ๆ
 อธิบายและทําการสาธิตใหเห็นเปนรูปธรรมมากทีส่ ุด
ดานการเรียนการสอน
17. หากทานตองการใหนักเรียนทํางานกลุมโดยคะแนนจากงานดังกลาวถือเปนคะแนนเก็บ
ทานจะมีวิธีแบงกลุมอยางไร
 จับกลุมโดยใชการสุมหรือการจับฉลาก
 ใหนักเรียนจับกลุมกันโดยอิสระ
 จับกลุมใหเด็กโดยคละตามความสามารถ
18. ทานใชสื่อการสอนแบบใดในการสอนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
 สื่อการสอนเดียวกับนักเรียนปกติ
 สื่อการสอนที่ทานผลิตขึ้นมาเองและสื่อการสอนแบบรูปธรรมทีห่ าไดในหองเรียน
 สื่อการสอนที่ทานผลิตเองและสื่อที่ทางโรงเรียนเตรียมไวใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
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19. กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมของทานเปนอยางไร
 สอนตามปกติ เมื่อสอนเรียบรอยจึงมาสอนตาม IEP ใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
 สอนตามปกติ เมื่อสอนเรียบรอยแลวจึงมอบหมายงานใหนักเรียน โดยใหงานนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษในปริมาณที่นอยกวานักเรียนปกติหรือตาม IEP
 มอบหมายกิจกรรมใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกอนเริม่ ทําการสอน เมื่อสอนเสร็จแลวจึง
มาทบทวนหรือสอนตาม IEP ใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
20. การวัดผลประเมินผลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนของทานเปนอยางไร
 วัดผลตาม IEP หรือใชขอสอบเดียวกันกับนักเรียนปกติโดยจัดการสอบพรอมกับนักเรียนปกติ
 วัดผลตาม IEP หรือใชขอสอบเดียวกันกับนักเรียนปกติโดยจัดการสอบแยกตางหาก
 วัดผลตาม IEP หรือใชขอสอบเดียวกันกับนักเรียนปกติ โดยจัดการสอบแยกและมีครู
หรือพี่เลี้ยงชวยเหลือในกรณีที่นักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ
ดานการจัดการ
21. หัวขอใดที่ทา นมักใชสนทนากับผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในชวงที่ผูปกครอง
มารับนักเรียนหลังเลิกเรียน
 ทักทายอยางยิ้มแยมแจมใสและกลาวชมนักเรียนพรอมกับรายงานความคืบหนาในแตละวัน
 แจงการบานที่นักเรียนไดรับและการเตรียมตัวสําหรับกิจกรรมพรุงนี้ (ถามี)
 รายงานผลการทําเรียนรูและการทํากิจกรรมในแตละวันของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
22. ทานมีการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารเชน การสง SMS หรือใชแอพพลิเคชั่น LINE ในการติดตอสือ่ สาร
กับผูปกครองหรือไม
 ไมไดใช
 ใชบางครัง้
 ใชเปนประจํา
23. ในการแจงขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่ทา นดูแลอยูใหทางโรงเรียน
ไดทราบ ทานจะใชวธิ ีการใด
 แจงกับครูการศึกษาพิเศษ
 แจงกับผูเกี่ยวของเปนรายบุคคล
 แจงในที่ประชุมของโรงเรียน
24. หากทานพบวาทํางานไมทัน ทานมีวิธีแกไขปญหาอยางไร
 ขอรองใหเพื่อนรวมงานที่ถนัดงานนั้น ๆ มาชวยทํางาน
 เอางานกลับไปทําที่บาน
 ปรับรูปแบบการทํางาน จัดลําดับงานตามความสําคัญกอนหลังและงานแบงงานบางสวน
ใหผูรวมงานชวย
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามการรวมรูสึก
คําชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย  ในชองที่ใกลเคียงกับความรูสึกของทานมากที่สุด
คําวา “ผูอื่น” ในแบบสอบถามฉบับนี้หมายถึง นักเรียน ผูปกครองและผูรวมงานของทาน
ขอคําถาม
ดานความสามารถในการอานอารมณและความรูสกึ ของผูอื่น
1.ทานสามารถเขาใจความรูสึกจากการแสดงสีหนาของผูอื่นไดเปนอยางดี
ถึงแมพวกเขาไมไดพูดออกมาตรง ๆ
2.บางครั้งทานรูสกึ วาคําพูดของผูอื่นไมสอดคลองกับการแสดงทาทางของ
เขา
3.ทานเปนผูท ี่หมัน่ สังเกตคําพูด สีหนาและทาทางของผูอื่น
4.ทานเปนผูท ี่หมัน่ สั่งเกตบรรยากาศของบุคคลรอบขางเสมอ
5.ทานสามารถเขาใจคําพูดโดยนัยของผูอื่นไดเปนอยางดี
ดานความสามารถในการสวมบทบาทแทนผูอื่น
1.หากนักเรียนในชั้นของทานไมสงการบาน ทานสามารถคาดเดาไดถูกตอง
วาเขาจะใหเหตุผลกับทานวาอยางไร
2.เมื่อมอบหมายใหนักเรียนทํางานรวมกันในชั้นเรียน ทานจะสามารถคาด
เดาไดวานักเรียนแตละคนจะรับบทบาทหนาที่ในการทํางานอยางไร
3.หากเกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ นอย ๆ กับนักเรียนของทาน ทานสามารถ
คาดการณไดถูกตองวาผูปกครองจะมีทาทีอยางไร
4.เมื่อมีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเขามาเรียนรวมเปนครั้งแรก ทาน
สามารถคาดคะเนไดวานักเรียนคนใดจะอาสามาชวยเหลือเพือ่ นทีม่ คี วาม
ตองการพิเศษ
