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ABSTRACT 

In this research investigation, the researcher studies (1) integrated education management as based 

on the perceptions of selected teachers in schools under the jurisdiction of the Secondary Educational Service 

Area Office Two, Bangkok Metropolis. The researcher also compares (2) integrated education management 

as based on the perceptions of these teachers as classified by educational qualifications, work experience, and 

learning strand. Furthermore, finally, the researcher proposes and (3) Guidelines for the Development of 

Management to Perception of Secondary School. Findings are as follows: (1) Insofar as concerns integrated 

education management as based on the perceptions of the teachers belonging to the sample population, it 

was found that overall and in the aspects perceptions were evinced at a high level. (2) In drawing 

comparisons in respect to integrated education management as based on the perceptions of the members 

of the sample population, the researcher found that those who differed in educational qualifications 

exhibited concomitant differences in perceptions at the statistically significant level of .05 overall            

(3) Concerning the comparison of integrated education management as based on the perceptions of 

the members of the sample population who differed in work experience, the researcher found that 

corresponding differences were the aspect of students displayed associated differences at the 

statistically significant level of .05. (4) In the course of comparing integrated education management 

as based on the perceptions of members of the sample population who differed in learning strands, 

the researcher determined that differences were revealed between perceptions overall and in the 
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aspects of students, environment, instruction and study activities, and tools, but these differences 

were not found to hold at the statistically significant level of .05. and (5) Guidelines for the 

Development of Management to Perception of Secondary School are as follows: Readiness of 

teachers should be fostered in respect to attitudes, knowledge, understanding, and skills. This would 

encourage normal students to accept and assist children having special needs. The classroom and 

school environments should be appropriate to serving as a learning resource for children with special 

needs. Shared instruction and study activities should be variously organized and ensured to be 

compatible with the impairments of children with special needs. The use of an individualized 

education program (IEP) and an individual implementation plan (IIP) should be carefully monitored.  
 

Keywords: Inclusive/ Perception/ Teachers under  
 

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์ เพ่ือศกึษา  และเปรียบเทียบ การบริหารจัดการเรียนร่วมตามการ

รับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศกึษา  กรุงเทพมหานคร  (และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนร่วม

ในโรงเรียนมัธยมศกึษา  สังกัด กรุงเทพมหานคร ใชก้ารวจิัยเชงิปริมาณ เครื่องมือคือแบบสอบถาม  

ผลการวจิัยพบวา่ (1) การบริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา มัธยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  (2) ผลการ

เปรียบเทียบการบริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีมีวุฒกิารศึกษาต่างกัน พบวา่ ในภาพรวมและรายด้าน ดา้นนักเรียน 

และด้านสภาพ แวดลอ้ม แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  (3) ผลการเปรียบเทียบ  

ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีการรับรู้ดา้นนักเรียนแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

(4) การบริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกันในภาพรวม และรายดา้น ด้าน

นักเรียน ด้านสภาพแวดลอ้ม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ แตกต่างกันอยา่ง

ไมม่นีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (5) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน

มัธยมศกึษา สังกัด กรุงเทพมหานคร พบวา่ ควรมกีารสร้างความพร้อมของครูท่ัวไปในโรงเรียน ทัง้เจตคติ 

ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เพื่อจะได้ส่งเสริมให้เด็กปกติมีการยอมรับและชว่ยเหลอืเด็กที่มคีวาม

ตอ้งการพเิศษ จัดสภาพแวด ล้อมภายในห้องเรียน  และโรงเรียนให้มลีักษณะเหมาะสมท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้

ส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันอยา่งหลากหลายและสอดคลอ้ง
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กับสภาพความบกพร่องของเด็กพิเศษ ก ากับให้มกีารใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และจัดท า

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) อย่างจรงิจัง 
 

ค าส าคัญ: การบริหาร/ การเรียนร่วม/ การรับรู้ 

บทน า 

กระทรวงศึกษาธกิารได้เสนอแนวทางการ

ปฏรูิปการศึกษาโดยมีจุดมุง่หมายส าคัญ คือ การ

พัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง มี

คุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และสามารถ

เรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ (สุวทิย ์มูลค า , 

2543, หนา้ 7) จากแนวทางดังกล่าว  รัฐบาลได้

พยายามทุ่มเททรัพยากรและปัจจัยต่างๆ ให้เด็ก

และเยาวชนทุกคนมีสิทธิ มีโอกาสได้รับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานอยา่งเท่าเทียมกัน ทัง้เด็กทั่วไป เด็กท่ีมี

