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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั และสภาพการดาเนิ นงานที่พึงประสงค์
ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่ อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึ กษาเรี ยนรวมระดับประถมศึ กษา จังหวัดปทุมธานี
และ (2) จัด ลาดับ ความต้องการจาเป็ นของการจัด สภาพแวดล้อมที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ กลุ่ ม ตัวอย่า งคื อ ครู ใน
สถานศึกษาเรี ยนรวมระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี จานวน 308 คนและผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 51 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ คื อ แบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและ
ค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ น ผลการวิจยั พบว่า (1) สภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั ของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากและสภาพการดาเนิ นงานที่ พึ งประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อ
การเรี ยนรู ้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (2) จัดลาดับความต้องการจาเป็ นของการจัด สภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อ
การเรี ยนรู ้เรี ยงลาดับจากค่ามากที่สุดไปหาค่าน้อยที่สุดได้แก่ 1) ด้านภูมิทศั น์ 2) ด้านความปลอดภัย 3) ด้านอาคาร
สถานที่ 4) ด้านการบริ หารจัดการ 5) ด้านการเรี ยนการสอน 6) ด้านการปฏิสมั พันธ์ของบุคคล ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความต้องการจาเป็ น การจัดสภาพแวดล้อม การศึกษาเรี ยนรวม

Abstract
The purpose of this research were to (1) study the current state of the environmental management and the
expected state of the environmental management to enhance learning for inclusive education in primary schools
in Pathum Thani Province and (2) rank the needs of the environmental management to enhance learning. The
research sample was consisted of 308 teachers and 51 administrators in inclusive education in primary schools in
Pathum Thani Province.The employed research instruments were dual response questionnaires.The data were
analyzed using mean, standard deviation, and priority needs analysis (PNImodified ). The research revealed that (1)
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the current state of the environmental management to enhance learning was at the high level and the expected
state of the environmental management to enhance learning was at a highest level and (2) the ranking of the
needs of the environmental management to enhance learning in inclusive primary schools in Pathum Thani
Province from the highest to the lowest priorities as follows: 1) the landscape 2) the safety procedures 3) the
buildings and facilities 4) the school management 5) the teaching and learning activities and 6) the interpersonal
relationship, respectively.
Keywords: Needs, Environmental management, Inclusive education