5.เมื่อนักเรียนในชั้นเรียนของทานไมเขาใจบทเรียน ทานสามารถคาดการณ
ไดอยางถูกตองวาเขาจะขอความชวยเหลือจากใคร
ดานความสามารถในการตอบสนองตามสถานการณ
1.เมื่อนักเรียนมีความทอใจ ทานทราบวาจะพูดอยางไรใหนักเรียนเกิด
กําลังใจ
2.เมื่อผูปกครองมาปรึกษากับทาน ทานจะใหคําปรึกษาดวยสีหนาที่แสดง
ความเปนหวงและมีความเอาใจใสอยางจริงใจ
3.เมื่อนักเรียนของทานไดรับรางวัล ทานจะกลาวชมเชยนักเรียนดวยทาทาง
ยิ้มแยมแจมใส
เมื่อนักเรียนมีความวิตกกังวลวาจะทํางานไมสําเร็จ ทานจะใหกําลังใจดวย
ทาทางสบาย ๆ แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัวนักเรียน
4.เมื่อนักเรียนไมเขาใจในบทเรียน ทานจะอธิบายใหฟงโดยปราศจากความ
หงุดหงิด
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนเอง
คําชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย  ในชองที่ใกลเคียงกับความรูสึกของทานมากที่สุด
ขอคําถาม
ดานความสําเร็จของงาน
1.ทานสามารถสอนนักเรียนใหเขาใจบทเรียนไดตามเปาหมายที่ตั้งไว
2.ทานสามารถพัฒนานักเรียนที่มีความตองการพิเศษใหเปนไปตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่กําหนดไว
3.ทานสามารถปลูกฝงใหนักเรียนในหองชวยเหลือนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษในระดับที่ทานตั้งเปาหมายไว
4.ทานสามารถสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมตาม
เปาหมายที่ทานไดวางไว
5.ทานสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดอยางเหมาะสมตรงกับ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
ดานการพัฒนาทักษะในการทํางาน
1.ทานสามารถพัฒนาวิธีการสอนใหสอดคลองกับแนวการสอน
หองเรียนรวมใหม ๆ ได
2.ทานสามารถเพิ่มทักษะการพัฒนานักเรียนพิเศษใหมากขึ้นในทุก
ภาคการศึกษา
3.ทานสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหดีขึ้นในทุกภาค
การศึกษา
4.ทานสามารถสรางสรรควิธีการใหมใหนักเรียนสนใจประเพณีและ
วัฒนธรรมมากขึ้น
5.ทานสามารถสรางสรรควิธีการใหม ๆ มาปลูกฝงใหนักเรียนมี
คุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น
ดานปฏิสัมพันธทางสังคม
1.ทานสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับนักเรียนปกติและ
นักเรียนพิเศษ
2.ทานสามารถทําใหนักเรียนเกิดความเคารพในตัวทานได
3.ทานสามารถขอความรวมมือจากนักเรียนไดในทุกกรณี
4.ทานสามารถทําใหผูปกครองไววางใจในตัวทานและใหความรวมมือ
เมื่อทานรองขอ
5.ทานสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงานทุกคนได
ดานการรับมือกับความเครียดในงาน
1.เมื่อทานเริ่มสอนดวยวิธีการใหม ๆ ทานรูสึกมั่นใจและจัดการไดเปน
อยางดี
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2.ทานสามารถประเมินสถานการณในชั้นเรียนรวมไดเปนอยางดี
3.ทานสามารถปลูกฝงใหนักเรียนในหองชวยเหลือนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษในระดับที่ทานตั้งเปาหมายไว
4.ทานสามารถสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมตาม
เปาหมายที่ทานไดวางไว
5.ทานสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดอยางเหมาะสมตรงกับ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
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ตอนที่ 7 แบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
คําชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย  ในชองที่ใกลเคียงกับความรูสึกของทานมากที่สุด
ขอคําถาม
ดานความพึงพอใจภายใน
1. ทานพอใจกับลักษณะงานของทาน
2. ทานพอใจกับปริมาณงานของทาน
3. ทานภาคภูมิใจในงานของทาน
4. ทานพอใจกับผลงานของทาน
ดานความพึงพอใจภายนอก
5. ทานพอใจกับเงินเดือนที่ทานไดรับ
6. ทานพอใจกับสวัสดิการที่ทานไดรับ
7. ทานพอใจกับความกาวหนาในหนาที่การงานที่ทานไดรับ
8. ทานพอใจกับระดับการสนับสนุนและทานสงเสริมของผูบังคับบัญชา
ดานความพึงพอใจทั่วไป
9. ทานพอใจกับสภาพแวดลอมในที่ทํางานของทาน
10. ทานพอใจกับการสนับสนุนอุปกรณในการทํางานจากที่ทํางาน
ของทาน
11. ทานพอใจระดับความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานกับทาน
12. ทานพอใจระดับความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับทาน
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ตอนที่ 8 แบบวัดความพรอมของโรงเรียนในการจัดการเรียนรวม
คําชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ขิ องโรงเรียนที่ทานสังกัดอยู