ความตอ้งการพเิศษ และเด็กดอ้ยโอกาสทาง

การศึกษา ด้วยการให้เด็กทุกคนได้เข้าสู่

สถานศกึษาท่ีจัดไว้ โดยไม่แบ่งแยกหรอืเลอืกปฏบัิต ิ

ซึ่งเป็นปัจจัยเบือ้งต้นท่ีเป็นพืน้ฐานของการบรรลุถึง

ความเท่าเทียมกันในสังคม (กระทรวงศึกษาธกิาร , 

2544, หนา้ 8)  

จากแนวคิดและปัจจัยดังกล่าว นัก

การศึกษาจึงได้พยายามจัดการศกึษาให้กับเด็กที่มี

ความตอ้งการพเิศษได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็ก

ปกติ เพราะเช่ือวา่เด็กทุกคนสามารถที่จะพัฒนา

ความสามารถได้ แต่อาจตอ้งใชเ้วลาท่ีต่างกันตาม

ศักยภาพของแตล่ะคน เพื่อท าให้เด็กที่มคีวาม

ตอ้งการพเิศษได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพอย่าง

เต็มท่ี และสามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติได้ จาก

ความพยายามและความเชื่อดังกล่าวของนัก

การศึกษา จึงเกิดรูปแบบการเรียนร่วมส าหรับเด็ก

พเิศษขึน้ นับเป็นรูปท่ีส าคัญตอ่การจัดการ  ศกึษา

พเิศษ (เบญจา ชลธารน์นท์ , 2546 , หน้า 13)  ในปี

การศึกษา 2557 มโีรงเรียนท่ีจัดการเรียนร่วม  

จ านวน 18,370 โรงเรียน เพื่อมุ่งหวังให้โรงเรียนได้

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตามกรอบแนวคิด 2 

ประการ  คือ (1) การจัดการบริหารท้ังระบบโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน  (School-Based Management: 

SBM) และ  (2) การบริหารโดยใชโ้ครงสร้างซีท 

(SEAT Framework) โดยท่ี S-Student คือ นักเรียน 

E-Environment คือ สภาพแวดล้อม A-Activities 

คือ การกิจกรรมการเรียนการสอน และ T-Tools 

คือ เคร่ืองมอื ท้ังน้ีโรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยน

กลไ กลการบริหารตามจุดมุง่หมายของแตล่ะ

โรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน, 2550, หนา้ 7)   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา  

ได้ตระหนักถึงคว ามส าคัญและจ าเป็นในการจัด

การศึกษาส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ โดย

ได้ด าเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาใน

รูปแบบการจัดการเรียนร่วม ตั้งแตปี่ พ.ศ. 2547 มี

โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม โดยรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ  มกีารจัด
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อบรมครูโรงเรียนแกนน า จัดการเรียนร่วม ให้มี

ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ ในการจัดการศึกษา

ให้กบเด็กพิเศษเรียนร่วม รวมท้ังให้ความรู้ความ

เข้าใจผู้บริหารในการบริหารงานการจัดการศึกษา

แบบเรียนร่วมให้มปีระสิทธิภาพ ในการจัด  

การศึกษาระดับมัธยมศกึษาเด็กที่เรียนในชว่งวัยนี้

เป็นช่วงวัยรุ่น เด็กวัยรุ่นมคีวามเปลี่ยนแปลงในด้าน

ตา่งๆ หลายดา้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทัง้ในดา้น

ส่วนตัวและการเรียน  โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความ

ตอ้งการพเิศษ  

จากเหตุผลหลักการดังกล่าว ท าให้ ผู้วิจัย

ในฐานะเป็นกรรมการจัดการเรียนร่วม 

ในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามค าแหง และ

อาจารย์ประจ าภาควิชาพืน้ฐานการศกึษา คณะ  

ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง ซึ่งเปิดสอน

ด้านการศกึษาพเิศษในระดับปริญญาโท จึงสนใจ

ศกึษาการบริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของ

ครูในโรงเรียนมัธยมศกึษา  กรุงเทพ มหานคร เพื่อ

น าผลการวจิัยมาใชเ้ป็นขอ้มูล  ในการจัดท า

หลักสูตรชัน้ปริญญาตรี และเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการเรียนร่วมในโรงสาธติ