บทนา
ในปั จจุ บนั เด็กที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางของกระทรวงศึ กษาธิ การ แบ่ งประเภทไว้ดงั นี้
เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา เด็กที่
มีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพ เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เด็กที่
มี ความบกพร่ องทางพฤติ กรรมและอารมณ์ เด็ กออทิ สติ กและเด็กที่ มี ความพิ การซ้อน โดยมี จานวนเด็ กที่ มี ความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้อยู่ถึงร้อยละ 5 ของจานวนประชากรเด็กในวัยเรี ยน และมีแนวโน้มในอนาคตที่ เพิ่มขึ้นในระดับ
การศึ กษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งพบว่าทุกสถานศึ กษาจะมีเด็กที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้อยู่ในห้องเรี ยนประมาณ 2-3 คน
(ชาญวิทย์ พรนภดล, 2552) อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับที่ 18 เป็ นต้นไป ได้กาหนดว่า
รัฐต้องดาเนิ นการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เป็ นเวลาสิ บสองปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมถึง
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่ งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสารและการเรี ยนรู ้
มีร่างกายพิ การทุพพลภาพ บุ คคลซึ่ งไม่สามารถพึ่ งตนเองได้ ไม่มีผดู ้ ูแลหรื อด้อยโอกาส และให้บุคคลดังกล่าวมี สิทธิ
ได้รับสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การและความช่ วยเหลืออื่นใดทางการศึ กษา ดังนั้นการจัดการศึ กษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนปกติ กบั ผูเ้ รี ยนที่ มีความพิ การและบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ สามารถเรี ยนรวมในสถานศึ กษา
จึงมีลกั ษณะที่เรี ยกว่า สถานศึกษาเรี ยนรวม (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555)
ส าหรั บ ประเทศไทยนั้ น นโยบายของรั ฐ เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ (2555) โดยให้ ส ถานศึ กษาทุ กแห่ งรั บนั กเรี ยน สนั บสนุ นการเรี ยนโดยไม่ มี ข ้อจ ากัดโดย
ทุ กประเภทความพิ การหรื อความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ให้ได้รับการสนับสนุ นตามความต้องการจาเป็ นของแต่ ละ
บุคคล การจัดให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึ กษาตามความต้องการจาเป็ นพิ เศษและจัดบริ การให้สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รวมถึงต้องจัดการประเมินความต้องการจาเป็ นของผูเ้ รี ยน โดยสถานศึกษามีหน้าที่คดั กรอง เพื่อให้ทราบ
ปัญหาและความต้องการช่วยเหลือพิเศษจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิ การ(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2555) จะเห็น
ได้ว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีหน้าที่การดาเนิ นงาน ต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ตามความ
ต้องการจาเป็ นของผูเ้ รี ยนและสนับสนุนกิจกรรมที่ พฒั นาคุณภาพของผูเ้ รี ยนในสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ทรัพยากรทางด้าน
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สื่ อโทรคมนาคมให้เป็ นเครื่ องมื อเพิ่ มการเรี ยนรู ้และเชื่ อมโยงผูเ้ รี ยนให้ได้รับการศึ กษาตลอดชี วิต (สุ ปรี ชา หิ รัญโร,
2554)
สภาพการจัดการศึ กษาที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึ กษาเรี ยนรวมสาหรั บเด็กที่ มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ ควรพิ จารณาในสองประเด็นคื อ ประเด็นแรกสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย ด้านอาคารสถานที่ ใน
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ด้านภูมิทศั น์ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี และด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และประเด็น
ที่ สอง คื อสภาพแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วย ด้านการบริ หารการจัดการในสถานศึ กษา ควรเอื้ อต่ อการบริ หาร
งบประมาณเพื่อการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้พฒั นาการเรี ยนการสอน ด้านการเรี ยนการสอน ที่จะช่วยสนับสนุนให้
เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ สูง และด้านปฏิ สัมพันธ์ของบุคคล ควรจัดกิ จกรรมสาหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ทราบถึ งการติ ดต่ อสื่ อสารการบริ การทางการศึ กษา รวมถึ งการพัฒนาการเรี ยนการสอนส าหรั บนักเรี ยนที่ มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ (ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาปทุ มธานี , 2558) จะเห็ นได้ว่าสภาพแวดล้อมใน
สถานศึ กษาจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นกับผูเ้ รี ยนโดยเฉพาะผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ดังนั้นสภาพแวดล้อมที่ ดีใน
สถานศึ กษาจะช่ วยเสริ มสร้างความเจริ ญงอกงามทางร่ างกายจิ ตใจ สติ ปัญญาและสังคมของนักเรี ยน ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความรู ้สึกที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ เกิดความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจต่อสถาบัน ซึ่ งจะมีผลไปถึงความพยายามที่ จะสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ การสร้างชื่ อเสี ยงเกียรติยศให้กบั ตนเองและสถาบันได้อีกด้วย (สุ ปรี ชา หิ รัญโร, 2554) จึงเป็ น
หน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนักถึงความสาคัญ
และความจาเป็ นในการพัฒนาสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในทุกสังกัด ให้มีสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับ
เด็กที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ อาทิ ระบบการเรี ยนการสอน การบริ การเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ
บริ การและความช่ วยเหลืออื่นใดทางการศึ กษาให้เด็กที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้เต็มตามศักยภาพ เป็ นต้น
สาหรั บสถานศึ กษาเรี ยนรวมระดับประถมศึ กษา จังหวัดปทุ มธานี น้ ันมี ความจาเป็ นต้องศึ กษาสภาพการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึ กษาเรี ยนรวมเช่ นกัน เพื่อนาข้อค้นพบไปพัฒนาสถานศึ กษาตามแนว
ทางการบริ หารจัดการตามภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา ทาให้สามารถยกระดับสถานศึกษาเรี ยนรวมระดับประถมศึกษา
จังหวัดปทุ มธานี ให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึ กษา โดยการส่ งเสริ มการจัดการศึ กษาให้เด็กทุ กคนให้
ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้สามารถเรี ยนรวมกับผูเ้ รี ยนปกติอย่างมีความสุ ข
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี , 2558) จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึ กษาเพื่อทราบถึงสภาพ
การดาเนิ นงานปั จจุ บนั และสภาพการดาเนิ นงานที่ พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ สาหรั บ
สถานศึกษาเรี ยนรวม และทาให้ทราบถึงลาดับความต้องการจาเป็ นของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับ
สถานศึกษาเรี ยนรวมระดับประถมศึกษา ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถนาไป
เป็ นข้อสนเทศไปใช้ในการกาหนดแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึกษาเรี ยนรวมให้เกิด
ประสิ ทธิ ผลในการจัดการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาสภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั และสภาพการดาเนิ นงานที่ พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึกษาเรี ยนรวมระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อจัดลาดับความต้องการจาเป็ นของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึ กษาเรี ยนรวม
ระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคม ดังนี้ อมรพงศ์ พันธ์โภชน์ (2556) สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
(2555) สุ กฤษฏิ์ อัญบุตร (2555) ทรรศนี ย ์ วราห์คา (2554) มงคล ประเสริ ฐสังข์ (2553) วิภา ร่ วมโพธิ์ รี (2553) เนาวรัตน์
พ่วงคง (2551) สมนึ ก สุ รกุล (2549) สุ จินตรา ผริ ตโกมล (2548) Higgins (2005) เพื่ อศึ กษาสภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั
และสภาพการดาเนิ นงานที่ พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึ กษาเรี ยนรวมระดับ
ประถมศึกษา รวมถึงจัดลาดับความต้องการจาเป็ นของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึกษาเรี ยน
รวมระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี ตามภาพที่ 1
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
1.การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 ด้านภูมิทศั น์