ขอคําถาม
ดานนักเรียน
1. โรงเรียนมีการใหความรูแกนักเรียนปกติเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนตอ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการยอมรับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
3. โรงเรียนมีระบบจัดสรรนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเขาในชั้น
เรียนรวม
4. โรงเรียนมีระบบที่ใหนักเรียนปกติชวยเหลือนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ
5. โรงเรียนมีระบบที่ใหสิทธิพิเศษแกนักเรียนปกติที่ใหความชวยเหลือ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ดานสภาพแวดลอม
6. โรงเรียนมีหองสอนเสริมและเตรียมบุคลากรสําหรับนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ
7. โรงเรียนเตรียมอุปกรณและสื่อการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ
8. โรงเรียนเตรียมสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน หองน้ํา ทางลาด
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษอยางเหมาะสมและเพียงพอ
9. โรงเรียนมีการใหความรูเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษแก
ผูปกครองของนักเรียนปกติ
10. โรงเรียนมีการใหความรูเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษแก
บุคลากร
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
11. โรงเรียนมีกระบวนการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
อยางเปนระบบ
12. โรงเรียนมีการใหความรูและสนับสนุนใหครูมีการใชเทคนิคการสอน
แบบพิเศษ เชน การวิเคราะหงาน (Task Analysis)
13. โรงเรียนสนับสนุนการวัดและประเมินผลนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
14. โรงเรียนมีการติดตามผลและแกไขปญหาในชั้นเรียนรวม
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ดานเครื่องมือ
15. โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหสอดคลองกับการเปนโรงเรียน
เรียนรวม
16. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาแบบเรียนรวม
อยางเพียงพอ
17. โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเรียนรวมประจําโรงเรียนและ
เปดโอกาสใหคณะกรรมการดําเนินการอยางเต็มความสามารถ
18. โรงเรียนมีการเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีและ
อุปกรณสําหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหแกครูและ
บุคลากรในโรงเรียนอยางเพียงพอ
19. โรงเรียนมีการประสานกับหนวยงานภายนอกและผูปกครองเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
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ตอนที่ 9 แบบวัดการสนับสนุนจากผูปกครอง
คําชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมาย  ในชองที่ใกลเคียงกับความรูสึกของทานมากที่สุด
ขอคําถาม
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การสนับสนุนดานอารมณ
1. ผูปกครองใหความใสใจโดยการไตถามทุกขสุขของทาน
2. ผูปกครองใหการทักทายทานอยางดีเมื่อเจอทานนอกโรงเรียน
3. ผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษใสใจคําแนะนําของ
ทานและนําไปปฏิบัติตาม
4. ผูปกครองมีการกลาวใหคํากําลังใจแกทาน
การสนับสนุนดานเครื่องมือ สิ่งของ
5. ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณหรือคาใชจายเพื่อประกอบการเรียน
การสอน
6. ผูปกครองใหความรวมมือโดยการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
โรงเรียนจัดขึ้น
7. ผูปกครองอนุญาตใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมชวงหลังเลิกเรียนหรือ
ในวันหยุดราชการ
8. ผูปกครองกวดขันใหนักเรียนทําการบานและกิจกรรมที่มอบหมาย
ใหทําที่บาน
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
9. ผูปกครองจะแจงทานเมื่อนักเรียนมีปญหา
10. ปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษใหขอมูลของนักเรียน
อยางเพียงพอตอการสอนและปรับพฤติกรรม
11. เมื่อทานตองการขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน ผูปกครองจะใหโดยไม
ปดบัง
12. ผูปกครองมีการแจงขาวสารใหทานทราบ
การสนับสนุนดานการประเมิน
13. ผูปกครองมีการแจงผลที่เกิดจากการสอนของทาน
14. ผูปกครองมีการแจงผลที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนที่มีความพิเศษ
ของทาน
15. ผูปกครองมีการบอกเลาวานักเรียนคิดอยางไรกับทาน
16. เมื่อทานขอใหผูปกครองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของ
ทาน ผูปกครองจะใหขอมูลตามตรงและเปนประโยชน

ขอขอบพระคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ไมจริง
เลย
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ตาราง แสดงคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC) ผลการคัดเลือก
ขอคําถาม คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบวัดความรูเกี่ยวกับเด็กพิเศษฉบับ
ทดลองใช
คะแนนของผูเชี่ยวชาญ
ขอที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คนที่
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1

คนที่
2
0
0
1
-1
0
1
0
0
0
1
1
0
-1
1
0

คนที่
3
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่
4
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1

คนที่
5
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0

คา IOC

0.4
0.8
0.8
0.4
0.6
0.6
0.6
0.4
0.6
0.8
0.8
0.2
0.4
0.6
0.6

ผลการ คาความ
คัดเลือก ยากงาย

ไมผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
ไมผาน
ผาน
ผาน

คา
อํานาจ
จําแนก

.61
.50

.78
1

.38
.22
.22

.77
.33
.44

.50
.78
.78

.78
.50
.22

.72
.78

.37
.50

308
ตาราง คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct reliability : CR) และคาเฉลี่ยความแปรปรวน
ของตัวบงชี้ที่ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได (Average variance extracted : AVE) ของแบบวัด
พฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
แบบวัดพฤติกรรมการจัดการชั้นเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดานการสรางบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน
ดานการกําหนดขอปฏิบัติในชั้นเรียน
ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ดานการปรับพฤติกรรม
ดานการเรียนการสอน
ดานการจัดการ
ทั้งฉบับ

CR

AVE

0.879
0.893
0.819
0.790
0.803
0.750
0.966

0.707
0.676
0.533
0.487
0.579
0.446
0.566

ตาราง แสดงคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC) ผลการคัดเลือก
คาที คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected Item Total
Correlation) และคาความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha if Item Deleted) ของ
แบบวัดการรวมรูสึกฉบับทดลองใช

ขอ
คําถาม

ดาน
(Cronbach’s
Alpha)

คา IOC

ผลการ
คัดเลือก

t - ratio

Corrected
Item Total
Correlation

1
2
3
4
5

ความสามารถ
ในการอาน
อารมณผูอื่น
(.791)

0.8
0.6
0.6
0.8
1

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

4.727
3.209
5.630
4.037
5.623

.679
.342
.701
.517
.640

Cronbach’s
Alpha if
Item
Deleted
.707
.825
.705
.768
.736
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ตาราง (ตอ)
ขอ
คําถาม

ดาน
(Cronbach’s
Alpha)

คา IOC

ผลการ
คัดเลือก

t - ratio

Corrected
Item Total
Correlation

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความสามารถ
ในการสวม
บทบาทแทน
ผูอื่น
(.756)
ความสามารถ
ในการ
ตอบสนองตาม
สถานการณ
(.794)

1
1
1
1
1
0.8
1
1
1
1

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

7.534
4.559
4.718
4.103
2.973
3.793
5.034
4.738
5.253
3.213

.698
.539
.461
.530
.428
.587
.696
.560
.661
.397

Cronbach’s
Alpha if
Item
Deleted
.640
.714
.741
.710
.743
.750
.711
.760
.726
.815

ตาราง คาที คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected Item
Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha if Item Deleted)
ของแบบวัดการรวมรูสึกฉบับใชจริง

ขอที่

ขอคําถาม

t - ratio

ดานความสามารถในการอานอารมณและความรูสึกของผูอื่น
1 ทานสามารถเขาใจความรูสึกจากการแสดงสีหนา
20.641
ของผูอื่นไดเปนอยางดี ถึงแมพวกเขาไมไดพูด
ออกมาตรง ๆ
2 บางครั้งทานรูสึกวาคําพูดของผูอื่นไมสอดคลอง
16.931
กับการแสดงทาทางของเขา
3 ทานเปนผูที่หมั่นสังเกตคําพูด สีหนาและทาทาง
24.092
ของผูอื่น

Corrected
Item Total
Correlation

Cronbach’s
Alpha if
Item
Deleted

.792

.918

.740

.927

.838

.908
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ตาราง (ตอ)
ขอที่
4

ขอคําถาม

t - ratio

Corrected
Item Total
Correlation
.847

ทานเปนผูที่หมั่นสั่งเกตบรรยากาศของบุคคล
23.928
รอบขางเสมอ
5 ทานสามารถเขาใจคําพูดโดยนัยของผูอื่นไดเปน
23.220
.858
อยางดี
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายดาน
ดานความสามารถในการสวมบทบาทแทนผูอื่น
6 หากนักเรียนในชั้นของทานไมสงการบาน ทาน
20.982
.728
สามารถคาดเดาไดถูกตองวาเขาจะใหเหตุผลกับ
ทานวาอยางไร
7 เมื่อ มอบหมายใหนั กเรี ยนทํ า งานรว มกัน ในชั้ น
22.349
.812
เรียน ทานจะสามารถคาดเดาไดวานักเรียนแตละ
คนจะรับบทบาทหนาที่ในการทํางานอยางไร
22.796
.735
8 หากเกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ นอย ๆ กับนักเรียนของ
ท า น ท า นสามารถคาดการณ ไ ด ถู ก ต อ งว า
ผูปกครองจะมีทาทีอยางไร
26.649
.772
9 เมื่อมีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเขามาเรียน
รวมเปน ครั้งแรก ท า นสามารถคาดคะเนไดวา
นั ก เรี ย นคนใดจะอาสามาช ว ยเหลื อ เพื่ อ นที่ มี
ความตองการพิเศษ
10 เมื่อนักเรียนในชั้นเรียนของทานไมเขาใจบทเรียน
24.325
.786
ทานสามารถคาดการณไดอยางถูกตองวาเขาจะ
ขอความชวยเหลือจากใคร
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายดาน
ดานความสามารถในการตอบสนองตามสถานการณ
11 เมื่อนักเรียนเกิดความทอใจ ทานทราบวาจะพูด
22.708
.877
อยางไรใหนักเรียนเกิดกําลังใจ
12 เมื่อผูปกครองมาปรึกษากับทาน ทานจะให
23.789
.803
คําปรึกษาดวยสีหนาที่แสดงความเปนหวงและมี
ความเอาใจใสอยางจริงใจ