มหาวทิยาลัยรามค าแหง ให้เหมาะสม และบรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่ามปีระสิทธิภาพตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเรียนร่วม

ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศกึษา  

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการ

เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยม  

ศกึษา สังกัด กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ 

วุฒกิารศึกษา  ประสบการณ์การท างาน และกลุ่ม

สาระวชิา 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท ใน

โรงเรียนมัธยมศกึษา กรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการวิจัย 

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิส ารวจ 

(survey research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนร่วม

ระดับมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ซึ่งก าลังปฏบัิติ  

หนา้ที่อยู่ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 โรงเรียน 

คือ โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียน  วชิรธรรมสาธิต 

โรงเรียนสริิรัตนาธร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

โรงเรียนลาดปลาเค้าพทิยาคม  โรงเรียนนวมนิ  

ทราชนิูทิศ สตรีวิทยา 2  โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร

บ าเพ็ญ  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 

โรงเรียนบ้านบางกะปิ  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่ง

โดยเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan 
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(1970, pp. 607-610) ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ  

95% ของจ านวนประชากร 944  คน ได้ขนาด

ตัวอยา่ง  275 คน ใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบชัน้ภูม ิ

(stratified random sampling) อย่างเป็นสัดส่วนซึ่ง

แตล่ะชัน้ภูมใิชเ้ทคนิค  การสุม่อยา่งง่าย ( simple 

random sampling) เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี  

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารจัดการเรียน

ร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศกึษา

กรุงเทพมหานคร  จ านวน 28 ข้อค าถามเป็นแบบ

มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตามแบบของลเิคอร์ท (Likert Scale) แบบสอบถาม  

มคี่า IOC เท่ากับ 0.96  และค่าความเช่ือมั่น .98 

และแบบสัมภาษณม์โีครงสร้าง 4 ด้าน ตาม

โครงสร้างซีท  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือการวจิัยคร้ังน้ี 

ผู้วิจัยให้ผู้ช่วยนักวิจัยน าแบบสอบถาม จ านวน 275 

ฉบับ ไปแจกให้กับกลุ่มตัวอยา่ง ครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ท่ีปฏบัิต ิการสอน ใน

ปีการศึกษา 2560 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่ง  ในการวิจัย

ได้รับกลับคนืมาจ านวน 263 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

95.64 การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาค่าที  (t 

test) กรณมี ี2 กลุ่มใชก้ารทดสอบ วเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) กรณี

มากกวา่ 2 กลุ่ม หากพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกตา่งเป็น

รายคู่โดยวธีิการของ Scheffé test 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการเรียน

ร่วม  ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบวา่ ครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 มกีารรับรู้ในการบริหาร

จัดการเรียนร่วม โดยภาพรวมและรายด้าน ด้าน

นักเรียน ด้านสิ่งแวดลอ้ม ด้านการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน และด้านเครื่องมืออยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ

เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีมีวุฒกิารศึกษาต่างกัน มี

การรับรู้ในการบริหารจัดการเรียนร่วม โดย

ภาพรวม และรายดา้น ด้านนักเรียน และด้าน

สภาพแวดลอ้ม แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 ส่วนดา้นการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน และด้านเครื่องมือ แตกต่างกันอยา่งไมม่ี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ

เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างานต่างกัน มีการรับรู้ในการบริหารจัดการเรียน

ร่วม โดยภาพรวมและรายด้าน ดา้นสภาพ  

แวดลอ้ม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และด้านเครื่องมือ แตกต่างกันอยา่งไมม่นีัยส าคัญ
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ทางสถิตท่ีิระดับ .05 ส่วนดา้นนักเรียนแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ

เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีอยูก่ลุ่มสาระการเรียนรู้

ตา่งกัน มกีารรับรู้ในการบริหารจัดการเรียนร่วม 

โดยภาพรวม และรายดา้น ด้านนักเรียน ด้าน

สภาพแวดลอ้ม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และด้านเครื่องมือ แตกต่างกันอยา่งไมม่ี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา  การ

บริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนมัธยม  ศกึษา  

สังกัด กรุงเทพมหานคร พบวา่ ควรมี  การสร้าง

ความพร้อมของครูท่ัวไปในโรงเรียน  ท้ังเจต คติ 

ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เพื่อจะได้ส่งเสริมให้

เด็กปกติมีการยอมรับและชว่ยเหลอืเด็กที่มคีวาม

ตอ้งการพเิศษ  จัดสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน

และโรงเรียน  ให้มีลักษณะเหมาะสมท่ีเป็นแหล่ง

เรียนรู้ส าหรับเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษ จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันอยา่งหลากหลาย 

และสอดคล้องกับสภาพความบกพร่องของเด็ก

พเิศษ  ก ากับให้มีการใชแ้ผนการจัดการศกึษา

เฉพาะบุคคล ( IEP) และจัดท าแผนการสอนเฉพาะ

บุคคล (IIP) อย่างจรงิจัง 

 

อภปิรายผล 

1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการเรียน

ร่วม  ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา กรุงเทพ  

มหานคร เขต 2 พบวา่  ครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา กรุงเทพ  

มหานคร เขต 2 มกีารรับรู้ในการบริหารจัดการ

เรียนร่วม โดยภาพรวมและรายด้าน ด้านนักเรียน

ด้านส่ิงแวดลอ้มด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนและด้านเครื่องมือ อยู่ในระดับมาก  ท้ังน้ีอาจ

เพราะมีพระราชบัญญัติการจัดการศกึษาส าหรับ

คนพกิาร พ .ศ. 2551 ซึ่งท้ังผู้บริหารและครูผู้สอน

ตอ้งถอืปฏบัิตติาม จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้การ

บริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

มัธยมศกึษา กรุงเทพ มหานคร เขต 2 โดยภาพรวม 

และรายดา้น ด้านนักเรียนดา้นสิ่งแวดลอ้ม  ด้าน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และ ด้าน

เครื่องมืออยู่ในระดับมาก  สอดคลอ้งกับ สุธดิา มูล

ทะสิน (2554) ศกึษาเร่ือง สภาพการบริหารจัดการ

เรียนร่วมโครงสร้างซิทของโรงเรียนแกนน าจัดการ

เรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการ

ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา่ สภาพการ

บริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซิทของโรงเรียน

แกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การประถมศึกษา กรุงเทพ  มหานคร โดยภาพรวม 

และรายดา้น ด้านนักเรียนดา้นสิ่งแวดลอ้มด้านการ

จัดกิจกรรม  การเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ

อยู่ในระดับมาก 
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 1.1 ผลการศึกษาการบริหารจัดการ  

เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา กรุงเทพ  

มหานคร เขต 2  พบวา่  ครูในโรงเรียน  สังกัด

ส านักงาน  เขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2  มกีารรับรู้ในการบริหาร

จัดการเรียนร่วมดา้นนักเรียน อยู่ในระดับมาก  ท้ังน้ี

อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนได้มกีารฝึกทักษะทาง

สังคมให้กับนักเรียนท่ีมีความต้องการพเิศษมกีาร

ฝึกความคุ้นเคยในการอยู่ร่วมกันในสังคมร่วมกับ

นักเรียนปกติ  จากเหตุผลดังกล่าว  จึงท าให้ การ

บริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านนักเรียนอยู่

ในระดับมาก  สอดคลอ้งกับ สโลชา ชัยแจ้ง ( 2557) 

ศกึษาเร่ือง สภาพของปัญหาการบริหารจัดการเรียน

ร่วมโครงสร้างซิท โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษา

เอกชนกรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า สภาพการ

บริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซิท โรงเรียนสังกัด

ส านักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ด้านนักเรียนอยู่ในระดับมาก 