ความต้องการจาเป็ นของการจัดสภาพแวดล้อมที่

1.2 ด้านอาคารสถานที่

เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึกษาเรี ยนรวม

1.3 ด้านความปลอดภัย

ระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี

2.การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม
2.1 ด้านการบริ หารจัดการ
2.2 ด้านการเรี ยนการสอน
2.3 ด้านการปฏิสัมพันธ์ของบุคคล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร คื อ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผูส้ อน สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา จังหวัด
ปทุมธานี รวมทั้งหมด 3,384 คน แบ่งออกเป็ นผูบ้ ริ หาร 478 คน และครู ผสู ้ อน 2,906 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยเปิ ดตารางของศิริชยั กาญจนวาสี ทวีวฒั น์
ปิ ตยานนท์ และดิ เรก ศรี สุ โขทัย (2551) ได้กลุ่ มตัวอย่าง 359 คน และใช้วิ ธีการสุ่ มแบบแบ่ งชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยกลุ่ มตัวอย่างจาแนกสถานศึ กษาตามเขตพื้ นที่ การศึ กษาจังหวัดปทุ มธานี และสถานภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถาม สุ่ มในแต่ละชั้นตามสัดส่ วน แบ่งเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 51 คนและครู ผสู ้ อน 308 คน
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เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 สภาพทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการทางานในโรงเรี ยน
ปัจจุบนั ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สภาพการดาเนินงานปั จจุบนั และสภาพการดาเนิ นงานที่พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึกษาเรี ยนรวมระดับประถมศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าแบบ
ตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) ประกอบด้วย 1) ด้านภูมิทศั น์ จานวน 10 ข้อ 2) ด้านอาคารสถานที่ จานวน 9
ข้อ 3) ด้านความปลอดภัย จานวน 9 ข้อ 4) ด้านการบริ หารจัดการ จานวน 8 ข้อ 5) ด้านการเรี ยนการสอน จานวน
10 ข้อ และ 6) ด้านการปฏิสมั พันธ์ของบุคคล จานวน 10 ข้อ
2. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่ อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้
วิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์แอลฟาของ Cronbach ได้ค่าความเชื่ อมัน่ ของสภาพการดาเนินงานปั จจุบนั เท่ากับ 0.90 และ
มีค่าความเชื่ อมัน่ ของสภาพการดาเนิ นงานที่พึงประสงค์เท่ากับ 0.89 ตามลาดับ จากนั้นจึงนาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยน าแบบสอบถามจานวน 359 ฉบับ แบ่ งออกเป็ น ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จานวน 51 ฉบับ และครู ผูส้ อน
จานวน 308 ฉบับ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและส่ งทางไปรษณี ย ์ ได้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจคัดเลือกความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม คิดเป็ นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ โดยใช้สถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าดัช นี ค วามต้องการจาเป็ นโดยใช้สู ตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified) (สุ วิมล ว่องวาณิ ช, 2550,
น. 18)

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความต้องการจาเป็ นของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึกษาเรี ยนรวมระดับ
ประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี โดยมีผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
1. ผลการวิ เคราะห์ เกี่ ยวกับสภาพด าเนิ นงานปั จจุ บันของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ ส าหรั บ
สถานศึ กษาเรี ยนรวมระดับประถมศึ กษา จังหวัดปทุ มธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.52, S.D. = 0.92) เมื่ อ
พิ จารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏิ สัมพันธ์ของบุ คคลอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด (X̅ = 3.75, S.D. = 0.95) และ
สภาพการด าเนิ นงานที่ พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ สาหรั บสถานศึ กษาเรี ยนรวมระดับ
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ประถมศึ กษา จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (̅X = 4.59, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านการปฏิสมั พันธ์ของบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด (̅X= 4.65, S.D. = 0.57)
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงให้เห็นว่าสภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าสภาพการดาเนิ นงานที่
พึ งประสงค์ทุ กด้าน แสดงให้เห็ นว่ าการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ ส าหรั บสถานศึ กษาเรี ยนรวมระดับ
ประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานีทุกด้านเป็ นความต้องการจาเป็ น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั และสภาพการดาเนิ นงานที่พึงประสงค์
ในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึกษาเรี ยนรวมระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
การจัดสภาพแวดล้อม
ด้านภูมิทศั น์
ด้านอาคารสถานที่
ด้านความปลอดภัย
ด้านการบริ หารจัดการ
ด้านการเรี ยนการสอน
ด้านการปฏิสัมพันธ์ของบุคคล
รวมเฉลี่ย