Cronbach’s
Alpha if Item
Deleted
.907
.904
.922
.895

.877

.893

.885

.883

.907
.908
.901
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ตาราง (ตอ)

ขอที่
13
14

.15

ขอคําถาม

Corrected
Item Total
Correlation
.801

t - ratio

เมื่อนักเรียนของทานไดรับรางวัล ทานจะกลาว
25.769
ชมเชยนักเรียนดวยทาทางยิ้มแยมแจมใส
เมื่อนักเรียนมีความวิตกกังวลวาจะทํางานไม
30.891
.845
สําเร็จ ทานจะใหกําลังใจดวยทาทางสบาย ๆ
แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัวนักเรียน
เมื่อนักเรียนไมเขาใจในบทเรียน ทานจะอธิบาย
.772
.909
ใหฟงโดยปราศจากความหงุดหงิด
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรายดาน

Cronbach’s
Alpha if Item
Deleted
.902
.892

29.666
.920

ตาราง คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct reliability : CR) และคาเฉลี่ยความแปรปรวน
ของตัวบงชี้ที่ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได (Average variance extracted : AVE) ของแบบวัด
การรวมรูสึก
แบบวัดการรวมรูสึก
ดานความสามารถในการอานอารมณและความรูสึกของ
ผูอื่น
ดานความสามารถในการสวมบทบาทแทนผูอื่น
ดานความสามารถในการตอบสนองตามสถานการณ
ทั้งฉบับ

CR

AVE

.923

.799

.796
.894
.965

.678
.738
.732
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ตาราง แสดงค า ความสอดคล อ งระหว า งข อ คํ า ถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ เนื้ อ หา (IOC) ผลการ
คัดเลือก คาที คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected
Item Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha if Item
Deleted) ของแบบวัดการรับรูสึกความสามารถของตนเองฉบับทดลองใช

ขอ
คําถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ดาน
(Cronbach’s
Alpha)
ความสําเร็จ
ของงาน
(.725)
การพัฒนา
ทักษะในการ
ทํางาน
(.779)
ปฏิสัมพันธ
ทางสังคม
(.902)
การรับมือกับ
ความเครียดใน
งาน
(.880)

คา IOC

ผลการ
คัดเลือก

t - ratio

Corrected
Item Total
Correlation

1
1
0.8
0.8
1
1
0.6
1
1
0.6
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
1
0.80

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

3.815
6.675
4.896
4.672
4.027
3.758
4.220
6.757
5.941
4.179
3.499
10.690
9.242
9.457
7.453
6.110
3.435
6.186
13.500
8.974

.343
.448
.565
.580
.497
.464
.618
.627
.519
.574
.499
.905
.808
.796
.789
.758
.502
.742
.790
.791

Cronbach’s
Alpha if
Item
Deleted
.729
.692
.648
.639
.675
.773
.716
.716
.752
.732
.927
.847
.870
.872
.874
.843
.906
.849
.835
.835
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ตาราง คาที คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected Item Total
Coeerlation) และคาความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha if Item Deleted)
ของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองฉบับใชจริง
ขอคําถาม

t - ratio

Corrected Cronbach’s
Item Total Alpha if Item
Correlation
Deleted

ดานความสําเร็จของงาน
1. ทานสามารถสอนนักเรียนใหเขาใจบทเรียนไดตาม
25.235
.833
เปาหมายที่ตั้งไว
2. ทานสามารถพัฒนานักเรียนที่มีความตองการพิเศษให
23.625
.791
เปนไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่กําหนด
ไว
3.ทานสามารถปลูกฝงใหนักเรียนในหองชวยเหลือนักเรียน
22.737
.828
ที่มีความตองการพิเศษในระดับที่ทานตั้งเปาหมายไว
4. ทานสามารถสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ
24.002
.810
วัฒนธรรมตามเปาหมายที่ทานไดวางไว
5.ทานสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดอยางเหมาะสม
22.883
.831
ตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม
ดานพัฒนาทักษะในการทํางาน
1. ทานสามารถพัฒนาวิธีการสอนใหสอดคลองกับแนวการ
26.093
.808
สอนหองเรียนรวมใหม ๆ ได
2. ทานสามารถเพิ่มทักษะการพัฒนานักเรียนที่มีความ
26.005
.807
ตองการพิเศษใหมากขึ้นในทุกภาคการศึกษา
3. ทานสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหดีขึ้น
25.725
.842
ในทุกภาคการศึกษา
4. ทานสามารถสรางสรรควิธีการใหมใหนักเรียนสนใจ
26.028
.809
ประเพณีและวัฒนธรรมมากขึ้น
5. ทานสามารถสรางสรรควิธีการใหม ๆ มาปลูกฝงให
26.119
.775
นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม

.913
.926

.913
.917
.913
.931
.910
.910
.903
.910
.916
.927

314
ตาราง (ตอ)
ขอคําถาม

t - ratio

Corrected Cronbach’s
Item Total Alpha if Item
Correlation
Deleted

ดานปฏิสัมพันธทางสังคม
11.ทานสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับนักเรียนปกติ
27.882
.729
และนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
12.ทานสามารถทําใหนักเรียนเกิดความเคารพในตัวทานได
37.161
.880
13.ทานสามารถขอความรวมมือจากนักเรียนไดในทุกกรณี
31.209
.823
14.ทานสามารถทําใหผูปกครองไววางใจในตัวทานและให
32.397
.859
ความรวมมือเมื่อทานรองขอ
15.ทานสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน
24.886
.794
ทุกคนได
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม
ดานการรับมือกับความเครียดในงาน
16.เมื่อทานเริ่มสอนดวยวิธีการใหม ๆ ทานรูสึกมั่นใจและ
29.111
.807
จัดการไดเปนอยางดี
17.ทานสามารถประเมินสถานการณในชั้นเรียนรวมไดเปน
29.643
.794
อยางดี
18.ทานสามารถปลูกฝงใหนักเรียนในหองชวยเหลือ
29.036
.857
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษในระดับที่ทานตั้งเปาหมาย
ไว
19.ทานสามารถสงเสริมใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ
26.669
.850
วัฒนธรรมตามเปาหมายที่ทานไดวางไว
20.ทานสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดอยางเหมาะสม
28.665
.880
ตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม

.927
.911
.922
.915
.925
.936
.931
.933
.922

.923
.917
.939
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ตาราง คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct reliability : CR) และคาเฉลี่ยความแปรปรวน
ของตัวบงชี้ที่ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได (Average variance extracted : AVE) ของแบบวัด
การรับรูความสามารถของตนเอง
แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเอง
ดานความสําเร็จของงาน
ดานพัฒนาทักษะในการทํางาน
ดานปฏิสัมพันธทางสังคม
ดานการรับมือกับความเครียดในงาน
ทั้งฉบับ

CR
.901
.914
.952
.933
.979

AVE
.752
.781
.793
.822
.781

ตาราง แสดงคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา (IOC) ผลการ
คัดเลือก คาที คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected Item
Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha if Item
Deleted) ของแบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานฉบับทดลองใช

ขอ
คําถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ดาน
(Cronbach’s
Alpha)
ความพึงพอใจ
ภายใน
(.901)

ความพึงพอใจ
ภายนอก
(.854)

คา IOC

ผลการ
คัดเลือก

0.8
0.8
0.8
0.6
1
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน

t - ratio

Corrected
Item Total
Correlation

4.221
6.067
6.002

.845
.696
.868

Cronbach’s
Alpha if
Item
Deleted
.861
.910
.839

5.476
5.464
8.946
6.390
7.666

.757
.652
.676
.760
.751

.880
.835
.828
.786
.796
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ขอ
คําถาม

11
12
13
14

ดาน
(Cronbach’s
Alpha)

คา IOC

ผลการ
คัดเลือก

t - ratio

0.80
0.80
0.80
0.80

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

9.512
8.675
4.900
5.796

ความพึงพอใจ
ทั่วไป
(.839)

Corrected Cronbach’s
Item Total Alpha if
Correlation
Item
Deleted
.691
.791
.735
.768
.593
.829
.598
.793

ตาราง คาที คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected Item Total
Coeerlation) และคาความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha if Item Deleted)
ของแบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานฉบับใชจริง
ขอคําถาม

ดานความพึงพอใจภายใน
1. ทานพอใจกับลักษณะงานของทาน
2. ทานพอใจกับปริมาณงานของทาน
3. ทานภาคภูมิใจในงานของทาน
4. ทานพอใจกับผลงานของทาน

t - ratio

Corrected Cronbach’s
Item Total Alpha if Item
Correlation
Deleted

24.868
.779
25.973
.766
30.446
.806
27.998
.822
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม

ดานความพึงพอใจภายนอก
5. ทานพอใจกับเงินเดือนที่ทานไดรับ
23.917
.816
6. ทานพอใจกับสวัสดิการที่ทานไดรับ
27.160
.841
7. ทานพอใจกับความกาวหนาในงานที่ทานไดรับ
25.569
.800
8. ทานพอใจกับระดับการสนับสนุนและการสงเสริมของ
26.597
.744
ผูบังคับบัญชา
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม

.881
.766
.806
.822
.904
.880
.841
.885
.906
.912
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ตาราง (ตอ)
ขอคําถาม

t - ratio

Corrected Cronbach’s
Item Total
Alpha if
Correlation
Item
Deleted

ดานความพึงพอใจทั่วไป
9. ทานพอใจกับสภาพแวดลอมในที่ทํางานของทาน
25.515
.777
10. ทานพอใจกับการสนับสนุนอุปกรณในการทํางานจาก
30.207
.806
ที่ทํางานของทาน
11. ทานพอใจระดับความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน
29.042
.886
กับทาน
12. ทานพอใจระดับความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา
31.739
.821
กับทาน
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม

.897
.887
.886
.882
.914

ตาราง คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct reliability : CR) และคาเฉลี่ยความแปรปรวน
ของตัวบงชี้ที่ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได (Average variance extracted : AVE) ของแบบวัด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดานความพึงพอใจภายนอก
ดานความพึงพอใจภายใน
ดานความพึงพอใจทั่วไป
ทั้งฉบับ