 1.2 ผลการศึกษาการบริหารจัดการ

เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2  พบวา่ครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2  มกีารรับรู้ในการบริหาร

จัดการเรียนร่วมดา้นสิ่งแวดลอ้ม อยู่ในระดับมาก

ท้ังน้ี อาจเป็นเพราะว่ามีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ  

ดูแลสภาพแวดลอ้มในการจัดการเรียน  ร่วมใน

โรงเรียนอยา่งชัดเจน นอกจากนี้ยังมกีารร่วมมอืใน

การท างานรว่มกันของครูในโรงเรียน มีการก าหนด

นโยบายและการด าเนนิการจัดสภาพ - แวดลอ้มใน

การจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนให้เหมาะสม จาก

เหตุผลดังกล่าวจึงท าให้การบริหารจัดการเรียนร่วม

ตามการรับรู้ของคร ูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 

2 ด้านส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับ สุ

ธิดา มูลทะสิน ( 2554) ศกึษาเร่ือง สภาพการ

บริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซิทของโรงเรียน

แกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา่ ด้าน

สิ่งแวดลอ้มมสีภาพการบริหารจัดการเรียนร่วม

โครงสร้างซิทของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 

 1.3 ผลการศึกษาการบริหารจัดการ

เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2  พบวา่ครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2  มกีารรับรู้ในการบริหาร

จัดการเรียนร่วมดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนอยู่ในระดับมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ามีการ

สอนทักษะเนน้สิ่งท่ีจ าเป็นต่อการด ารง

ชวีติประจ าวันแก่นักเรียนท่ีมีความต้องการพเิศษ มี
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การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคล และ

แผนการศกึษาเฉพาะบุคคล เป็นลายลักษณอ์ักษร 

นอกจากนี้ยังยังมีการสอนซ่อมเสริมส าหรับ

นักเรียนท่ีมีความต้องการพเิศษ จากเหตุผล

ดังกล่าวจึงท าให้ การบริหารจัดการเรียนร่วมตาม

การรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา มัธยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับ

มากสอดคลอ้งกับนพมาศ สุทธิวิรัช ( 2551) ศกึษา

เร่ือง การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง

ซิท  ในโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ด้านการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน มีการบริหารจัดการเรียนร่วม

โดยใชโ้ครงสร้างซิทในโรงเรียนแกนน า สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 อยู่ใน

ระดับมาก 

 1.4 ผลการศึกษาการบริหารจัดการ

เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2  พบวา่ครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2  มกีารรับรู้ในการบริหาร

จัดการเรียนร่วมดา้นเครื่องมือ อยู่ในระดับมากทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนมกีารสง่เสริมให้ครู

ได้รับการอบรม และศกึษาดูงานท่ีเกี่ยวกับนักเรียน

ท่ีมีความต้องการพเิศษ มีการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์

การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนการจัด

การศึกษา  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ัน

เรียน  ในเร่ืองเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีความต้องการ

พเิศษ จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ การบริหาร

จัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านเครื่องมือ อยู่ในระดับ

มาก สอดคลอ้งกับนพมาศ สุทธิวิรัช ( 2551) ศกึษา

เร่ือง การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง

ซิทในโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ด้านเครื่องมือมกีาร

บริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซิทใน

โรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ชลบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ

เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีมีวุฒกิารศึกษาต่างกัน มี

การรับรู้ในการบริหารจัดการเรียนร่วม โดย

ภาพรวม และรายดา้น ด้านนักเรียน และด้าน

สภาพแวดลอ้ม แตกต่างกัน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะครู

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จบการศึกษา

ในหลักสูตรท่ีต่างกัน แต่ละหลักสูตรมจีุดมุ่งหมาย 

และลักษณะการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน  จาก

เหตุผลดังกล่าว  ท าให้ ครูในโรงเรียน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีมีวุฒกิารศึกษาต่างกัน มี

การรับรู้ในการบริหารจัดการเรียนร่วมแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับสโลชา ชัยแจ้ง ( 2557) ศกึษาเร่ือง 
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สภาพของปัญหาการบริหารจัดการเรียนร่วม