สภาพการดาเนินงานปั จจุบนั

สภาพการดาเนินงานที่พึงประสงค์

̅
X

S.D.

ระดับ

̅
X

S.D.

ระดับ

3.29
3.38
3.37
3.63
3.70
3.75
3.52

0.91
0.77
0.98
0.96
0.94
0.95
0.92

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

4.54
4.54
4.57
4.60
4.61
4.66
4.59

0.68
0.68
0.69
0.64
0.60
0.57
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2. ผลการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ น ( PNI Modified) ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการ
เรี ยนรู ้สาหรับสถานศึกษาเรี ยนรวมระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีความต้องการจาเป็ นของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้มากไปน้อยสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ด้ านภู มิทัศน์ พบว่าความต้องการจาเป็ นใน 3 ลาดับแรก ได้แก่ 1) สนามกี ฬาและสนามเด็กเล่นที่ เอื้อต่ อ
นักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ 2) บริ เวณที่ พ กั ผ่อนสวนหย่อม และ 3) สิ่ งอานวยความสะดวก พื้ นผิ วต่ าง
สัมผัสสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็น
2.2 ด้ านความปลอดภัย พบว่าความต้องการจาเป็ นใน 3 ลาดับแรก ได้แก่ 1) สัญญาณไฟ สัญญาณกริ่ ง ป้ าย
ข้อความสัญลักษณ์ เพื่อเตื อนสิ่ งที่ เป็ นอันตรายเพื่อสื่ อสารกับนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ 2) การแบ่งเขต
ภายในบริ เวณโรงเรี ยน บริ เวณสนามกี ฬาที่ แยกออกจากกันชัดเจน และ 3) การให้ความรู ้เบื้ องต้นแก่นกั เรี ยนในด้านการ
ใช้ประโยชน์ การป้ องกันอันตราย เช่น การใช้ถงั ดับเพลิง การใช้บนั ไดหนี ไฟ
2.3 ด้ านอาคารสถานที่ พบว่าความต้องการจาเป็ นใน 3 ลาดับแรก ได้แก่ 1) ห้องน้ าสาหรับคนพิการและลิฟท์
สาหรับอาคารที่เอื้อต่อนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ 2) ทางเชื่ อมอาคาร ทางลาด ทางข้ามที่เอื้อต่อนักเรี ยนที่มี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ และ 3) แผนการควบคุมตรวจสอบอาคาร
2.4 ด้ านการบริ หารจัดการ พบว่าความต้องการจาเป็ นใน 3 ลาดับแรก ได้แก่ 1) การส่ งเสริ มบุ คลากรใน
สถานศึกษาให้มีส่วนร่ วมบริ หารสภาพแวดล้อมและร่ วมตัดสิ นใจ 2) การวางแผนพัฒนางานการจัดการศึกษาเรี ยนรวมที่
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เกิ ดจากความร่ วมมื อร่ วมใจของบุ คลากร และ3) การสร้ างความพึ งพอใจในงานที่ ได้รั บมอบหมายด้านการพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมในสถานศึกษา
2.5 ด้ านการเรี ยนการสอน พบว่าความต้องการจาเป็ นใน 3 ลาดับแรกได้แก่ 1) สื่ อการสอนที่ เพี ยงพอต่ อ
ผูเ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เช่ น ตาราเรี ยน สิ่ งจาลอง ภาพ คอมพิ วเตอร์ หู ฟัง เครื่ องช่ วยฟั ง 2) กิ จกรรมที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ และ 3) การจัดการสอนซ้ าสาหรับ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้เนื่ องจากนักเรี ยนมีการเรี ยนรู ้ชา้ ไม่เพียงพอ
2.6 ด้ านการปฏิ สั มพั นธ์ ของบุ คคล พบว่ าความต้องการจ าเป็ นใน 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) การจัดอบรม
พัฒนาการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ 2) การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้ แสดงความคิ ดเห็ นและมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนการสอนมากขึ้ น และ 3) การจัดกิ จกรรมเพื่ อ
เสริ มสร้างทักษะความถนัดและความสามารถพิเศษของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เช่น ศิ ลปะ ดนตรี กีฬา
น้อย ตามลาดับ นาเสนอดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลสรุ ปค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึกษาเรี ยนรวม
จังหวัดปทุมธานี
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ด้านภูมิทศั น์
ด้านอาคารสถานที่
ด้านความปลอดภัย
ด้านการบริ หารจัดการ
ด้านการเรี ยนการสอน
ด้านการปฏิสมั พันธ์ของบุคคล