CR
.869
.917
.881
.957

AVE
.690
.847
.771
.737
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ตาราง แสดงค า ความสอดคล อ งระหว า งข อ คํ า ถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ เนื้ อ หา (IOC) ผลการ
คัดเลือก คาที คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected
Item Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha if Item
Deleted) ของแบบวัดความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมฉบับทดลอง
ใช

ขอ
คําถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ดาน
(Cronbach’s
Alpha)

นักเรียน
(.963)

สภาพแวดลอม
(.960)

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
(.950)

เครื่องมือ
(.968)

คา IOC

ผลการ
คัดเลือก

0.80
0.80
0.80
1
1
0.80
0.80
1
1
1
0.80
0.80
0.80
0.80
0.40
0.80
1
0.80
1
1

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

t - ratio

Corrected
Item Total
Correlation

12.980
15.043
11.186
7.559
18.355
13.864
19.718
11.404
14.425
13.286
7.276
13.229
10.142
13.000

.900
.942
.896
.874
.942
.885
.898
.906
.897
.857
.846
.904
.939
.856

Cronbach’s
Alpha if
Item
Deleted
.954
.946
.955
.960
.951
.952
.948
.947
.949
.955
.944
.932
.917
.943

12.318
18.287
11.535
13.168
14.085

.907
.911
.921
.908
.913

.961
.959
.958
.960
.962
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ตาราง คาที คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected Item Total
Coeerlation) และคาความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha if Item Deleted) ของ
แบบวัดความพรอมของโรงเรียนในการจัดการเรียนรวมฉบับใชจริง
ขอคําถาม

t - ratio

Corrected Cronbach’s
Item Total Alpha if Item
Correlation
Deleted

ดานนักเรียน
1. โรงเรียนมีการใหความรูแกนักเรียนปกติเกี่ยวกับวิธี
39.798
.881
ปฏิบัติตนตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
36.074
.900
การยอมรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
3. โรงเรียนมีระบบจัดสรรนักเรียนที่มีความตองการ
31.750
.862
พิเศษเขาในชั้นเรียนรวม
35.556
.829
4. โรงเรียนมีระบบที่ใหนักเรียนปกติชวยเหลือนักเรียนที่
มีความตองการพิเศษ
5. โรงเรียนมีระบบที่ใหสิทธิพิเศษแกนักเรียนปกติที่ให
34.379
.831
ความชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม
ดานสภาพแวดลอม
6. โรงเรียนมีหองสอนเสริมและเตรียมบุคลากรสําหรับ
28.482
.801
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
7. โรงเรียนเตรียมอุปกรณและสื่อการสอนสําหรับ
35.525
.857
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
8. โรงเรียนเตรียมสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน หองน้ํา
35.477
.849
ทางลาดสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ
9. โรงเรียนมีการใหความรูเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความ
34.493
.844
ตองการพิเศษแกผูปกครองของนักเรียนปกติ
10. โรงเรียนมีการใหความรูเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความ
32.375
.828
ตองการพิเศษแกบุคลากร
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม

.931
.927
.934
.940
.941
.947
.931
.920
.922

.923
.926

.939
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ตาราง (ตอ)
ขอคําถาม

t - ratio

Corrected Cronbach’s
Item Total Alpha if Item
Correlation
Deleted

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
11. โรงเรียนมีกระบวนการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะ
28.461
.847
บุคคล (IEP) อยางเปนระบบ
38.346
.886
12. โรงเรียนมีการใหความรูและสนับสนุนใหครูมีการใช
เทคนิคการสอนแบบพิเศษ เชน การวิเคราะหงาน
(Task Analysis)
13. โรงเรียนสนับสนุนการวัดและประเมินผลนักเรียนที่มี
34.188
.907
ความตองการพิเศษตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล
14. โรงเรียนมีการติดตามผลและแกไขปญหาในชั้นเรียน
32.393
.769
รวม
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม
ดานเครื่องมือ
15. โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายใหสอดคลองกับ
31.671
.827
การเปนโรงเรียนเรียนรวม
16. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษา
39.194
.893
แบบเรียนรวมอยางเพียงพอ
17. โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเรียนรวมประจํา
34.732
.883
โรงเรียนและเปดโอกาสใหคณะกรรมการดําเนินการ
อยางเต็มความสามารถ
39.368
.867
18. โรงเรียนมีการเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
เทคโนโลยีและอุปกรณสําหรับการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียนอยาง
เพียงพอ
19. โรงเรียนมีการประสานกับหนวยงานภายนอกและ
35.841
.883
ผูปกครองเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม

.915
.906

.897

.940
.935
.949
.937
.939

.942

.939

.952
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ตาราง คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct reliability : CR) และคาเฉลี่ยความแปรปรวน
ของตัวบงชี้ที่ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได (Average variance extracted : AVE) ของแบบวัด
ความพรอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
แบบวัดความพรอมของโรงเรียนในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม
ดานนักเรียน
ดานสภาพแวดลอม
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ดานเครื่องมือ
ทั้งฉบับ