โครงสร้างซิท โรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบวา่ ผู้บริหาร

และครูผู้สอนท่ีมีวุฒกิารศึกษาต่างกันมสีภาพของ

ปัญหาการบริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซิท

ร่วม โดยภาพรวม และรายดา้น ด้านนักเรียน และ

ด้านสภาพแวดลอ้ม แตกต่างกัน ส่วนด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ 

พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกัน  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหาร

และครูผู้สอน ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ

ด าเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนร่วม  และเครื่องมือ

ท่ีใชใ้นการจัดการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มคีวาม

ตอ้งการพเิศษเรียนร่วม  เป็นระยะๆ ในแต่ละภาค

เรียน ท าให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการศึกษา

พเิศษ  มคีวามรู้ความเข้าใจการพัฒนาเด็กพิเศษ

อย่างตอ่เนื่อง สร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน สอดคลอ้ง

กับจีรนันท์ อัคบาล ( 2553) ได้ศึกษาปัญหาและ

แนวทางพัฒนาการด าเนนิงานการศึกษาพิเศษ ใน

โรงเรียนเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบวา่ ปัญหาการ

ด าเนนิงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ที่มี

วุฒกิารศึกษาต่างกัน มีปัญหาและแนวทาง

พัฒนาการด าเนนิงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียน

เรียนร่วม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และด้านเครื่องมือ ไมแ่ตกตา่งกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ

เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ท างานต่างกัน มีการรับรู้ในการบริหารจัดการ ด้าน

การจัดเรียนร่วม ภาพรวมและรายด้าน ดา้น

สภาพแวดลอ้ม กิจกรรมการเรียนการสอน และ

ด้านเครื่องมือ พบว่า ไมแ่ตกตา่งกัน ท้ังน้ีอาจเป็น

เพราะครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา มัธยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 มี

ประสบการในการท างานใกล้เคียงกันและ

ปฏบัิตกิารภายใตก้ฎระเบียบของกระทรวง  

ศกึษาธิการเชน่เดียวกัน  จากเหตุผลดังกล่าว  ท าให้ 

ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีมี

ประสบการณ์  ในการท างานต่างกัน มีการรับรู้  ใน

การบริหารจัดการเรียนร่วมไม่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับ สุธิดา มูลทะสิน ( 2554) ศกึษาเร่ือง 

สภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซิทของ

โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการประถมศึกษา กรุงเทพ  มหานคร 

พบวา่ ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ใน

การท างานต่างกัน มีสภาพการบริหารจัดการเรียน

ร่วมโครงสร้างซิท ไมแ่ตกตา่งกัน ส่วนดา้นนักเรียน

แตกตา่งกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 มคีวามพร้อมในการ

ด าเนนิการ  บริหารจัดการเรียนร่วมแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรนันท์ อัคบาล ( 2553) 

ศกึษาปัญหาและแนวทาง  พัฒนาการด าเนนิงาน

การศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบวา่ 

ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีปัญหาและ

แนวทางพัฒนาการด าเนนิงานการศึกษาพิเศษใน

โรงเรียนเรียนร่วม ด้านนักเรียนแตกต่างกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ

เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีอยูก่ลุ่มสาระการเรียนรู้

ตา่งกัน  มกีารรับรู้ในการบริหารจัดการเรียนร่วม 

โดยภาพรวม และรายดา้น ด้านนักเรียน ด้าน

สภาพแวดลอ้ม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และด้านเครื่องมือ พบว่า ไมแ่ตกตา่งกันทัง้นี้

อาจเป็นเพราะครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 

2 ต่างก็ปฏิบัตติามนโยบาย และหลักเกณฑข์อง

กระทรวงศึกษาธกิารในด้านการจัดการเรียนร่วม

อย่างเดียวกัน จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ ครูใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ท่ีอยูก่ลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่างกัน มีการรับรู้ในการบริหารจัดการ

เรียนร่วม โดยภาพรวม และ  รายดา้น ด้านนักเรียน 

ด้านสภาพแวดลอ้ม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน และด้านเครื่องมือ ไมแ่ตกตา่งกัน

