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บทคัดย ่อภาษาไทย  

60252929 : การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 

นางสาว สมฤดี พละวุฑิโฒทัย: การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. มัทนา วังถนอมศักด์ิ 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และ
แบบสอบถาม โดยมีผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่ก าหนด สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังน้ี 
1) ด้านการก าหนดนโยบายควรให้ผู้บริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค จัดโครงสร้างองค์กรให้มีส่วนงานบริหารการศึกษาพิเศษเป็นการเฉพาะ จัดสรรกรอบอัตราก าลังครูการศึกษาพิเศษ
ให้เหมาะสมและเพียงพอ ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพ และจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ ากลุ่มเขต 2) ด้านการวางแผน
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครควรมีการวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน จัดเตรียมให้เด็กทุกคนสามารถ
เรียนรวมกัน ระดมสมองแบบรวมพลังความร่วมมือกันของโรงเรียน ครอบครัว และนักสหวิชาชีพ การสร้างเครือข่าย  
ความร่วมมือทุกภาคส่วน และก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 3) ด้านการบริหารงานวิชาการมี 
การวิเคราะห์หลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะให้สอดคล้องตามประเภทของความพิการ และจัดกิจกรรมตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล พัฒนาการสอนด้วยชุมชน  
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ สนับสนุนการวิจัย จัดให้นิทรรศการหรือเวทีให้แสดงความสามารถหรือผลงาน การวัดผลประเมินผล  
เพื่อประเมินความก้าวหน้า และการรายงานผลเป็นรายบุคคล 4) ด้านการบริหารงานบุคคลสรรหาและคัดเลือกครูจาก 
การสร้างความร่วมมือกับสถาบันผลิตครูการศึกษาพิเศษ จัดสรรทุน และท าข้อตกลงบรรจุรับราชการครู และการรักษาและ 
การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สร้างขวัญก าลังใจ และผลการปฏิบัติงานเน้นการพัฒนาเด็กเป็นส าคัญ 
5) ด้านการบริหารงานทั่วไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดการศึกษาพิเศษ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และการจัดต้ังกองทุน 6) ด้านการบริหารงบประมาณจัดสรรงบประมาณ แผนการใช้
งบประมาณตามความจ าเป็น ล าดับความส าคัญ และการปฏิบัติสู่การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษแบบมุ่งเน้นผลงาน   
เป็นส าคัญอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลแผนงานหรือโครงการ และ 7) ด้านการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษายึดหลักการออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ รวมถึงการสนับสนุนสื่อ บริการห้องเสริมวิชาการ และการประเมินผลและรายงานผล 
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

60252929 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : SPECIAL EDUCATION MANAGEMENT ADMINISTRATION 

MISS SOMRUEDEE PALAVUTITOTAI : THE SPECIAL EDUCATION 
ADMINISTRATION IN SCHOOLUNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION 
THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D. 

The purpose of this study was to find out the special education administration in school under 
Bangkok Metropolitan Administration which applied Ethnographic Delphi Futures Research technique. There were 
the Semi-structured interview and questionnaire with 21 experts selected experts by the purposive sampling 
according to the specified criteria. The data was analyzed using median, mode and interquartile range for analysis. 

The findings showed 7 dimensions as follows: 1) Policymaking should be available 
to executives at all levels of Bangkok metropolitan administration to knowledge and understanding of special 
education administration. All School under Bangkok Metropolitan Administration are able to services children with 
special needs equally and equitably. Structure the organization to have a specific special education 
administration section. Allocate the special education teacher power rate framework appropriately and 
adequately. Promoting vocational education and establishing special education centers in district groups. 2) The 
planning aspects of schools affiliated with Bangkok are planning strategies. Clearly define the person responsible. 
Provide all children with combined schooling. Brainstorming the combined power of school cooperation, creating 
a network of cooperation across all sectors and direct, monitor, evaluate systematically and continuously. 
3) Academic management has analyzed general and specific courses according to the type of disability and 
organized activities according to special needs. Teachers provide Individualized Education Program: IEP and 
Individual Implementation Plan: IIP. Develop teaching with the Professional Learning Community: PLC, support 
research, provide exhibitions or forums to showcase talents or works. Evaluation to assess progress and individual 
reporting. 4) Personnel management, recruiting and selecting teachers from establishing partnerships with special 
education teacher production institutions, allocating scholarships and entering into agreements to contain teacher 
service and maintaining and developing personnel, promoting professional progress. To raise morale and 
performance, focus on child development. 5) General administration improves the environment, taking into 
account access, utilization, safety. Individual development of children's database system Public relations for 
special education services of schools affiliated with Bangkok Metropolitan Administration and the establishment 
of a fund. 6) Budget management, budget allocation and budget plan as needed. Priorities and practices towards 
the management of work-oriented special education administration are important, appropriate and adequate. and 
report performance and evaluate plans or projects. And 7) Facilities, media, services and other educational 
assistance are based on design principles for everyone to share (Universal Design for Learning: UDL), including 
media support, academic supplementary room services, and evaluation and reporting. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาอนุเคราะห์และดูแลเอาใจใส่
เป็นอย่างดีจากรองศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักด์ิ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์       
ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม       
ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย  รวมท้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ว่าท่ีพันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.สมใจ เดชบ ารุง 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัย
มุ่งมั่นในการวิจัยจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เสร็จเรียบร้อยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ         
ในความกรุณาและเมตตาของทุกท่านด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้เ ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีไ ด้กรุณาอนุ เคราะห์ ให้ สัมภาษณ์และ                  
ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า      
ของผู้เช่ียวชาญและซาบซึ้งในการเป็นผู้อุทิศตนในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างแท้จริง        
ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง       
แก่ผู้วิจัย ตลอดจนบุคลากรทุกท่านท่ีให้ค าแนะน า ดูแลช่วยเหลือ และประสานงานเป็นอย่างดี 
ขอขอบคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความ
สมบูรณ์ และพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ปริญญาเอก รุ่น 15/2 ท่ีเป็นก าลังใจให้กันด้วยดีเสมอมา 

สุดท้ายนี้คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์นี้  ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา พี่สาว ครู อาจารย์ท่ีอบรมส่ังสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา       
ผู้มีคุณูปการต่อผู้วิจัย และส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับ       
ปริญญาเอกนี้ 

  
  

นางสาว สมฤดี  พละวุฑิโฒทัย 
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บทที่ 1  

บทน า 

 
 

“งานช่วยเหลือผู้พิการนี้ก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าผู้พิการไม่ได้เป็นผู้อยากจะพิการ 
และอยากช่วยตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถท่ีจะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจ  
ของครอบครัวจะท าให้เกิดส่ิงท่ีหนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้นนโยบายท่ีจะท าก็คือ ช่วยเขา
ให้ช่วยตัวเองได้ เพื่อจะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม” (กระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ                   
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันศุกร์             
ท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2517)  
 “พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร - 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่  
1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 3. มีงานท า-มีอาชีพ และ  
4. เป็นพลเมืองดี” (พระราชด ารัสพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เมื่อทรงพระราชทานพระราชวโรกาส 
ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) 38 แห่งท่ัวประเทศเข้าเฝูาฯ ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคารท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยนายเกษม วัฒนชัย เป็นผู้บันทึก) 
 จากกระแสพระราชด ารัสด้านการศึกษาข้างต้น ทรงเห็นความส าคัญของการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน และนโยบายในการช่วยเหลือผู้พิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการศึกษาถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับผู้พิการ ถือเป็นความจ า เป็นและ          
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม ส่งผลท าให้เกิดความเสมอภาคและ  
เท่าเทียมกันในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และกลไกในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ นั่นก็คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีได้ระบุถึงหน้าท่ีของรัฐ
ในการลดความเหล่ือมล้ าและก าหนดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย1 ยังครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือ 
                                                             

1ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 (กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2560), 75-81. 

1 



  2 

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
และคุ้มครองปูองกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม2 สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 10 กล่าวถึงการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล                             
ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือ             
ทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส จัดให้มีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ ต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้มีสิทธิได้รับ
เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง3 ท้ังนี้การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการค านึงถึงสิทธิและหน้าท่ี                      
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556                
โดยคนพิการได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และได้รับการดูแลช่วยเหลือต้ังแต่
แรกเกิดแรกพบ หรือแรกวินิจฉัย ซึ่งค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน                 
พร้อมกับประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพ4 
 ปัจจุบันมีคนพิการทางการศึกษา หรือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เข้ามาในการศึกษา 
ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งการบริหารจัดการศึกษาพิเศษถือเป็น          
การบริหารในการบริการทางการศึกษาให้ตอบสนอง ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กับเด็กท่ีมี              
ความต้องการพิเศษ ท้ังในด้านท่ีเกี่ยวกับวิธีสอน เนื้อหาวิชา เครื่องมือ หรืออุปกรณ์การสอนท่ีจ าเป็น           
ให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ควบคู่กับการบ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทุกดา้น ต้ังแต่แรกเกิด แรกพบอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นจุดเด่นท่ีเป็นความสามารถพิเศษมากกว่าจุดด้อย
ด้านร่างกาย และความบกพร่องด้านต่าง ๆ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถอยู่ร่วมกับ            
คนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
 

                                                             
2“รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,” ราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม 134, ตอนท่ี 40 ก (6 เมษายน 2560): 8-18. 
3“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนท่ี 74 ก 