ค่าเฉลี่ยสภาพ
ค่าเฉลี่ยสภาพการ
การดาเนินงาน
ดาเนินงานปั จจุบนั
ที่พึงประสงค์
3.29
4.54
3.38
4.54
3.37
4.57
3.63
4.60
3.70
4.61
3.75
4.66

PNI Modified

ลาดับ

0.37
0.34
0.36
0.27
0.25
0.24

1
2
3
4
5
6

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ผูว้ ิจยั นาผลการวิจยั มาอภิปรายผลดังนี้
1. จากสภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั และสภาพการดาเนิ นงานที่ พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่ อ
การเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึกษาเรี ยนรวม ระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้
ด้ านภู มิทัศน์ พบว่า สภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้ สถานศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถจัดสนามกีฬา สนามเด็กเล่น บริ เวณที่พกั ผ่อนสวนหย่อม
สิ่ งอานวยความสะดวก พื้นผิวต่างสัมผัสให้เพียงพอสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการมองเห็น สอดคล้อง
กับรายงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี (2558) พบว่า ความร่ มรื่ นสวยงามและ
มีเอกลักษณ์ส่วนใหญ่ยงั ไม่ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน พื้นที่ภายนอกอาคารมีการปรับแต่งพื้นที่ให้มีประโยชน์ใช้
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สอยยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร รวมทั้งองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น การให้แสงสว่าง ระบบน้ าต้นไม้ ความร่ มรื่ น
และระบบการป้ องกันน้ าท่ วมยังต้องปรับปรุ งเนื่ องจากส่ วนใหญ่ในพื้ นที่ โรงเรี ยนในจังหวัดปทุ มธานี ยงั คงมีน้ า
ท่วมขังและมียุงในที่อบั และสภาพการดาเนิ นงานที่พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ อยูใ่ น
ระดับ มากที่ สุ ด สอดคล้องกับ งานวิจัย ของปฏิ ค ม พงษ์ป ระเสริ ฐ (2550)ได้กล่ า วไว้ว่า สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรี ยนที่จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ควรเป็ นสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนที่
สวยงาม ร่ มรื่ นเป็ นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย เพื่อเสริ มสร้างการพัฒนาการและเสริ มการเรี ยนรู ้ ที่
หลากหลายให้กบั นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ด้ านอาคารสถานที่ พบว่า สภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้ สถานศึ กษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถจัดห้องน้ าสาหรับคนพิ การและลิ ฟท์สาหรับอาคารที่ เอื้อต่ อ
นักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับรายงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา จังหวัด
ปทุ มธานี (2558) พบว่า สถานศึ กษายังไม่มีการกาหนดแผนพัฒนาอาคารสถานที่ ให้เป็ นรู ปธรรม โดยเฉพาะแผนการ
ก่อสร้างอาคารเรี ยน ห้องน้ าสาหรับคนพิการและลิฟท์สาหรับอาคารที่ เอื้อต่อนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ให้เหมาะสมของจานวนนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และสภาพการ
ดาเนิ นงานที่ พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้อยู่ในระดับมากที่ สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ ปรี ชา หิ รัญโร (2554)ได้กล่าวไว้ว่า อาคารสถานที่ ในสถานศึ กษาควรจัดให้อยู่ในสภาพที่ เอื้ อต่ อนักเรี ยนที่ มีความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ควรประกอบด้วยห้องเรี ยน ห้องสมุด ห้องปฏิ บตั ิ การอื่นๆ รวมถึง ห้องน้ าและลิฟท์สาหรับ
อาคาร เป็ นต้น เนื่ องด้วยสภาพแวดล้อมด้านอาคารจะช่วยเสริ มสร้างความเจริ ญงอกงามทางร่ างกายจิตใจสติปัญญาและ
สังคมของนักเรี ยน ช่ วยทาให้นักเรี ยนเกิ ดความรู ้ สึกต่ อการเรี ยนรู ้นอกจากนี้ แล้วสภาพแวดล้อมในสถานศึ กษายังมี
อิทธิ พลต่อการหล่อหลอมพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม สติปัญญา และสังคมของนักเรี ยนและครู อีกด้วย
ด้ านความปลอดภัย พบว่า สภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ทั้งนี้ สถานศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถจัดสัญญาณไฟ สัญญาณกริ่ ง ป้ ายข้อความสัญลักษณ์เพื่อเตือน
สิ่ งที่ เป็ นอันตรายเพื่ อสื่ อสารกับนักเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ รายงานของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) พบว่า ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
การจัดมาตรการป้ องกันอันตรายและจุดที่ห้ามเข้าบริ เวณก่อสร้าง มีการให้ความรู ้กบั นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้เพื่อทาให้เกิดความปลอดภัย และสภาพการดาเนิ นงานที่พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
อยู่ในระดับมากที่ สุด สอดคล้องกับเกรี ยงศักดิ์ จรัญยานนท์ (2546, น.75-76) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมด้าน
ความปลอดภัยในสถานศึกษาจะต้องมีการให้ความรู ้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ขจัดสิ่ งที่อาจเป็ นภัยแก่นกั เรี ยนทุก
คน มีการป้ องกันภัยจากการจราจร มีการป้ องกันเพลิงไหม้ เพื่อจะทาให้เกิดความปลอดภัยแก่นกั เรี ยนทุกคน
ด้ านการบริ หารจัดการ พบว่า สภาพการดาเนิ นงานปั จจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการบริ หารจัดการในโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี มีการส่ งเสริ มบุคลากร
ในสถานศึกษาให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารและตัดสิ นใจน้อย และมีงบประมาณจากภายใน ภายนอกไม่เพียงพอต่อ
การจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ ที่ตอ้ งใช้พฒั นาการเรี ยนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการ
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เรี ยนรู ้ของแต่ละบุคคล ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรี ยนแต่ละประเภท (สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, 2558) ได้กล่าวไว้ว่า ผูบ้ ริ หารควรทาความเข้าใจกับครู และผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้มี
ส่ วนในการตัดสิ นใจ แสดงความคิ ดเห็ น กาหนดวิธีการ จัดกิ จกรรมให้กับผูป้ กครองให้มีส่ วนร่ วม และสภาพการ
ดาเนิ นงานที่ พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้อยู่ในระดับมากที่ สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วรปภา โพธิ์ สุ (2556) พบว่า งานที่ เกิ ดจากความร่ วมมื อร่ วมใจของบุ คลากร บุ คลากรมี ส่ วนร่ วมในการบริ หารและ
ตัดสิ นใจ ทั้งบุ คลากรในโรงเรี ยน นั กเรี ยน ครู ผู ้ปกครองและชุ มชน จะท าให้ เกิ ดการบริ หารการจัดการอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ด้ านการเรี ยนการสอน พบว่า สภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั ของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้อยู่
ในระดับมาก เนื่ องจากสถานศึกษามีสื่อการเรี ยนการสอนที่จะเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล เช่ น ตาราเรี ยน
สิ่ งจาลอง ภาพ คอมพิวเตอร์ หูฟัง เครื่ องช่วยฟัง วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอนยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้และยังไม่เกิดประโยชน์กบั เด็กที่แท้จริ ง ซึ่ งปั จจัยที่มีผล
ต่อการซื้ อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอนอื่นๆ มาจากงบประมาณยังไม่เพียงพอในโรงเรี ยน (สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, 2558) และสภาพการดาเนิ นงานที่พึงประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้อยู่ในระดับมากที่ สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรปภา โพธิ์ สุ (2556) พบว่า การจัดหาสื่ อการเรี ยนการ
สอนที่ เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รี ยนตามแต่ ละบุ คคล เพื่ อเน้นกระบวนการคิ ดและมุ่ งพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนจะทาให้
พัฒนาเสริ มสร้างคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนและทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจและมีทกั ษะความรู ้ ตามความถนัด
มากยิ่งขึ้น
ด้ านการปฏิสัมพันธ์ ของบุคคล พบว่า สภาพการดาเนิ นงานปั จจุบนั ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก เนื่ องจากสภาพแวดล้อมด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในจังหวัดปทุมธานี ยงั คงมีปัญหาใน
เรื่ องการอบรมพัฒนาการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ให้กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุ กฝ่ าย การคัด กรองนักเรี ยนยังมี ค วามคลาดเคลื่ อน ครู ผูส้ อนส่ วนใหญ่ ยงั ไม่ เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนที่ มีค วาม
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน และสภาพการดาเนิ นงานที่
พึ งประสงค์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อ การเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับมากที่ สุ ด สอดคล้องกับ งานวิจยั สมศักดิ์
ป่ าไพร (2552) พบว่า สถานศึกษาควรมีโครงการอบรมพัฒนาการเรี ยนการสอนสาหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้ให้กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้แสดงความคิดเห็ นและมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
การเรี ยนการสอน นอกจากนี้ ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษาแสดงบทบาทของครู ในฐานะผูน้ าในชั้นเรี ยนที่มีลกั ษณะเป็ น
ผูน้ าเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน
การสอนจะทาให้นกั เรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้เกิ ดความรู ้สึกว่าตนมีความสาคัญและเรี ยนด้วยความ
สบายใจ
2. การจัดลาดับความต้องการจาเป็ นในการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ สาหรับสถานศึ กษาเรี ยนรวม
ระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นที่นามาอภิปรายเรี ยงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้
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ล าดั บ แรก ด้ านภู มิ ทั ศน์ ผลการวิ จัยแสดงให้ เห็ นว่ า สถานศึ กษามี ความต้องการจ าเป็ นที่ จะพัฒ นา คื อ
สถานศึ กษาควรจัดให้มีสนามกี ฬา สนามเด็กเล่ นที่ เอื้ อต่ อนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
สภาพแวดล้อมที่ มองเห็นเป็ นรู ปธรรมและมีบรรยากาศที่ ดี ได้แก่ สนามกีฬา สนามเด็กเล่นและพื้นที่ภายนอกอาคารที่ มี
การปรับแต่งให้มีประโยชน์จะทาให้เกิ ดความประทับใจที่ ดีต่อผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ สถานศึ กษาควรจัดบริ เวณที่ พกั ผ่อน
สวนหย่อมให้เพี ยงพอ บริ เวณที่ พ ักผ่ อนสวนหย่อมที่ ดู สวยงามมี ความร่ มรื่ นนั้นจะกระตุ ้นท าให้ ผูเ้ รี ยนที่ มี ความ
บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดียิ่งขึ้น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555)
ลาดับที่สอง ด้ านความปลอดภัย ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า สถานศึ กษามีความต้องการจาเป็ นที่ จะพัฒนาคื อ