สอดคล้องกับกานตช์นก  วุฒิ (2556) ได้ศึกษา

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด าเนนิงานใน

โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนหนอง

บอนวทิยาคม  สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 17 พบวา่ ครูผู้สอนโรงเรียนหนอง

บอนวทิยาคม  สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา  เขต 17 ที่อยู่กลุม่สาระการเรียนรู้

ตา่งกัน มปัีญหาการด าเนนิงานจัดการเรียนร่วม ไม่

แตกตา่งกัน 

5. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนมัธยมศกึษา  

สังกัด กรุงเทพมหานคร พบวา่ ควรมกีารสร้าง

ความพร้อมของครูท่ัวไปในโรงเรียน ทัง้เจตคติ 

ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เพื่อจะได้ส่งเสริมให้

เด็กปกติมีการยอมรับและชว่ยเหลอืเด็กที่มคีวาม

ตอ้งการพเิศษ จัดสภาพแวด ล้อมภายในห้องเรียน

และโรงเรียนให้มลีักษณะเหมาะสมท่ีเป็นแหล่ง

เรียนรู้ส าหรับเด็กที่  มคีวามตอ้งการพเิศษ จัด

กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันอยา่งหลากหลาย

และสอดคล้องกับสภาพความบกพร่องของเด็ก

พเิศษ ก ากับให้มกีารใช้แผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล ( IEP) และจัดท าแผนการสอนเฉพาะ

บุคคล (IIP) อย่างจรงิจัง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะเด็กท่ีมี

ความตอ้งการพเิศษมคีวามหลากหลายของ

พฤตกิรรม และเด็กพิเศษแตล่ะประเภทมคีวาม

ตอ้งการในการพัฒนาด้วยกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับชัชวาลย์  ใจ

อนิทร์ (2558) ได้ศึกษาการบริหารจัดการเรียนร่วม

ของโรงเรียนแกนนาเรียนร่วม  สานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3 พบวา่ ควร

มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดการเรียนร่วม  และ

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบรับผิดชอบในการ

จัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท  ได้แก่  ด้าน
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นักเรียน  ด้านสภาพแวดลอ้ม  ด้านกจิกรรมการ

เรียนการสอน ด้านเครื่องมือ  ภายใตก้ารมสี่วนร่วม

ของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  มกีารประสานไปยังผู้มี

ความรู้ความสามารถประสบการณ์  ในการร่วม

จัดหาเคร่ืองมอืและรว่มคัดกรองเด็กที่มคีวาม

ตอ้งการพเิศษ  อกีทัง้ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้

พัฒนาเทคนิคการสอน  การวจิัยและพัฒนาการ

จัดการเรียนร่วม  มกีารตดิตาม  ตรวจสอบ  

ประเมินผลความ  พงึพอใจการดาเนนิงานจัดการ

เรียนร่วมเพื่อนาผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ

เรียนร่วมให้ดีขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ด้านส่ิงแวดลอ้ม ผู้บริหารโรงเรียน

จัดการให้ความรู้แกบุ่คลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง 

นักเรียนและชุมชนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันระหว่าง

นักเรียน ที่มคีวามตอ้งการพเิศษและนักเรียนปกติ 

2. ด้านนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนท าความ

เข้าใจกับครูในโรงเรียนและนักเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการพเิศษและนักเรียนปกติ 

3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้บริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพิ่มเตมิให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

ท่ีมีความต้องการพเิศษ 

4. ด้านเครื่องมือ ผู้บริหารโรงเรียนมกีาร

จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เร่ืองการจัดการเรียน

ร่วมของโรงเรียนต่อชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศกึษา เปรียบเทียบ การบริหาร

จัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน

สังกัดอื่นๆ เชน่ สังกัด กรุงเทพมหานคร กับสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 

เป็นต้น 

2. ควรศกึษา ปัญหา การบริหารจัดการ

เรียนร่วมตามการรับรู้ของผู้ปกครอง ทัง้ผู้ปกครอง

นักเรียนปกติ และนักเรียนท่ีมีความต้องการพเิศษ  
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