(19 สิงหาคม 2542): 4. 
4“พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551,” ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 125, ตอนท่ี 28 ก (5 กุมภาพันธ์ 2551): 3. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ท่ีจัดต้ังตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามท่ีกฎหมายอื่น ๆ 
ก าหนด มีหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รวมไปถึง
หน้าท่ีในการจัดการศึกษาให้กับชาวกรุงเทพมหานครทุกคนได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา              
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยแบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็นจ านวน 50 เขต ซึ่งแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ซึ่งในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2564) มีเปูาหมายในการกระจายโอกาส                 
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค และมีเปูาประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ
โดยได้มีการด าเนินการก าหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษา 
ส าหรับผู้เรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ และด าเนินกิจกรรมการเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ             
(เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อก าหนด
เป็นทิศทางในการร่วมกันด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการของหน่วยงานเครือข่าย
การบริการและการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทุกหน่วยงานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้คนพิการทั้งโดยตรง รวมถึงการช่วยเหลือและให้บริการ
สนับสนุนคนพิการในด้านต่าง ๆ ซึ่ งประกอบไปด้วยองค์กรท้ังภาครัฐ เอกชน และสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครมีหน้าท่ีบริการทางด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม
สงเคราะห์ ด้านอาชีพและการมีงานท า โดยด าเนินงานตามบทบาทภาระหน้าท่ีของแต่ละองค์การ 
โดยเฉพาะในการจัดการศึกษา ท่ีเป็นการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ งครอบคลุมท้ังด้านการศึกษาสายสามัญ และการศึกษาสายอาชีพ                  
โดยมอบหมายให้ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีในการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้กับเด็กในกรุงเทพมหานครทุกคนได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 10 ท่ีกล่าวว่า “การจัด 
การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  
ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคล ซึ่งมี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือผู้มีร่างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือ ด้อยโอกาสต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ  
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โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือ         
ใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” และนอกจากนี้การบริการ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษา เพื่อคนพิการในกรุงเทพมหานครประสบผลส าเร็จ
จะต้องเป็นการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและปฏิญญาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้คนพิการและ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถ
พึ่งพาตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ท้ังนี้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2561-2564) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ได้แก่ ด้านท่ี 3 มหานคร
ส าหรับทุกคน มีสาระส าคัญ ดังนี้ “ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ทุกชนช้ัน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และ 
ทุกสถานภาพอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาคและสมานฉันท์ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 
ได้รับโอกาสท่ีจะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณะ ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพฯ แต่ละ
กลุ่มแต่ละชุมชน สามารถด ารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง เป็นมหานครท่ีโดดเด่น
ในเชิงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย” ในมิติท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน เปูาหมายท่ี 3.3.1 การกระจายโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีเปูาประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
ได้แก่ เปูาประสงค์ท่ี 3.3.1.2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษา 
ส าหรับผู้เรียนในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยมีตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานหลัก จ านวนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ มาตรการ
ด าเนินการ มาตรการที่ 1 ส ารวจข้อมูลของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการให้บริการการศึกษา และมีโครงการ/กิจกรรมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) โครงการ
พัฒนาการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร่วม) 3) กิจกรรมคัดกรองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องการประเมิน
ความพร้อมทางการเรียน 4) กิจกรรมส ารวจข้อมูลของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 5) กิจกรรม
การเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร5 
 สภาพิการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการเปิดสอนและจัดการเรียนการสอน ท้ังการศึกษาภาคบังคับและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 437 โรง กระจายในพื้นท่ี 50 ส านักงานเขต มีท้ังโรงเรียนท่ีเปิดสอน
ระดับปฐมวัยและก่อนประถมศึกษา จ านวน 327 โรง ระดับประถมศึกษาเท่านั้น จ านวน 1 โรง ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 โรง ต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 99 โรง ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3 โรง และระดับช้ันมัธยมศึกษา

                                                             
5ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2  

(พ.ศ. 2561-2564) (กรุงเทพฯ: ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2561), 117-119. 
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ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 6 โรง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
14,088 คน มีนักเรียน จ านวน 281,029 คน แบ่งเป็นระดับปฐมวัย จ านวน 44,553 คน ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 197,459 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 35,301 คน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 3,716 คน ซึ่งนักเรียนท้ังหมดนี้มีนักเรียนท่ีเป็นเด็กปกติ และเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษท้ังท่ีสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได้ และมีห้องการศึกษาพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ 
ในโรงเรียนเดียวกัน ซึ่งตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ
กรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานครต้องด าเนินการจัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
เหล่านี้ ให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้ส านักการศึกษาจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท้ังหมด           
ท้ังท่ีเป็นเด็กปกติ และเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึ่งมีท้ังรูปแบบเรียนรวม และการด าเนินกิจกรรม
การเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ6 ซึ่งในขณะนี้มีโรงเรียน 
ท่ีเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จ านวน 139 โรง กระจายในพื้นท่ี 48 ส านักงานเขต 
ยกเว้นส านักงานเขตบางรัก และส านักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 พบว่า
แบ่งเป็นระดับปฐมวัยถึงก่อนประถมศึกษา จ านวน 96 โรง ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 40 โรง 
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 โรง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 1 โรง 
และระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 โรง มีจ านวนนักเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
ท้ังส้ิน จ านวน 4,422 คน7 โดยคิดเป็นร้อยละ 1.57 ท้ังนี้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมีทุกประเภทความพิการ ทุกระดับความพิการ และทุกระดับช้ันเรียน โดยไม่สามารถเลือกรับ
นักเรียนเข้าเรียนได้ แบ่งตามประเภทความพิการ ได้แก่ บกพร่องการเรียนรู้ จ านวน 1,646 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.22 บกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 1,550 คน คิดเป็นร้อยละ 35.05 ออทิสติก จ านวน 
575 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 บกพร่องทางอารมณ์/พฤติกรรม จ านวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 8.53 
บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 พิการซ้ าซ้อน จ านวน 80 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.81 บกพร่องทางการได้ยิน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13 บกพร่องทางการพูด/
ภาษา จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 0.86 บกพร่องทางการมองเห็น จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.18 ซึ่งจ านวนนักเรียนในแต่ละประเภทของความพิการนั้นบางโรงเรียนมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

                                                             
6ส านักการศึกษา, การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์, 2554), 65-79. 
7ส านักการศึกษา, รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562), 62-67. 
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เรียนรวมอยู่ในแต่ละระดับช้ันกับเด็กปกติ และห้องการศึกษาพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ โดยมีจ านวน 
ไม่เท่ากัน บางโรงเรียนมีทุกระดับช้ัน บางโรงเรียนมีเพียงบางระดับช้ัน และบางโรงเรียนไม่มีเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษเลย แบ่งตามระดับช้ัน ได้ดังนี้ ช้ันอนุบาล 1 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61  
ช้ันอนุบาล 2 จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 1.36 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 68 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 481 คน คิดเป็นร้อยละ 10.88 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 525 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.87 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 587 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27 ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 5 จ านวน 574 คน คิดเป็นร้อยละ 12.98 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 515 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.65 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 4.12 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 173 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.91 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 2.62 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 0.38 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ห้องการศึกษาพิเศษ จ านวน 943 คน  
คิดเป็นร้อยละ 21.33 ดังนั้นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีท้ัง
การบริหารในรูปแบบเรียนรวมเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษระดับไม่รุนแรงเรียนรวมกับเด็กปกติ และ 
รูปแบบเรียนร่วม ซึ่งมีห้องการศึกษาพิเศษให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นการเรียนวิชาหลักกับ
ครูการศึกษาพิเศษ และเรียนบางวิชาท่ีเป็นวิชาทักษะ เช่น วิชาดนตรี วิชาพลศึกษา วิชาศิลปะ                 
เป็นต้น  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกับเด็กปกติ  

จากการด าเนินการการจัดการศึกษาพิเศษโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีกล่าวมา 
พบว่ากรุงเทพมหานครมีหน้าท่ีบริการจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ดังนั้นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับนักเรียนท้ังหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติว่ าเป็นเด็กปกติหรือเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิ เศษ ท าการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติ ท่ีมี เ ด็กท่ีมีความต้องการพิ เศษ 
เรียนรวมอยู่ในห้องเรียนปกติได้ และเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ห้องเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม แต่ไม่มีระเบียบ
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีชัดเจน  
ซึ่งต้องด าเนินการท้ังรูปแบบเรียนรวมและเรียนร่วม ท้ังนี้มีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกประเภท 
ความพิการ และทุกระดับของความพิการหรือความต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งจ านวนนักเรียนในแต่ละ
ประเภทของความพิการนี้มีจ านวนไม่เท่ากัน บางโรงเรียนมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวมอยู่ในแต่ละ
ระดับช้ันกับเด็กปกติ และบางโรงเรียนมีห้องการศึกษาพิเศษ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ 
ซึ่งบางโรงเรียนมีทุกระดับช้ัน บางโรงเรียนมีเพียงบางระดับช้ัน และบางโรงเรียนไม่มีเด็กท่ีมี               
ความต้องการพิเศษเลย แสดงว่ามีการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
หลายรูปแบบ หลายลักษณะ รวมท้ังขึ้นอยู่กับการเข้ามารับบริการทางการศึกษาของเด็กท่ีมี                 



  7 

ความต้องการพิเศษในแต่ละปีอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการบริหาร
จัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงสนใจตระหนักถึงความส าคัญของ             
การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครทุกคน                
ท้ังการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในรูปแบบเรียนรวมและเรียนร่วม เพื่อให้ได้แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่าจะมีแนวทางหรือทิศทาง                  
ในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษควรเป็นอย่างไร เพื่อรองรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
 

ปัญหาของการวิจัย 

 จากการรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ข้อมูลส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 พบว่าจ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร มีท้ังส้ิน 5,666,264 คน8 มีคนพิการ 
ท่ีจดทะเบียนคนพิการที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 90,982 คน คิดเป็นร้อยละ 4.51 ซึ่งคนพิการ
ท่ีอยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด-21 ปี) มีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญามากท่ีสุด ร้อยละ 
31.90 ของจ านวนคนพิการท่ีอยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด-21 ปี) ท้ังหมดของประเทศ9 และ 
มีสถานการณ์ของคนพิการจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท้ังนี้กรุงเทพมหานครมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
มากท่ีสุดของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง 
รวมไปถึงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ประชากรในกรุงเทพมหานครต้องประสบปัญหา
สังคมในด้านต่าง ๆ มากมาย มีการแข่งขันกันสูงในหลายด้าน และมีความแตกต่างของผู้คนในเรื่อง
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ท าให้เกิดความเหล่ือมล้ า และเกิดความขัดแย้ง มีปัญหาใน
การเขา้ถึงสิทธิและการได้รับบริการจากภาครัฐในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงปัญหาการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา
ของคนพิการในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับ  
คนพิการในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมมือกันจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส านักการศึกษา 

                                                             
8“ประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักร ตามหลักฐาน

ทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137, ตอนพิเศษ 24 ง  
(30 มกราคม 2563): 17. 

9กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการ
ในประเทศไทย ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2563, เข้าถึงได้
จาก http://dep.go.th/uploads/Docutents/8565960f-cb64-416a-827f-643a8a34ee15
รายละเอียดข้อมูลคนพิการ%20ธ.ค.62.pdf 
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กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา 
เขต 1 และ เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ เพื่อก าหนดแผนพัฒนาให้เป็นทิศทางในการร่วมกันด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการของหน่วยงานเครือข่ายการบริการและการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
ทุกหน่วยงานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครร่วมกัน10 
 ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ีเกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย การจัดท าและพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานครจัดการศึกษา  
ในระบบอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่าย
สารสนเทศด้านการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อน าไปสู่                 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 8 ส่วนราชการ 
ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ ส านักงานการเจ้าหน้าท่ี กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงาน
ยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ท้ังนี้กรุงเทพมหานครได้เห็นส าคัญเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยมอบหมายให้หน่วยศึกษานิเทศก์ ดูแล
รับผิดชอบในการด าเนินงานการจัดการศึกษาท้ังการจัดการศึกษาให้กับเด็กปกติ และเด็กท่ีมี             
ความต้องการพิเศษท้ังท่ีสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได้ และเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีไม่สามารถ
เรียนในห้องปกติได้ เปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้กับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นห้องเรียนการศึกษาพิเศษ โดยมีการด าเนินงานและติดตามผล                   
การด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ านวนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ จากรายงานสถิติพบว่ามีจ านวน
เพิ่มมากขึ้นทุกปี  

ท้ังนี้จากการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดังท่ี
กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษท่ีโรงเรียนเห็นว่าเหมาะสมตามบริบทของ

                                                             
10คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการกรุงเทพมหานคร, 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการกรุงเทพมหานคร, 
2559), 5-11. 
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โรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ประกอบกับข้อมูลจากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
ส านักการศึกษา พบว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษา (SWOT Analysis) จากการวิเคราะห์
จุดแข็ง และจุดอ่อน โดยพบจุดอ่อนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ พบว่าด้านบุคลากร ขาดแคลน
ครูการศึกษาพิเศษ บุคลากรท่ีมีไม่ตรงตามวิชาเอก กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งล่าช้า 
บางโรงเรียนมีครูการศึกษาพิเศษ บางโรงเรียนไม่มีครูการศึกษาพิเศษ ด้านเศรษฐกิจ ฐานะครอบครัวของ
ผู้ปกครองมีความยากจน ท างานรับจ้างไม่มีเวลาดูแลนักเรียน11 สภาพการเปิดสอนการจัดการศึกษา
พิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีการเปิดสอน จ านวน 139 โรง 
ครอบคลุมพื้นท่ี 48 ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร12 เนื่องมาจากหลักเกณฑ์และข้อจ ากัดของ
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครในการขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามมติคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2560 พบว่า (1) เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
ต้องผ่านการคัดกรองจากครูการศึกษาพิเศษ หรือครูท่ีได้รับการอบรมการคัดกรองความบกพร่องของเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ หรือนักจิตวิทยา หรือแพทย์ ซึ่งพบว่าสาขาครูการศึกษาพิเศษ ครูแนะแนวขาดแคลน 
หรือครูแนะแนวไม่ได้ผ่านการอบรมการคัดกรองความบกพร่องของเด็กท่ีมี ความต้องการพิเศษ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขบางส านักงานเขตไม่มีนักจิตวิทยา หรือแพทย์ ท าให้เด็กไม่ได้รับการคัดกรองเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ (2) ด้านความพร้อมของบุคลากร เช่น ครูการศึกษาพิเศษ หรือครูท่ีมีจิตอาสาท่ีจะท า
การสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นจุดอ่อนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน (3) ความพร้อมด้านอาคาร
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ยังไม่สามารถ
รองรับนักเรียนท่ีจัดการศึกษาพิเศษ เช่น ทางลาด ลิฟท์ เป็นต้น (4) ต้องมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) และ (5) ผู้ปกครอง 
น าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทท่ีไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติให้โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาการรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทนประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองหรือผู้แทน ครูการศึกษาพิเศษ
หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีสอนเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพิจารณารับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานเฉพาะทาง เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ส านักบริหารงาน

                                                             
11ส านักการศึกษา, แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ส านักการศึกษา 

(กรุงเทพฯ: บริษัท วันไฟน์เดย์ จ ากัด, 2562), 8-14. 
12ส านักการศึกษา, รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562), 67. 
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การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสถาบันราชานุกูล เป็นต้น 13   
ซึ่งพบว่าผู้ปกครองเลือกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีสะดวกในการเดินทาง ประกอบกับฐานะ 
ของครอบครัวมีความยากจน ท างานรับจ้างไม่มีเวลาดูแลนักเรียน จึงไม่ส่งเด็กในความปกครองไปยัง
หน่วยงานเฉพาะทางหรือโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในสังกัดกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะ
อยู่ใกล้เคียงก็ตาม ท้ังนี้สอดคล้องกับจุดอ่อนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษท่ีการจัดการศึกษาแบบปกติ 
ไม่สามารถตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
ท้ังนี้ยังมีนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเบื้องต้นว่ามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และมีความต้องการ  
ในการจัดการศึกษาพิเศษแต่ไม่มีใบรับรองทางการแพทย์เป็นจ านวนมาก เนื่องมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน 
หนึ่งในสาเหตุส าคัญ คือ การเข้าใจท่ียังไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ  จึงท าให้ผู้ปกครองไม่ยอมรับ
ความจริง และไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน14 ท าให้ไม่น านักเรียนในความปกครองไปพบแพทย์
ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่าการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีการบริหารงานเป็นหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับประเภทและระดับความความพิการ หรือ
ความต้องการพิเศษของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน จ านวนของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งมีท้ัง
การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วม และแบบเรียนรวม 

 จากสภาพปัญหาท่ีปรากฏขึ้น ผู้วิจัยจึงเกิดค าถามถึงแนวทางการบริหารจัดการการศึกษา
พิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และมีความประสงค์ว่าควรจะบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไปในทิศทางใด ให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับโอกาส  
ในการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพึ่งพา
ตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจักได้น าไปใช้เป็นแนวทางข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อทราบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

                                                             
13ส านักการศึกษา, “หนังสือท่ี กท 0808/12216 เรื่อง ส ารวจโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์ขอเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในปีการศึกษา 2562 
เป็นการเพิ่มเติม,” 28 ธันวาคม 2561. 

14ผดุง อารยะวิญญู, “แนวทางการพฒันาการศึกษาพิเศษไทย,” วารสารวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 1, 1 (มกราคม-ธันวาคม 2555): 17-21. 
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ข้อค าถามของการวิจัย 

การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครควรเป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครเป็นกระบวนการบริหาร
ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีการด าเนินการท่ีเป็นพหุวิธีการ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัย
ได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ แนวคิด
ตัวอย่างโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษ เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ได้แก่ 
ความหมายของการศึกษาพิเศษ15 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาพิเศษ16 ประเภทและหลักเกณฑ์
ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ17 รูปแบการจัดการศึกษาพิเศษ18 แนวทางการจัดการศึกษาพิเศษใน
โรงเรียนได้แก่ 1) กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ FLASH Model19  
                                                             

15กรองทอง จุลิรัชนีกร, การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับ
ปฐมวัย, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 45. 

16UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization), Special needs education, Accessed December 15, 2019, Available 
from http://uis.unesco.org/en/glossary-term/special-needs-education 

17กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง ก าหนดประเภทและ
หลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552,” 6 พฤษภาคม 2552. 

18อนุชา ภูมิสิทธิพร, ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to 
Special Education), เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://elearning.psru.ac.th/ 
course/44/บทท่ี%203.pdf 
      19ศรียา นิยมธรรม, FLASH MODEL กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู ้ของบุคคลท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ (Strategies for Learning Development of Persons with Special Needs) 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ ไอ.คิว.บุค๊เซน็เตอร์, 2555), 15-16. 
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2) การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to Intervention)20 3) แนวคิดการช่วยเหลือในการ
จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI)21 แนวทางการบริหารจัดการการศึกษา
พิเศษ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) ในสถานศึกษา22 2) รูปแบบ
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม SPISIR23 3) แนวคิดการบรารจัดการการศึกษาพิเศษ24 การจัดการ
ศึกษาพิเศษของประเทศไทย25 การจัดการศึกษาพิเศษในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุุน26 ประเทศ
นิวซีแลนด์27 ประเทศสหรัฐอเมริกา28 และสภาพการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษของกรุงเทพมหานคร29  

                                                             
20ชนศิา ตันติเฉลิม, “การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ : หลักการ องค์ประกอบส าคัญ และ 

ข้อเสนอแนะเชงิปฏิบัติส าหรับส่งเสริมการจัดการศกึษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย,” วารสารวธิี
วิทยาการวิจัย 30, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560): 189. 

21Brian Doore et al., Response to Intervention in Maine Status report of 
Implementation (USA: Orono, 2012), 7-8. 

22พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, “การบริหารจัดการเรยีนร่วมโครงสรา้งซที (SEAT)  
ในสถานศึกษา,” วารสารนักบริหาร 32, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555): 216-222. 

23สมพร หวานเสร็จ, “การส่งเสริมสนับสนนุการจัดการเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SPISIR,” 
วารสาร Sikkhana 6, 7 (2562): 151-162. 

24ผดุง อารยะวิญญู, “แนวทางการพัฒนาการศึกษาพเิศษไทย,” วารสารวิจัยและพฒันา
การศึกษาพิเศษ 1, 1 (มกราคม-ธันวาคม 2555): 17-21. 

25ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียน
รวมส าหรบัเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (กรุงเทพฯ: บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ ากัด, 
2562), 9-14.   

26ยุวดี วิริยางกูร, “ชีวิตของคนพิการในประเทศญ่ีปุุน,” วารสารอักษรศาสตร์ 47, 1 
(2561): 285-343. 

27David Mitchell, “Inclusive education strategies in New Zealand: A leader in 
inclusive education.,” Eesti Hariduste-aduste Ajakiri, 4(2), (2016): 19-29. 

28Otelia Royster, Gary L. Reglin and, Nonofo Losike-Sedimo, “Inclusion 
professional development model and regular middle school educators,” Journal of At-
Risk Issues 18, 1 (2014): 1-10. 

29ส านกัการศึกษา, การเตรียมความพรอ้มการจัดการเรียนรว่มในโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์, 2554), 65-79.  
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          2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน  ประกอบด้วย  
การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน30 แนวคิดตัวอย่างโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษ31 

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนบ้านสวน
อุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี32 
          3. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ประกอบด้วย ความหมายของเทคนิคการวิจัยอนาคต
แบบ EDFR ความเป็นมาของเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ความเข้าใจพื้นฐานท่ีส าคัญ 
เกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยอนาคต เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR33 
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) งานวิจัยในประเทศ ได้แก่ รัฐณีรนุช นามแก้ว 
ศึกษากลยุทธ์การบริหารการเรียนร่วม ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร34 สุมาลี รามฤทธิ์ ศึกษารูปแบบการ
จัดการเรียนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 435 เอกชัย อ้ายม่าน ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับ 

                                                             
30ศานติกรศิ์ วงค์เขียว และอนชุา กอนพ่วง, “รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการ

เรียนร่วมของโรงเรียนรวม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,” วารสารศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 9, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560): 230-244. 
  31ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ, ข้อมูลโรงเรียนตน้แบบการเรียนรวม 1,228 โรง, เข้าถึง
เมื่อ 5 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก http://special.obec.go.th/doc/ข้อมูลโรงเรียนต้นแบบเรียนการ
เรียนรวม1,228โรง.xlsx   

32พลธาวนิ วชัรทรธ ารงค์, “การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสรา้งซที (SEAT 
Framework) ของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยรูปแบบ BANSUAN@CHON1 
Model,” วารสารสังคมศาสตร์เพือ่การพฒันาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 6, 1 
(มกราคม-มีนาคม 2565): 45-52. 

33จุมพล พูลภัทรชีวิน, “Twilight Program เรื่อง การวิจัยเชงิอนาคต (Futures 
Research),” (เอกสารประกอบงานมหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ 2559 ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์ กรุงเทพฯ, 20 สิงหาคม 2559), 1-3.  