สถานศึ กษาควรจัดให้มีสัญญาณไฟ สัญญาณกริ่ ง ป้ ายข้อความสัญลักษณ์ เพื่ อเตื อนสิ่ งที่ เป็ นอันตราย เพื่ อสื่ อสารกับ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ เนื่ องจากสถานศึกษาต้องขจัดสิ่ งที่อาจเป็ นภัยแก่นกั เรี ยนทุกคน เพื่อลดสิ่ ง
ที่เป็ นอันตรายให้กบั นักเรี ยนทุกคน ดังนั้น สถานศึกษาควรมีการวางแผนป้ องกันภัยภายในบริ เวณสถานศึกษา การเข้ามา
สู่ อาคารต่ างๆ และควรมี การวางแผนป้ องกันภัยจากจราจรบริ เวณที่ จอดรถและที่ ขนส่ ง ทาให้เกิ ดความปลอดภัยใน
บริ เวณสถานศึกษาเรี ยนรวมมากขึ้น(เกรี ยงศักดิ์ จรัญยานนท์ และนคร ศรี วิจารณ์, 2546, น.75-76)
ลาดับที่สาม ด้ านอาคารสถานที่ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า สถานศึ กษามีความต้องการจาเป็ นที่ จะพัฒนา คื อ
สถานศึ กษาควรจัดให้มีห้องน้ าสาหรั บคนพิ การและลิ ฟท์สาหรับอาคารที่ เอื้ อต่ อนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการ
เรี ยนรู ้ ทั้งนี้ เนื่ องจากห้องน้ าสาหรับคนพิการที่ มีเพียงพอ มี ความสะอาด เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่ งจะได้อานวยความ
สะดวกแก่ผเู ้ รี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ สถานศึ กษาควรจัดทางเชื่ อมอาคาร ทางลาด ทางข้ามที่เอื้อ
ต่ อนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ เกิ ดความสะดวกและมี ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้ น (สมศักดิ์ ป่ าไพร, 2552
และวรปภา โพธิ์ สุ , 2556)
ลาดับที่สี่ ด้ านการบริ หารจัดการ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า สถานศึ กษามีความต้องการจาเป็ นที่ จะพัฒนามาก
ที่ สุด คื อ สถานศึ กษาควรจัดให้มีกิจกรรมการส่ งเสริ มบุคลากรในสถานศึ กษามีส่วนร่ วมบริ หารการจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานศึ กษา ทั้งนี้ เนื่ องจากงานที่ เกิ ดจากความร่ วมมื อร่ วมใจของบุ คลากร บุ คลากรมี ส่วนร่ วมในการบริ หารและ
ตัดสิ นใจ ทั้งบุ คลากรในโรงเรี ยน นั กเรี ยน ครู ผู ้ปกครองและชุ มชน จะท าให้ เกิ ดการบริ หารการจัดการอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ความสัมพันธ์ของบุ คคลในองค์กรถื อว่ามี ความส าคัญ เพราะจะส่ งผลต่ อการปฏิ บตั ิ งานของบุ คคลใน
องค์กรทุกคนที่ อยู่ในสถานศึ กษา เกิ ดความพึ งพอใจที่ จะเข้าร่ วมกิ จกรรมต่ างๆของสถานศึ กษา การดาเนิ นงานเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะทาให้ความขัดแย้งลดลงและมีพฤติกรรมไปในทางสร้างสรรค์ได้ (วิภา
ร่ วมโพธิ์ รี , 2553)
ลาดับที่ห้า ด้ านการเรี ยนการสอน ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามีความต้องการจาเป็ นที่ จะพัฒนา คื อ
สถานศึกษาควรจัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนที่เพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพให้กบั ผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ที่
เกิ ดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล เช่ น ตาราเรี ยน สิ่ งจาลอง ภาพ คอมพิวเตอร์ หู ฟัง เครื่ องช่ วยฟั ง ทั้งนี้ เนื่ องจากการ
จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รี ยนตามแต่ละบุคคล เพื่อเน้นกระบวนการคิ ดและมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยน พัฒนาเสริ มสร้างคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ สถานศึ กษาควรจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ โดยคานึ งถึงความแตกต่าง
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ระหว่างบุ คคล มี การฝึ กทักษะกระบวนการคิ ด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้ มาใช้เพื่ อ
ป้ องกันและแก้ไข การจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จริ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนมี ความสนใจและมี ทกั ษะ
ความรู ้ตามความถนัดมากยิ่งขึ้น (วรปภา โพธิ์ สุ , 2556)
และลาดับสุ ดท้ ายด้ านการปฏิสัมพันธ์ บุคคล ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามีความต้องการจาเป็ นน้อย
ที่สุดที่ จะพัฒนาด้านการปฏิสัมพันธ์บุคคล ทั้งนี้ เนื่ องมาจากสภาพแวดล้อมด้านการปฏิ สัมพันธ์ของบุคคลในจังหวัด
ปทุ มธานี มี การอบรมพัฒนาการเรี ยนการสอนส าหรั บนักเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ให้กับบุ คลากรที่
เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ ายอย่างต่ อเนื่ องและครู ส่ วนใหญ่ ในจังหวัดปทุ มธานี น้ ันได้เปิ ดโอกาสให้นักเรี ยนที่ มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้ แสดงความคิ ดเห็ น และมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน สถานศึ กษาควรมี โครงการอบรม
พัฒนาการเรี ยนการสอนส าหรั บนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ ให้กับบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย ส่ งผล
ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรี ยนการสอนได้ดียิ่งขึ้ น รวมถึงครู ผสู ้ อนควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนที่ มี
ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ แสดงความคิ ดเห็ นและมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน นอกจากนี้ ครู ควรมี
ลักษณะเป็ นผูน้ าแบบประชาธิ ปไตย เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้แสดงความคิ ดเห็ นมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนนั้น จะทาให้นกั เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้เกิดความรู ้สึกว่าตนมีความสาคัญ
และเรี ยนด้วยความสบายใจ (วิภา ร่ วมโพธิ์ รี , 2553)