CR

AVE

.929
.934
.890
.925
.978

.766
.875
.802
.804
.803

ตาราง แสดงค า ความสอดคล อ งระหวา งข อ คํ า ถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ เนื้ อ หา (IOC) ผลการ
คัดเลือก คาที คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected
Item Total Correlation) และคาความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha if Item
Deleted) ของแบบวัดการสนับสนุนจากผูปกครองฉบับทดลองใช

ขอ
คําถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ดาน
(Cronbach’s
Alpha)
อารมณ
(.920)
เครื่องมือ
สิ่งของ
(.939)
ขอมูลขาวสาร
(.940)

คา IOC

ผลการ
คัดเลือก

0.60
0.60
1
0.60
0.80
0.60
1
0.60
1
0.80
1
0.60

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

t - ratio

8.854
15.118
13.914
11.109
9.997
0.436
8.891
15.119
15.119
8.102
14.000

Corrected
Item Total
Correlation
.790
.741
.903
.888
.833
.906
.847
.851
.927
.843
.870
.794

Cronbach’s
Alpha if
Item
Deleted
.906
.927
.866
.874
.927
.906
.924
.922
.901
.925
.917
.942
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ตาราง (ตอ)

ขอ
คําถาม
13
14
15
16

ดาน
(Cronbach’s
Alpha)

คา IOC

ผลการ
คัดเลือก

t - ratio

Corrected
Item Total
Correlation

การประเมิน
(.968)

0.60
0.80
0.60
0.60

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

12.707
12.500
13.123
10.812

.912
.885
.901
.895

Cronbach’s
Alpha if
Item
Deleted
.938
.946
.944
.945

ตาราง คาที คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected Item Total
Coeerlation) และคาความเชื่อมั่นครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha if Item Deleted) ของ
แบบวัดการสนับสนุนจากผูปกครองฉบับใชจริง
ขอคําถาม

t - ratio

Corrected Cronbach’s
Item Total Alpha if Item
Correlation
Deleted

การสนับสนุนดานอารมณ
1. ผูปกครองใหความใสใจโดยการไตถามทุกขสุขของ
23.691
.677
ทาน
2. ผูปกครองใหการทักทายทานอยางดีเมื่อเจอทานนอก
20.073
.710
โรงเรียน
3. ผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษใสใจ
23.145
.744
คําแนะนําของทานและนําไปปฏิบัติตาม
4. ผูปกครองมีการกลาวใหคํากําลังใจแกทาน
30.701
.806
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม
การสนับสนุนดานเครื่องมือ สิ่งของ
5. ผูปกครองสนับสนุนอุปกรณหรือคาใชจายเพื่อ
33.909
.818
ประกอบการเรียนการสอน
6. ผูปกครองใหความรวมมือโดยการเขารวมกิจกรรม
29.744
.831
เสริมหลักสูตรที่โรงเรียนจัดขึ้น

.862
.849
.833
.806
.874
.899
.896
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ตาราง (ตอ)
ขอคําถาม

t - ratio

Corrected
Item Total
Correlation

7. ผูปกครองอนุญาตใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมชวง
30.290
.827
หลังเลิกเรียนหรือในวันหยุดราชการ
8. ผูปกครองกวดขันใหนักเรียนทําการบานและ
36.873
.810
กิจกรรมที่มอบหมายใหทําที่บาน
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม
การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
9. ผูปกครองจะแจงทานเมื่อนักเรียนมีปญหา
22.501
.695
10. ผูปกครองของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษให
29.518
.849
ขอมูลของนักเรียนอยางเพียงพอตอการสอนและ
ปรับพฤติกรรม
11. เมื่อทานตองการขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน ผูปกครอง
28.619
.815
จะใหโดยไมปดบัง
12. ผูปกครองมีการแจงขาวสารใหทานทราบ
29.379
.825
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม
การสนับสนุนดานการประเมิน
13. ผูปกครองมีการแจงผลที่เกิดจากการสอนของทาน
39.504
.860
14. ผูปกครองมีการแจงผลที่เกิดจากการพัฒนา
35.760
.878
นักเรียนที่มีความพิเศษของทาน
15. ผูปกครองมีการบอกเลาวานักเรียนคิดอยางไรกับ
35.819
.870
ทาน
16. เมื่อทานขอใหผูปกครองแสดงความคิดเห็น
31.406
.836
เกี่ยวกับการสอนของทาน ผูปกครองจะใหขอมูล
ตามตรงและเปนประโยชน
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคะแนนรวม

Cronbach’s
Alpha if Item
Deleted
.898
.902
.922
.914
.862

.875
.869
.908
.924
.919
.921
.932

.942
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ตาราง คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct reliability : CR) และคาเฉลี่ยความแปรปรวน
ของตัวบงชี้ที่ตัวแปรแฝงสามารถอธิบายได (Average variance extracted : AVE) ของแบบวัด
การสนับสนุนจากผูปกครอง
แบบวัดการสนับสนุนจากผูปกครอง
ดานอารมณ
ดานเครื่องมือ สิ่งของ
ดานขอมูลขาวสาร
ดานการประเมิน
ทั้งฉบับ

CR
.903
.935
.932
.889
.791

AVE
.701
.743
.775
.728
.737