34รัฐณีรนุช นามแก้ว, “กลยุทธ์การบริหารการเรียนรว่ม ของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียน
ร่วม ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร,” 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) 3, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2557): 552-561. 

35สุมาล ีรามฤทธิ์, “รูปแบบการจัดการเรียนรวมที่มีประสทิธิภาพ ส าหรับสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4,” วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 10, 1 (สิงหาคม 2558 - มกราคม 2559): 181-193. 
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เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 36 เรืองสิทธิ์ นามกอง การประเมิน
ความต้องการจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2537 ภัครมัย เตียสะ ศึกษาการบริหารจัดการ
เรียนร่วมโรงเรียนขยายโอกาส เครือกะเปอร์พัฒน์38 จุฑารัตน์ ใจแกล้ว ศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนแกนน าการเรียนร่วมกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร39 สมจิต ไชยเชษฐ ได้ศึกษา
การบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน
เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)40 ปกรณ์กิตต์ิ ม่วงประสิทธิ์ ศึกษากระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวม สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ โดยใช้
โครงสร้างซีท41 กนก ยนต์ชัย ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร

                                                             
36เอกชัย อ้ายม่าน, “แนวทางการบริหารการจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม,” วารสารครุศาสตร์วิชาการ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 1, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559): 40-54. 

37เรืองสิทธิ์ นามกอง, “การประเมินความต้องการจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรทางการ
บริหารเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25,” วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11, 4 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2560), 142-153. 

38ภัครมัย เตียสะ, “การบริหารจัดการเรียนร่วมโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายกะเปอร์พัฒน์” 
(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 8  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, 16 มีนาคม 2560), 1780-1789.  

 
39จุฑารัตน์ ใจแกล้ว, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกนน าการเรียนรว่มกลุ่ม 

กรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15, 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2560): 65-77. 

40สมจิต ไชยเชษฐ, “การบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA),” พิฆเนศวร์สาร 14, 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2561): 177-192. 

41ปกรณ์กิตต์ิ ม่วงประสิทธิ์, “กระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษเรียนรวม สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ โดยใช้โครงสร้างซีท,” วารสาร
บัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 9, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 93-113. 
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ทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2442 ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียนรวมส าหรับเด็กพิการและเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ43 อรุชา สว่างโลก ศึกษาการบริหาร
จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัด
กรุงเทพมหานคร44 จิตราพร แก้วพรม ได้ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการเรียนร่วมโรงเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 45 2) งานวิจัยต่างประเทศ  
เเชลเดรก (Sheldrake) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริหารและครูการศึกษาพิเศษเกี่ยวกับการลาออก
และการรักษาครูการศึกษาพิเศษ46  วิลเลียมส์ (Williams) ได้ศึกษาความยุติธรรมทางสังคมตามการรับรู้
ของอาจารย์ใหญ่ในการเตรียมความพร้อมของตนเองกับการบริหารการศึกษาพิ เศษ47 ชไนเดอร์ 
(Schneider) ได้ศึกษาเรื่องศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของ ผู้น าทางการศึกษา48 มวัมบา (Mwamba)  
ได้ศึกษาการจัดหาและการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนชุมชน: กรณีของโรงเรียนชุมชนโดนันทา มาลัยคา 

                                                             
42กนก ยนต์ชัย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร 

ทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24,” วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 75-85. 

43ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียนรวมส าหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (นนทบุรี: บริษัท 21 เซ็นจูรี่  
จ ากัด, 2562), ค-ฒ. 

44อรุชา สว่างโลก, “การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร,” วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 9, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562): 162-171. 

45จิตราพร แก้วพรม, “แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการเรียนร่วมโรงเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร,” วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564): 210-222. 

46Danielle Angelina Sheldrake, “A Comparative Study of Administrator and 
Special Education Teacher Perceptions of Special Education Teacher Attrition and 
Retention,” Dissertations and Theses (January 2013): 109-112. 

47Kimberly A. Williams, “Social Justice: Principals’ Perceptions of Their 
Own Preparedness with Special Education Administration,” ProQuest LLC (2015). 

48Kendra Schneider, “An Investigation of Education Leaders’ Perceptions 
of Their Knowledge of Special Education Law,” Student Work (January 2016): 75-77. 
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และชะโลม โรงเรียนในแซมเบีย49 ทอมป์สัน (Thompson) ความสามารถด้านความเป็นผู้น าท่ีมี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารการศึกษาพิเศษในโรงเรียนในรัฐเวอร์จิเนียความเป็นผู้น าด้านการศึกษาพิเศษ
ภายในโรงเรียน50  บิบิ  คาเล็ด และ อุสเซน (Bibi, Khalid, and Hussain) ได้ศึกษาการรับรู้การสนับสนุน
องค์กรและความมุ่งมั่นขององค์กรในหมู่ครูการศึกษาพิเศษในปากีสถาน51  มิลเลอร์ (Miller) ได้ศึกษา
ภาพสะท้อนการบริหารการศึกษาพิเศษ: กรณีศึกษา52 อาซีพ (Asip) ได้ศึกษากรณีในประเด็น : การบริหาร
การศึกษาพิเศษ: ขอบเขตของความท้าทายและการเปล่ียนแปลงส าหรับอนาคต53 ฟาน และคณะ 
(Fan, et al.) ได้ศึกษาการใช้มาตรฐานการเตรียมความพร้อมขั้นสูงของ CEC ส าหรับการบริหาร
การศึกษาพิเศษเพื่อตรวจสอบความสามารถส าหรับผู้อ านวยการการศึกษาพิเศษ54 เลมอนส์ และคณะ 

                                                             
49Mwenya N. Mwamba, “Provision and Management of Special Education 

in Community Schools: A Case of Donata, Malaikha and Shalom Community Schools 
in Zambia,” International Journal of Special Education 31, 1 (2016): 97-103. 

50Patrice A. Thompson, “Effective Leadership Competencies of School-
Based Special Education Administrators,” Journal of Special Education Leadership 
30, 1 (March 2017): 31-47. 

51Akhtar Bibi, Muhammad Adnan Khalid and Amina Hussain, “Perceived 
Organizational Support and Organizational Commitment among Special Education 
Teachers in Pakistan,” International Journal of Educational Management 33, 5 
(2019): 848-859. 

52Kevin J. Miller, “Reflections on Special Education Administration:  
A Case Study,” Journal of Special Education Leadership 31, 2 (September 2018): 
85-98. 

53Michael P. Asip, “CASE IN POINT: Special Education Administration: 
Scope of Challenges and Changes for the Future,” Journal of Special Education 
Leadership 32, 2 (September 2019): 129-132. 

54Chung-Hau Fan et al., “Using the CEC Advanced Preparation Standards 
for Special Education Administration to Examine Competencies for Special Education 
Directors,” Journal of Special Education Leadership 32, 1 (March 2019): 39-56. 
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(Lemons, et al.)  ได้ศึกษาการบูรณาการการแทรกแซงอย่างเข้มข้นเข้ากับบริการการศึกษาพิเศษ55  

โรบิยันซาห์ มุดจิโตะ และเมอเทดโล (Robiyansah, Mudjito, and Murtadlo) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ: แนวทางการปฏิบัติส าหรับการเรียนรู้ในโรงเรียนแบบรวม56 

ลูแจน (Lujan) ศึกษาความส าคัญของการสนับสนุนการบริหารส าหรับครูการศึกษาพิเศษ57 เพรสทีน่า
และซูกิโตะ (Prestiana and Sugito) ได้ศึกษาการจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนักการศึกษา 
ในโรงเรียนประถมศึกษาแบบรวม58  อูด้ี (Udie) ได้ศึกษาการสนับสนุนบทบาทในการบริหารการศึกษา 
ท่ีมีความต้องการพิเศษในไนจีเรีย59 อุซัง (Usang) ได้ศึกษาการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงาน
และติดตามการบริหารการศึกษาท่ีมีความต้องการพิเศษในรัฐครอสริเวอร์60 
 การวิจัยการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ก าหนด
กรอบแนวคิดของการวิจัย ดังแผนภาพที่ 1 
 
 
 

                                                             
55Christopher J. Lemons et al., “Integrating Intensive Intervention into 

Special Education Services: Guidance for Special Education Administrators,” Journal 
of Special Education Leadership 32, 1 (March 2019): 29-38. 

56Iva Evry Robiyansah, Mudjito, and Murtadlo, “Perceived Organizational 
Support and Organizational Commitment among Special Education Teachers in 
Pakistan,” International Journal of Educational Management 33, 5 (2019): 848-859. 

57Shari E. Lujan, “The importance of administrative support for special 
education teachers,” University of the Pacific Theses and Dissertations (January 
2020): 145. 

58Kartika Eva Prestiana and Sugito, “Managing Human Resource 
Development of Educators in Inclusion-Based Elementary School,” Journal of 
Education and Learning (EduLearn) 15, 1 (February 2021): 1-10. 
       59Lazarus Udie, “The Role Advocacy in Special Needs Education 
Administration in Nigeria,” SSRN Electronic Journal (January, 2021): 1556-5068.  

60Flora Usang, “Implementation and Monitoring Committees of Special 
Needs Education Administration in Cross River State,” SSRN Electronic 

Journal (January, 2021): 1556-5068. 
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ท่ีมา  : Brian Doore et al., Response to Intervention in Maine Status report of 
Implementation (USA: Orono, 2012), 7-8. 
      : Otelia Royster, Gary L. Reglin and Nonofo Losike-Sedimo, “Inclusion 
professional development model and regular middle school educators,” Journal of 
At-Risk Issues 18, 1 (2014): 1-10. 
      : David Mitchell, “Inclusive education strategies in New Zealand: A leader in 
inclusive education.,” Eesti Hariduste-aduste Ajakiri, 4(2), (2016): 19-29.  
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กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์, 2554), 65-79. 
      : ผดุง อารยะวิญญู, “แนวทางการพฒันาการศึกษาพิเศษไทย,” วารสารวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ 1, 1 (มกราคม-ธันวาคม 2555): 17-21. 
      : พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, “การบริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซีท (SEAT)  
ในสถานศึกษา,” วารสารนักบริหาร 32, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555): 216-222. 
      : ศรียา นิยมธรรม, FLASH MODEL กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ ของบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ (Strategies for Learning Development of Persons with Special 
Needs) (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ ไอ.คิว.บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555), 15-16. 
      : กรองทอง จุลิรัชนีกร, การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย, 
พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 45. 
      : ชนิศา ตันติเฉลิม, “การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ : หลักการ องค์ประกอบส าคัญ และ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติส าหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย,” วารสารวิธี
วิทยาการวิจัย 30, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560): 189. 
      : ยุวดี วิริยางกูร, “ชีวิตของคนพิการในประเทศญี่ปุุน,” วารสารอักษรศาสตร์ 47, 1 (2561): 
285-343. 
      : อนุชา ภูมิสิทธิพร, ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to Special 
Education), เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://elearning.psru.ac.th/ 
course/44/บทท่ี%203.pdf 
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      : สมพร หวานเสร็จ, “การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SPISIR,” 
วารสาร Sikkhana 6, 7 (2562): 151-162. 
      : ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวม
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2562), 9-14.   
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มหาวิทยาลัยนเรศวร 9, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560): 230-244. 
      : ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, ข้อมูลโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 1,228 โรง, เข้าถึงเมื่อ 
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เรียนรวม1,228โรง.xlsx   
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สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 6, 1 (มกราคม-มีนาคม 
2565): 45-52. 
      : Danielle Angelina Sheldrake, “A Comparative Study of Administrator and Special 
Education Teacher Perceptions of Special Education Teacher Attrition and 
Retention,” Dissertations and Theses (January 2013): 109-112. 
      : Kimberly A. Williams, “Social Justice: Principals’ Perceptions of Their Own 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเ รียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  หมายถึง  

กระบวนการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีควรจะเป็นในการจัดการศึกษาพิ เศษในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ 

และสังคม เนื่องจากการศึกษาปกติได้ไม่สามารถตอบสนองแต่การเรียนรู้ได้ ท้ังรูปแบบการเรียนรวมและ

เรียนร่วมให้สามารถตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลตามความจ าเป็นพิเศษอย่างเท่าเทียมและ

เสมอภาค ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในด้านการก าหนดนโยบาย  

การวางแผนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล  

การบริหารงานงานท่ัวไป การบริหารงานงบประมาณ และการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ

ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
  การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษ 
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ 

ความหมายของการศึกษาพิเศษ 
 การจัดการศึกษาพิเศษเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้พิการหรือผู้ท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกับคนปกติท่ัวไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนักการศึกษาพิเศษ              
หลายท่านได้ให้ความหมายของการศึกษาพิเศษไว้ ดังนี้ ศรียา นิยมธรรม ได้กล่าวถึงการศึกษาพิเศษ
ว่าเป็นการจัดการศึกษาให้บุคคลท่ีมีความแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ ความแตกต่างนี้อาจเป็นด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม วัฒนธรรม บุคคลเหล่านี้เสียเปรียบในการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียน  
ท่ีจัดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์กับคนกลุ่มใหญ่ท่ีคล้ายคลึงกัน61 สอดคล้องกับ กรองทอง จุลิรัชนีกร ว่าเป็น
การให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นพิเศษ ท้ังโดยวิธีสอน การจัดการ และการให้บริการ ท้ังนี้เพราะบุคคลเหล่านี้
เป็นผู้ด้อยโอกาสและขาดความเสมอภาคในการได้รับสิทธิตามท่ีรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่                    
เด็กในวัยเรียนโดยท่ัวไป ซึ่งสาเหตุของความด้อยโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพความบกพร่อง          
ทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม62 ท้ังนี้ UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) ใช้ค าว่า “Special needs Education” แทนความหมายของ 
“การศึกษาพิเศษ” ไว้ใน International Standard Classification of Education – ISCED (2011) เป็น
การศึกษาท่ีออกแบบมาเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของบุคคลท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

                                                             
61ศรียา นิยมธรรม, FLASH MODEL กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ ของบุคคลที่มี

ความต้องการพิเศษ (Strategies for Learning Development of Persons with Special 
Needs) (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ ไอ.คิว.บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555), 15-16. 

62กรองทอง จุลิรัชนีกร, การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับ
ปฐมวัย, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 45. 
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ด้วยการสนับสนุนเพิ่มเติมและวิธีการสอนแบบปรับตัว เพื่อให้สามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา63 

 จากความหมายของการศึกษาพิเศษ สรุปได้ว่าการศึกษาพิเศษเป็นการจัดการศึกษาให้กับ
บุคคลท่ีมีความด้อยโอกาสจากสภาพความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
ซึ่งบุคคลเหล่านี้เสียเปรียบในการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียน ด้วยการสนับสนุนเพิ่มเติมและวิธีการ
สอนให้สามารถปรับตัวเรียนร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
 
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาพิเศษ 
 การจัดการศึกษาพิเศษ โดยท่ัวไปต้ังอยู่บนรากฐานของความเช่ือหรือหลักปรัชญาและแนวคิด
ทางการศึกษาพิเศษ เป็นการกล่าวถึงหลักแห่งความรู้และความจริงในการจัดการศึกษาพิเศษท่ี ต้ังอยู่
บนพื้นฐานของความแตกต่าง การศึกษาจะช่วยให้ความสามารถของเด็กปรากฏชัดขึ้น สามารถมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก สังคมในปัจจุบันมีท้ังเด็กท่ัวไปและ              
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ดังนั้นการให้การจัดการศึกษาควรมีรูปแบบและวิธีการท่ีแตกต่างไปจาก
เด็กปกติเพื่อให้สามารถเรียนรู้ ได้เต็มตามศักยภาพ โดยให้เด็กได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและ
การศึกษาตามศักยภาพ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของสหวิทยาการในการจัดการศึกษาพิเศษต้อง
ค านึงถึงการอยู่ร่วมกับคนท่ัวไปในสังคม วางแผนการศึกษาให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีอาชีพ  
เล้ียงตนเองได้ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข64 ซึ่งสอดคล้องกับผดุง อารยะวิญญู  
ท่ีได้กล่าวถึงปรัชญาของการศึกษาพิเศษไว้ว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันท้ังในด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีพื้นฐานแตกต่างกัน ย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน การศึกษาจะช่วยให้
ความสามารถของเด็กปรากฎเด่นชัดขึ้น ซึ่งไม่สามารถแยกคนพิการออกจากสังคมของคนปกติได้ 
ดังนั้นจึงควรให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติเท่าท่ีสามารถจะท าได้                    

                                                             
63UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), Special needs education, Accessed December 15, 2019, Available 
from http://uis.unesco.org/en/glossary-term/special-needs-education 

64ดนยา อินจ าปา และคณะ, “การศึกษาพิเศษ” (เอกสารประการการเรียนรายวิชา 
1083102 การศึกษาพิเศษ (Special Education) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560),  
2-3. 
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โดยการศึกษาควรมีรูปแบบและวิธีการท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบและวิธีการส าหรับเด็กปกติ ท้ังนี้เพื่อให้     
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้มีศักยภาพในการเรียนรู้ได้เต็มท่ี65 
 กล่าวโดยสรุปปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาพิเศษ ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาพิเศษให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาคในการได้รับบริการทางการศึกษา ซึ่ง ต้องได้รับการศึกษาควบคู่กับการบ าบัด ฟื้นฟู
สมรรถภาพทุกด้าน ต้ังแต่แรกพบอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ให้เน้นจุดเด่นท่ีเป็นความสามารถพิเศษมากกว่า
จุดด้อยด้านร่างกาย และความบกพร่องด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ 
อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงควรให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกับเด็กปกติ
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และเน้นการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 
ประเภทและหลักเกณฑ์ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยคณะกรรมการปฏิรูปการจัดการศึกษา และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านต่าง ๆ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น สูญเสียการเห็นต้ังแต่ระดับเล็กน้อยจนถึง 
ตาบอดสนิท แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คนตาบอด เป็นบุคคลท่ีสูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้ส่ือ
สัมผัสและส่ือเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ 6 ส่วน 60 
(6/60) หรือ 20 ส่วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง และคนเห็นเลือนราง หมายถึง 
บุคคลท่ีสูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 
หรือเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 
6 ส่วน 18 (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 (20/70)  

2. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินต้ังแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึง 
หูหนวก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คนหูหนวก บุคคลท่ีสูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูด
ผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง มีการสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป และคนหูตึง 
บุคคลท่ีมีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอท่ีจะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน โดยท่ัวไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง  
มีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล 

                                                             
65ผดุง อารยะวิญญู, “แนวทางการพฒันาการศึกษาพิเศษไทย,” วารสารวิจัยและพัฒนา

การศึกษาพิเศษ 1, 1 (มกราคม-ธันวาคม 2555): 17-21. 
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3. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉล่ีย
อย่างมีนัยส าคัญร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีก อย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ 
การส่ือความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้านทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
การท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ท้ังนี้ได้แสดงอาการดังกล่าว
ก่อนอายุ 18 ปี 

4. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ  แบ่งเป็น  
2 ประเภท ได้แก่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว เป็นบุคคลท่ีมีอวัยวะไม่สมส่วน
หรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคล่ือนไหว และบุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางสุขภาพ มีความเจ็บปุวยเรื้อรังหรือมีโรคประจ าตัวซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลท าให้เกิดความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 

5. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความผิดปกติในการท างานของสมอง
บางส่วนท่ีแสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านท่ีบกพร่องได้ท้ังท่ีมี
ระดับสติปัญญาปกติ 

6. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น 
เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลท่ีมีความบกพร่อง ในเรื่อง             
ความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่นท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร ซึ่งอาจ
เกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าท่ีของภาษา 

7. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ
เป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความผิดปกติทางจิตใจหรือสมอง
ในส่วนของการรับรู้ เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเส่ือม เป็นต้น 

8. บุคคลออทิสติก มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วนซึ่งส่งผลต่อ
ความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม 
หรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ค้นพบได้ก่อนอายุ 30 เดือน 

9. บุคคลพิการซ้อน มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทใน
บุคคลเดียวกัน66 

                                                             
66กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง ก าหนดประเภทและ

หลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552,” 6 พฤษภาคม 2552. 
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 จากประเภทและหลักเกณฑ์ของเ ด็ก ท่ีมีความต้องการพิ เศษข้างต้นจะเห็นไ ด้ว่ า  
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งได้ 9 ประเภท ได้แก่ 1) บุคคล
ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 2) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) บุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 4) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย 5) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
6) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 
8) บุคคลออทิสติก และ 9) บุคคลพิการซ้อน  
 
รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ 
 การให้บริการทางการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการศึกษาพิเศษนั้น มีรูปแบบท่ี
หลากหลาย แต่ละรูปแบบมีความส าคัญ และความต้องการจ าเป็นในการเข้ารับการศึกษาของ  
เด็กแต่ละคนท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 โดยมี
รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเฉพาะความพิการ เป็นรูปแบบในการให้การศึกษาโดยจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทใดประเภทหนึ่งหรื อหลายประเภท โรงเรียน
การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ โดยจัดในทุกระดับ ช้ันต้ังแต่ช้ันเรียนเตรียมความพร้อม                
ก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีท้ังการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ  
 2. การจัดการศึกษาโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าเขตการศึกษา ท าหน้าท่ีบริหาร 
จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และดูแลงานวิชาการการศึกษาพิเศษ  
ส่วนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด ท าหน้าท่ีให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการและ
ครอบครัว และเตรียมควาพร้อมแก่คนพิการ รวมท้ังการด าเนินการคัดแยก ฟื้นฟูสมรรถภาพและ  
ส่งต่อคนพิการไปยังสถานศึกษา  
 3. การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม เป็นการจัดให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าไปในระบบ
การ ศึกษา ท่ัว ไป การเรียนร่ วม ในแนวคิดใหม่ เป็นความร่ วมมื อและรับผิดชอบร่วมกัน 
(Collaboration) ระหว่างครูท่ัวไปและครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน เพื่อด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนและบริการต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในความดูแลการเรียนร่วม อาจจัดได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
      3.1 เรียนร่วมเต็มเวลา (Mainstreaming) เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียน          
ในช้ันเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ ตลอดเวลาท่ีเด็กอยู่ในโรงเรียน เด็กปกติได้รับบริการการเรียน 
การสอนและบริการนอกห้องเรียนเช่นเดียวกัน เพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เด็กปกติจะ
ยอมรับความหลากหลายของมนุษย์เข้าใจว่าคนเราเกิดมาไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่าง  
      3.2 เรียนร่วมบางเวลา (Integration) เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียนในโรงเรียน
เดียวกันกับเด็กปกติ เรียนวิชาหลักในช้ันพิเศษ โดยมีครูประจ าช้ันเป็นผู้สอน แต่ในบางวิชา  
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เด็กมีโอกาสไปเรียนร่วมกับเด็กปกติ เช่น วิชาพลศึกษา วิชาดนตรี เป็นต้น หรือเด็กอาจมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กีฬาสี งานแสดงต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นต้น  
เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษกล้าแสดงออก และมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กปกติ 
 4. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusion) หรือการจัดการศึกษาโดยวิธีเรียนรวม 
(Inclusive Education) เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ียึดปรัชญาของการอยู่รวมกันเป็นหลัก เช่ือว่า
ทุกคนเท่าเทียมกัน บนรากฐานของมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เป็นการให้การศึกษาแก่เด็กปกติรวมกับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษโดยไม่มีการแบ่งแยก แต่จะต้องมีระบบการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนจึงจะท าให้
การเรียนรวมด าเนินไปได้ ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนจะต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้
การศึกษาท่ีค านึงถึงความแตกต่าง 
 5. การจัดการศึกษาโดยสถานพยาบาล ศูนย์การเรียนส าหรับเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังใน
โรงพยาบาล เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและสมอง ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปุวย  
 6. การจัดการศึกษาโดยชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน  
 7. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์การเรียนส าหรับ
กลุ่มคนพิการโดยจัดในลักษณะศูนย์การเรียน ครอบครัวหรือบ้านเรียน (Home School) การจัด           
ในลักษณะครอบครัวฝึกและเตรียมความพร้อมเด็กพิการตามค าแนะน าท่ีได้รับจากผู้เช่ียวชาญ  
 8. การจัดการศึกษาโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการ
จัดการศึกษานอกระบบเพื่อคนพิการ มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่ง หมาย รูปแบบวิธีการจัด
การศึกษา ระยะเวลาของการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ท้ังสายสามัญ สายอาชีพ และกลุ่มสนใจ67  

จากรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ สรุปได้ว่าการให้บริการทางการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการศึกษาพิเศษนั้น มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ได้แก่ การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเฉพาะ 
ความพิการ การจัดการศึกษาโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม การจัดการศึกษาโดยสถานพยาบาล การจัดการศึกษาโดยชุมชน การจัดการศึกษา  
โดยครอบครัว และการจัดการศึกษาโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
 

                                                             
67อนุชา ภูมิสิทธิพร, ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to 

Special Education), เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://elearning.psru.ac.th/ 
course/44/บทท่ี%203.pdf 
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แนวทางการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 

1) กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ FLASH Model 
FLASH Model เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 

สู่ความหวังและความสุขของการด าเนินชีวิต โดยศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม ได้สังเคราะห์ทฤษฎี
และงานวิจัยทางจิตวิทยาและการศึกษาพิเศษเพื่อศึกษารูปแบบในการพัฒนางานการศึกษาพิเศษ
โดยเฉพาะ โดยน าจิตวิทยานิมาน เป็นตัวแปรส าคัญ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่68 ดังแผนภาพที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2 กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ FLASH Model 
ท่ีมา: ศรียา นิยมธรรม, FLASH MODEL กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ ของบุคคลที่มีความ

ต้องการพิเศษ (Strategies for Learning Development of Persons with Special 

Needs) (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ ไอ.คิว.บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555), 15-16. 

 

1. ครอบครัว (Family) การพัฒนาบุคคลจ าต้องค านึงถึงบริบทท่ีเป็นพื้นฐานส าคัญของ
ชีวิต นั่นก็คือ ครอบครัว (ใช้สัญลักษณ์ F) 

                                                             
68ศรียา นิยมธรรม, FLASH MODEL กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ ของบุคคลที่มี

ความต้องการพิเศษ (Strategies for Learning Development of Persons with Special 
Needs) (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ ไอ.คิว.บุ๊คเซ็นเตอร์, 2555), 15-16. 

Family 

Language 

Augmentative 

Therapeutic 

Skills 

Hope 

การพัฒนาตน 

Self 
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2. ภาษาและการส่ือสาร (Language and Communication) ภาษาและวิธีการส่ือสาร
คือกุญแจส าคัญสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญา อารมณ์ 
ความคิด ความหวัง ฯลฯ ซึ่งวิธีการส่ือสารมีหลายรูปแบบท่ีต้องค านึงถึง (ใช้สัญลักษณ์ L) 

3. การบ าบัดทางเลือก หรือการสอนทางเลือก (Augmentative Therapeutic or 
Alternative Teaching) เป็นการใช้วิธีการท่ีจะช่วยพัฒนาผู้มีความต้องการพิเศษนอกเหนือจากการ
บ าบัดทางการแพทย์และจิตบ าบัด หรืออาจใช้ควบคู่กันไป (ใช้สัญลักษณ์ A) 

4. การพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น (Skills) ได้แก่ ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ ทักษะในการด ารงชีวิต ทักษะในการส่ือสารเป็นต้น (ใช้สัญลักษณ์ S) 
   5. ความหวังและความสุข (Hope and Happiness) การน าแนวคิดจิตวิทยานิมานมาใช้ เช่น 
การมองโลกในแง่ดี การคิดดี แทนการมีความวิตกกังวล ความโกรธ ซึมเศร้า ส้ินหวัง นั่นคือ 
วิธีการท่ีจะสร้างพลังจิตเพื่อน าพาชีวิตสู่จุดหมาย (ใช้สัญลักษณ์ H) 
 

  2) การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response to Intervention) หรือเรียกกันว่า Rtl 
เป็นระบบท่ีเกิดจากการปรับปรุงกฎหมายของสหรัฐอเมริกาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็ก ท่ีมีความต้องการพิ เศษ ซึ่ งมีประวั ติความเป็นมาเริ่มมาจากช่วงปลายศตวรรษท่ี 19  
เมื่อรัฐบาลประกาศให้ประเทศอยู่ในภาวะเส่ียง (A Nation at Risk) ในประเด็นท่ีว่าการจัดการเรียน
การสอนล้มเหลว และมีแนวโน้มว่าคุณภาพการศึกษาของประชาชนไม่อาจสู้กับประ เทศท่ีมี 
ขีดความสามารถด้านการพัฒนาเท่าเทียมกันได้ จากผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของครูเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษาท่ีสะท้อนผ่านผลการเรียนของผู้เรียน หรืออาจกล่าวได้ว่าสาเหตุ
ส าคัญของความล้มเหลวด้านการศึกษาเป็นเพราะคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ีไม่ได้
มาตรฐานโดยเฉพาะในเขตพื้นท่ียากจน และหมู่ชนกลุ่มน้อย รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยประกาศใช้กฎหมาย “No Child Left Behind Act of 2001” (NCLB)69 ซึ่งเป็น
นโยบายด้านการศึกษาท่ีออกมาเพื่อควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนในระบบการศึกษา
ปกติ ซึ่งส่งผลดีต่อผู้มีความยากล าบากในการเรียนรู้ เนื่องจากกฎหมาย NCLB ก าหนดให้โรงเรียนมี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยจัดการเรียน        
การสอนท่ีหลากหลายและค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนทุกคน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
ทันทีก่อนผู้เรียนจะประสบความล้มเหลวทางการเรียนด้วยการปิดช่องว่างทันที เมื่อพบว่ากฎหมาย
ฉบับนี้มุ่งเน้นให้โรงเรียนรับผิดชอบด้านการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กทุกคน ซึ่งเปูาหมาย

                                                             
69ชนิศา ตันติเฉลิม, “การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ : หลักการ องค์ประกอบส าคัญ 

และ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติส าหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย,” วารสาร
วิธีวิทยาการวิจัย 30, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560): 189.  
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หนึ่งของกฎหมาย NCLB คือ เด็กทุกคนจะสามารถอ่านได้ตามระดับช้ัน หลังจากท่ีเด็กจบการศึกษา 
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ดังนั้นกฎหมาย NCLB ได้พยายามหาแนวทางท่ีจะลดช่องว่าง 
ในด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ ซึ่งรูปแบบนี้
เป็นการปูองกันปัญหาทางวิชาการ โดยให้ความสนใจกับปัญหาของเด็กและมุ่งเน้นสร้างพัฒนาการ
ให้กับเด็กทุกคน และต้องมั่นใจว่านักเรียนจะไ ด้รับการเรียนการสอนจากครู ท่ีมี คุณภาพ  
ซึ่งวิธีท่ีใช้ในการสอนจะต้องอ้างอิงกับงานวิจัย โดยก าหนดให้แต่ละรัฐ เขตพื้นท่ีโรงเรียนช่วยเหลือ
ต้ังแต่ระยะช่วยเหลือจะสามารถช่วยในการตัดสิน เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ (แอลดี) เพื่อรับบริการ
ทางการศึกษาพิเศษ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการช่วยเหลือสามารถน ามาประกอบการ
พิจารณาตัดสินความบกพร่องของผู้เรียนด้วย ครูสามารถให้การช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาด้านการเรียน 
ต้ังแต่ระยะแรกได้ถึงร้อยละ 80 ส่วนนักเรียนท่ีมีปัญหาอีกร้อยละ 15 นั้นได้รับความช่วยเหลือใน
ระยะท่ีสอง ดังนั้นจึงเหลือเด็กท่ีมีปัญหาจริง ๆ และต้องได้รับบริการทางการศึกษาเพียงร้อยละ 5 
เท่านั้น70 นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย Individuals with Disabilities Education Improvement Act 
(IDEIA) ซึ่งออกมาเมื่อปี ค.ศ. 2004 โดยกฎหมายนี้สะท้อนถึงแนวคิดหลักท่ีอยู่ในกฎหมาย NCLB 
ได้น ามาปรับใช้เฉพาะกับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเท่านั้น แนวคิดหลักของกฎหมายนี้ ได้แก่ 1) เด็กทุกคน
ท่ีมีความบกพร่องจะต้องได้รับการประเมินประจ าปีท่ีทางรัฐจัดขึ้น 2) ก่อนท่ีจะตัดสินว่าเด็กคนใด 
คนหนึ่งจ าเป็นต้องรับบริการทางการศึกษาพิเศษนั้น พ่อแม่ผู้ปครองของเด็กคนนั้นจะต้องรับทราบ           
ผลการประเมินศักยภาพแต่ละครั้งของเด็กก่อน 3) จะต้องมีการพิจารณาเอกสารต่าง ๆ ท่ีแสดงว่าเด็ก
ได้รับการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานหรือการอ่านและคณิตศาสตร์ โดยได้รับการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพก่อนท่ีจะได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษ 4) เด็กท่ีมีความต้องพิเศษเข้ารับบริการทาง
การศึกษาพิเศษจะต้องมีความบกพร่อง มีอุปสรรคซึ่งเกิดจากความบกพร่องท่ีขัดขวางพัฒนาการของ
เด็กเอง และมีเอกสารที่แสดงว่าเด็กคนนั้น ๆ ต้องการการช่วยเหลือ 5) โรงเรียนสามารถใช้วิธีกาสอน
ตามรูปแบบ RtI เพื่อจะได้พิจารณาว่าสมควรได้รับการบริการทางการศึกษาพิเศษหรือไม่ แนวคิดของ 
RtI เป็นกระบวนการในการสอน การประเมินผล และการช่วยเหลือเด็ก ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนสามารถ
ค้นหาเด็กท่ีก าลังมีปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งกระบวนการนี้เป็นวิธีท่ีได้ผลและมีศักยภาพ โดยเป็น
การช่วยเหลือด้วยวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ เด็กประสบความส าเร็จในการเรียนมากขึ้น  
โดยมีแนวคิด ดังนี้ 1) เป็นการเรียนการสอนในช้ันเรียนท่ีมีคุณภาพสูง โดยใช้วิธีสอนท่ีอ้างอิงกับ
งานวิจัย เด็กทุกคนจะได้รับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนแบบปกติ ซึ่งครู ผู้สอนในระบบการศึกษาแบบปกติถือว่ามีบทบาทมากในห้องเรียน                       
                                                             