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรั บการนาผลการวิจัยไปใช้
1) ด้านภูมิทศั น์ มีความต้องการจาเป็ นลาดับแรก ดังนั้น ผูบ้ ริ หารหน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้สถานศึกษาจัดทาสนามกีฬาให้กบั สถานศึกษาทุกโรงเรี ยนเพื่อจะได้ฝึกทั้งร่ างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศและ
ความประทับใจที่ดีต่อผูพ้ บเห็น จะทาให้สภาพแวดล้อมด้านภูมิทศั น์ดีมากยิ่งขึ้น
2) ด้านความปลอดภัย มี ความต้องการจาเป็ นลาดับที่ สอง ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาประสานให้เกิ ดสั ญญาณไฟ
สัญญาณกริ่ ง ป้ ายข้อความสัญลักษณ์ เพื่ อเตื อนสิ่ งที่ เป็ นอันตราย จุ ดที่ ห้ามเพื่ อสื่ อสารกับนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นกั เรี ยน
3) ด้านอาคารสถานที่ มีความต้องการจาเป็ นลาดับที่ สาม ผูบ้ ริ หารหน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาจัดสร้างห้องน้ าสาหรับคนพิการและลิฟท์สาหรับอาคารเรี ยน ซึ่ งจะได้อานวยความสะดวก
แก่นกั เรี ยนที่มีความพิการและบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ข้ อเสนอแนะสาหรั บการวิจยั ครั้ งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษารู ปแบบการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึกษาเรี ยนรวม
2) ควรมีการศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดีสาหรับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้สาหรับสถานศึกษาเรี ยนรวม
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