70Jeff Kritzer, “RtI ระบบใหม่ในการคัดแยกและช่วยเหลือเด็กแอลดี” (เอกสาร
ประกอบการบรรยายวันท่ี 21-22 พฤษภาคม 2554 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), 8  
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2) เป็นการตรวจสอบแบบมาตรฐานเดียว โดยทีมบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงครูผู้สอนในห้องเรียน จะใช้
มาตรฐานการตรวจสอบด้านวิชาการของเด็กแบบเดียวกันซึ่งส่ิงท่ีใช้วัดความสามารถของเด็กทุกคนจะ
น ามาใช้เพื่อค้นหาเด็กท่ีต้องการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ 3) มีการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความเส่ียงท่ี
จะมีปัญหาในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 (Tier 1) 
ระยะท่ี 2 (Tier 2) และระยะท่ี 3 (Tier 3) โดยการใช้วิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพอ้างอิงจากงานวิจัย  
หากพบว่า เด็กคนนั้นยังมีปัญหาอยู่จะมีการน าการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมอื่นอีกมาปรับใช้  
ทีมบุคลากรในโรงเรียนสามารถน าวิธีการช่วยเหลือท่ีอิงกับงานวิจัยโดยเลือกใช้วิธีสอนท่ีเฉพาะเจาะจง
เพื่อช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาได้ 4) มีการตรวจสอบหรือการติดตามความก้าวหน้าแต่ละขั้นตอน             
ในทุก ๆ ระยะ (Tier) โดยถือว่าเป็นส่ิงส าคัญมากในระยะท่ี 1 (Tier 1) การติดตามความก้าวหน้าจะ
ช่วยให้ครูสามารถบอกได้ว่าเด็กคนไหนท่ียังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ส าหรับในระยะท่ี 2 
(Tier 2) และระยะท่ี 3 (Tier 3) การติดตามความก้าวหน้าจะช่วยให้ครูสามารถวัดประสิทธิภาพของ                
การช่วยเหลือได้โดยสามารถปรับเปล่ียนวิธีสอนได้ และ 5) การประเมินการช่วยเหลือหรือการสอนท่ี
เหมาะสมนั้น จะต้องน ามาใช้อย่างมีระบบ และอย่างต่อเนื่อง71  
 โครงสร้าง 3 ระยะของกระบวนการ RtI แบ่งเป็นการช่วยเหลือระยะท่ี 1 (Tier 1) การช่วยเหลือระยะ
ท่ี 2 (Tier 2) และการช่วยเหลือระยะท่ี 3 (Tier 3) ระยะท่ี 1 (Tier 1) เป็นระดับเบื้องต้นของการ
ช่วยเหลือในห้องเรียนปกติท่ัวไป โดยวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเด็กทุกคนจะได้รับ ระยะท่ี 2 (Tier 2) 
เป็นการช่วยเหลือล าดับท่ี 2 เด็กท่ีถูกระบุว่ามีปัญหาในระยะท่ี 1 (Tier 1) จะได้รับการช่วยเหลือ               
ในระยะท่ี 2 (Tier 2) ซึ่งเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมจากหลักสูตรและการสอนในห้องเรียนปกติท่ัวไป โดยจะ
ช่วยเหลือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมีนักเรียน 3-5 คน ถ้าบางคนไม่มีการตอบสนองท่ีเพียงพอในการช่วยเหลือ
ในระยะท่ี 2 (Tier 2) แล้ว จ าเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือรายบุคคล  
ความเข้มข้นท่ีมากท่ีสุดนี้จะเป็นการช่วยเหลือระยะท่ี 3 (Tier 3)72 

 

3) แนวคิดการช่วยเหลือในการจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early Intervention: EI) 
เป็นหนึ่งในกระบวนการใหม่ท่ีน ามาใช้ในการให้บริการการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กแรกเกิด
ถึงอายุ 5 ปี ท่ีมีความเส่ียงทุกระดับทันทีต้ังแต่แรกเกิดหรือทันทีท่ีได้รับการวินิจฉัยว่ามีความพิการ 
โดยมุ่งเน้นให้การศึกษากับพ่อแม่และครอบครัวผ่านการสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัวของเด็ก 

                                                             
71ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์, “การช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนโดยรูปแบบ RtI 

(Response to Intervention : Rtl),” วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนคนิทรวิโรฒ 16, 1 (มกราคม 2558-มิถุนายน 2558): 3-6. 

72Brian Doore et al., Response to Intervention in Maine Status report of 
Implementation (USA: Orono, 2012), 7-8. 
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รวมถึงบริการต่าง ๆ เช่น กิจกรรม วิธีการหรือการกระตุ้นพัฒนาการโดยสหวิชาชีพท่ีมีความรู้ และ
ความเช่ียวชาญ เพื่อมุ่งส่งเสริมสวัสดิภาพของครอบครัวและเด็ก และเป็นการให้บริการเพื่อช่วยเหลือ
เด็กทันทีท่ีพบความผิดปกติ เพื่อจ ากัดความพิการท่ีเพิ่มขึ้นและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กให้                 
เต็มศักยภาพเท่าท่ีจะท าได้ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และการช่วยเหลือ
ตนเอง ให้เด็กมีพัฒนาการไปตามขั้นตอน เช่นเดียวกับเด็กท่ัวไป หรือใกล้เคียงกับเด็กท่ัวไปมากท่ีสุด 
และเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้สามารถเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนต่อไปได้73

ดังนั้นการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม นอกจากสหวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญในการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มกับเด็กทารกหรือเด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหาพัฒนาการล่าช้า หรือเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ ผู้ปกครองและครอบครัวมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
ซึ่งโรบินแม็ควิลเล่ียม (Robin McWilliam) ได้เสนอแนวคิดท่ีพัฒนามาจากแนวคิดพื้นฐาน เป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมท่ีเด็กมีความคุ้นเคย (The Child’s Natural Environments) 
แนวคิดนี้ให้ความส าคัญกับครอบครัวของเด็กรวมถึงบริบทและสภาพแวดล้อมท่ีใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก เนื่องจากบริบทท่ีเด็กและครอบครัวคุ้นเคยในแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกัน 
โดยมีองค์ประกอบของการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การท าความเข้าใจ
บริบทของครอบครัว (Understanding the Family Ecology) ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมและ
ท างานร่วมกับนักวิชาชีพต่าง ๆ ในการดูแลและพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 2) การวางแผนการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Functional Intervention Planning) เป็นครูกับผู้ปกครอง
ของเด็กร่วมกันวางแผนจัดประสบการณ์ให้ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของครอบครัว 3) การท างาน
ร่วมกันของทุกฝุายแบบบูรณาการ (Integrated Services) เน้นรูปแบบการท างานแบบรวมพลัง 
(Transdisciplinary Team) ท่ีเป็นการท างานร่วมกันของผู้เช่ียวชาญและผู้ปกครอง 4) การเยี่ยมบ้าน
ท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective Home Visits) มีเปูาหมายในการสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัวให้เกิด
ความไว้วางใจและการยอมรับท่ีจะให้ความเป็นมิตร และ 5) การร่วมมือการท างานเป็นทีมในการดูแล
เด็ก (Collaborative Consultation to Child Care) ลักษณะสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวและ
ผู้เช่ียวชาญ และมีเปูาหมายในการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน74  

                                                             
73ฑมลา บุญกาญจน์, “การช่วยเหลือโดยใช้กิจวัตรประจ าวันเป็นฐาน ในการให้บริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Routines-Based Early Intervention: RBEI),” วารสารวิจัยและพฒันา
การศึกษาพเิศษ 6, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560): 91-92.  

74Robin McWilliam, Early Intervention in Natural Environments: A Five-
Component Model, accessed April 4, 2020, Available from https://www.academia.edu/ 
5229513/The_EINE_Model_1_Early_Intervention_in_Natural_Environments_A_Five-
Component_Model  
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  สรุปแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียน มีแนวทาง FLASH Model เป็นรูปแบบ                   
ในการพัฒนางานการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ โดยน าจิตวิทยานิมานมาเป็นตัวแปรส าคัญ ประกอบด้วย 
ครอบครัว (Family) ภาษาและการส่ือสาร (Language and Communication) การบ าบัดทางเลือก 
หรือการสอนทางเลือก (Augmentative Therapeutic or Alternative Teaching) การพัฒนา
ทักษะท่ีจ าเป็น (Skills) และ ความหวังและความสุข (Hope and Happiness) การตอบสนองต่อการ
ช่วยเหลือ (Response to Intervention) หรือ RtI เป็นวิธีการช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียน  
โดยค้นหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ และให้ความช่วยเหลือระยะเริ่มต้น กับเด็กท่ีมีความเส่ียงต่อการมี
ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการปรับการสอน การประเมินผล และการช่วยเหลือให้สามารถค้นหา 
เด็กท่ีมีปัญหาได้อย่างทันท่วงที หลักการส าคัญในการใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการ ช่วยเหลือ
แบ่งเป็น 3 ระยะ (Three Tier Model) ระยะท่ี 1 (Tier 1) เป็นการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
ส าหรับผู้เรียนทุกคนในช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้วิธีการหลากหลายท่ีท าให้ผู้เรียนเกิด             
การเรียนรู้ ระยะท่ี 2 (Tier 2) เป็นการช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนไม่ทันเพื่อนโดยจัดเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
และมีการประเมินผู้เรียนเป็นระยะเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ระยะท่ี 3 
(Tier 3) เป็นการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคลโดยใช้เทคนิคเฉพาะด้าน 
และการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เป็นการให้บริการการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้กับ           
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงระดับปฐมวัยท่ีมีปัญหาพัฒนาการล่าช้าหรือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้ได้รับบริการ
ด้านต่าง ๆ โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น อยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่าค้นพบเร็ว 
ช่วยเหลือเร็ว และแก้ไขเร็ว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และสนับสนุนให้           
มีการท างานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพและผู้ปกครองในกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
  

แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 

การบริหารจัดการมีความส าคัญต่อผู้บริหารทุกคนในการพัฒนาองค์กรให้มุ่งไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ จะต้องมีความรู้เบื้องต้น              
ในงานทางด้านการบริหาร และกระบวนการบริหาร เพื่อความส าเร็จตามเปูาหมาย ภายใต้การจัดการ
ทรัพยากรทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการท างานเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย               
โดยผสมผสานบุคคล และทรัพยากรทางการบริหารเข้าด้วยกัน จะต้องมีกระบวนการบริหาร ประกอบด้วย          
1) การวางแผน (Planning) เป็นการพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน รวมถึงการพิจารณาข้อจ ากัด
ต่าง ๆ และด าเนินการก าหนดล่วงหน้าถึงวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรท่ีต้องการ ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ และผลท่ีได้ 2) การจัดการองค์กร (Organizing) เป็นการก าหนดระบบการท างานของหน้าท่ี
ต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อให้เกิดการประสานงานท่ีดีในการจัดองค์การนั้น รวมถึงการก าหนดหมวดหมู่ของ
งาน การด าเนินวิธีการส่ือสารระหว่างฝุายต่าง ๆ 3) การอ านวยการ (Directing) เป็นการก าหนดให้มี
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ผู้รับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ ขององค์การเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีมีการน า (Leading) หรือ
การจูงใจผู้ปฏิบัติ (Motivation) และ 4) การควบคุม (Controlling) การติดตามผลการปฏิบัติงานว่า
มีการด าเนินงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนซึ่งมีแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษให้กับเด็กท่ีมี                 
ความต้องการพิเศษ ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) ในสถานศึกษา เริ่มจาก 
ศูนย์ส่ือการศึกษา เพื่อคนพิการได้ติดตามผลการด าเนินการจัดการเรียนร่วมท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า
โรงเรียนท่ัวไปยังมีปัญหาในการบริหารจัดการเรียนร่วม และเกิดจากโรงเรียนยังไม่มีความรู้และขาดทักษะ              
ในการจัดการศึกษาเรียนร่วม เบญจา ชลธาร์นนท์ ท่ีปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้พัฒนาระบบโครงสร้างซีท (SEAT) เพื่อศึกษาว่าอะไรคือปัจจัยส าคัญ
ใหญ่ ๆ ท่ีจะช่วยให้การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เด็กท่ีมี               
ความต้องการพิเศษสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้อย่างมีความสุข และมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล และเป็นท่ีมาของการพัฒนาระบบโครงสร้างซีท (SEAT) ในวงการ
ศึกษาไทยข้ึนมา เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาได้บริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการตามโครงสร้างซีท (SEAT) ใน 4 ด้าน75 ดังนี้ 1) ด้านนักเรียน (S: 
Student) การเตรียมความพร้อมท้ังเด็กปกติท่ัวไปในการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกิดการยอมรับจนสามารถให้
ความช่วยเหลือ รวมถึงการปฏิบัติต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้อย่างถูกวิธี ซึ่งครูควรสอนทักษะการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับเด็กปกติท่ัวไป รวมกับการจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และเด็ก
ท่ีมีความต้องการพิ เศษในด้านร่ างกาย วิชาการ อารมณ์และสังคม และการช่วยเหลือตนเอง                      
2) ด้านสภาพแวดล้อม (E: Environment) ในส่วนของกายภาพ ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจน
ส่ิงแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนเพื่ออ านวจความสะดวกแด่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และส่วนของบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น พ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนท้ังเด็กปกติท่ัวไปและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ตลอดจน
ครู กรรมการสถานศึกษา ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี ตลอดจนปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือเด็กท่ี
มีความต้องการพิเศษเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดการเรียนร่วมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A: Activities) กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน             
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนท้ังเด็กปกติท่ัวไปแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
ให้ได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการหลักสูตร            
ท้ังการปรับหลักสูตรปกติท่ัวไป หลักสูตรเฉพาะ และหลักสูตรเพิ่มเติมสอนทักษะเฉพาะท่ีจ าเป็นให้แก่เด็ก       

                                                             
75พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์, “การบริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซีท (SEAT)  

ในสถานศึกษา,” วารสารนักบริหาร 32, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555): 216-222. 
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ท่ีมีความต้องการพิเศษ (2) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)  
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีรายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ 
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อเป็นแผนการจัดการศึกษาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นข้อมูลในการจัด
เด็กเข้ารับบริการการศึกษาและบริการท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ  และเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการตรวจสอบและ
กระบวนการสอนท้ังหมด (3) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)  
เป็นแผนการสอนท่ีจัดขึ้นเฉพาะเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษของคน ๆ นั้น ในวิชาหรือทักษะท่ีเป็นจุดอ่อน 
เพื่อช่วยให้บรรลุจุดประสงค์และเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ใน IEP (4) การตรวจสอบทางการศึกษา ในการก าหนด
ปัญหาและหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาในด้านวิชาการ ด้านพฤติกรรม และด้านร่างกาย รวมถึงการพิจารณา
นักเรียนในเรื่องการส่งต่อการคัดแยกเพื่อก าหนดแผนการส่งต่อเฉพาะบุคคล (Individual Transition 
Planning : ITP) ต่อไป การก าหนดประเภทเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การวางแผนการสอน และ 
การประเมินความก้าวหน้า (5) เทคนิคการสอน การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นเทคนิคการสอนและ
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบหรือประเมินเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในเรื่องทักษะ การสอนโดยเพื่อน                
ช่วยสอน (Peer tutoring) ในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ แบบตัวต่อตัว การสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy 
System) การให้ความร่วมมือเพื่อนทุกคนในการให้ก าลังใจ และช่วยในเรื่องท่ัวไป เช่น การเข้าห้องน้ า               
โรงอาหาร อ่านหนังสือบนกระดานด า ฯลฯ (6) การรายงานความก้าวหน้าของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ          
โดยวิธีการทบทวนและปรับ IEP ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง รวมท้ังรายงานความก้าวหน้าโดยสรุปจาก IIP ท่ีใช้สอน
ในแต่ละสาระการเรียนรู้ (7) การจัดกิจกรรมการสอนนอกห้องเรียนและชุมชน (8)การประกันคุณภาพ 
โรงเรียนจัดต้ังกรรมการขึ้นมา ด้วยกรประชุมเพื่อแถลงนโยบายกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง จัดท าปูายนิเทศ
เพื่อประชาสัมพันธ์ ประชุมปรึกษาหารือ การด าเนินกิจกรรม ประเมินและน าเสนอผลการประกันคุณภาพแก่ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง กลไกในการด าเนินงานโดยการวางแผน (Plan) การปฏิบัติงาน (Do) การตรวจสอบ (Check)  
การปรับปรุงแก้ไข (Action) รวมถึงการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Study Report)  และ                  
4) ด้านเครื่องมือ (T: Tools) ส่ิงท่ีมาช่วยในการบริหารจัดการเรียนร่วมเพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ                     
เกิดการเรียนรู้และด ารงชีวิตได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงสุง เครื่องมือดังกล่าวได้แก่ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ งบประมาณ ระบบการบริหารจัดการ กฎกระทรวง เทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือทางการ
ศึกษา บริการ ต าราและเอกสาร ความช่วยเหลือทางการศึกษาด้านอื่น ๆ และครูการศึกษาพิเศษท่ีได้รับ
การศึกษาหรืออบรมในสาขาการศึกษาพิเศษ และไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษใน
ช้ันเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติท่ัวไปหรือโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
  กล่าวโดยสรุปการบริหารจัดการตามโครงสร้างซีท (SEAT) เพื่อให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาได้บริหาร

จัดการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการตามโครงสร้างซีท (SEAT)             

ใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านนักเรียน (S: Student) 2) ด้านสภาพแวดล้อม (E: Environment) 3) ด้านกิจกรรม 

การเรียนการสอน (A: Activities) และ 4) ด้านเครื่องมือ (T: Tools)  
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2) รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม SPISIR 
 สมพร หวานเสร็จ ได้ศึกษาการส่งเสริมการจัดการเรียนเรียนรวมโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
SPISIR เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพคนพิการอันจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดกับคนพการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง จึงได้มีการทบทวนกฎหมาย นโยบายใน
การจัดการเรียนรวมโดยค านึงถึงกระบวนการบริหารจัดการท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management: SBM) กรอบโครงสร้างซีท (Student, Environment, Activities, Tool: SEAR) 
กระบวนการบริหารคุณภาพ (Plan, Do, Check, Act: PDCA) รวมท้ังการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
น ามาวิเคราะห์และสร้างเป็นกรอบการด าเนินงานในการส่งเสริมการจัดการเรียนเรียนรวมโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม SPISIR มีองค์ประกอบท่ีด าเนินตามข้ันตอนอย่างเป็นระบบ คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูล 
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (S = SWOT Analysis) 2) การวางแผนแบบมีส่วนนร่วม           
(P = Participation planning) 3) การน าแผนสู่การปฏิบัติ (I = Implementing) 4) การนิเทศและ
สนับสนุน (S = Supervision & Support) 5) การปรับปรุง (I = Improving) และ 6) การรายงานผล
การด าเนินงาน (R = Reporting) ดังแผนภาพท่ี 3 
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แผนภาพที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม SPISIR 
ท่ีมา: สมพร หวานเสร็จ, “การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SPISIR,”  
วารสาร Sikkhana 6, 7 (2562): 159. 
 
 รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม SPISIR เป็นรูปแบบในการด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อให้การจัดการเรียนรวมมีประสิทธิผล ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละโรงเรียนจึงใช้กระบวนการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรคของแต่ละโรงเรียนเป็นประเด็นส าคัญในการวางแผนแบบมีส่วนร่วมซึ่งบุคลากรและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนต้ังแต่เริ่มต้นเพื่ อน าไปสู่การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีความต้องการพิเศษท่ีมีคุณภาพตามกรอบโครงสร้างซีท ( SEAT) ต้ังแต่การจัด
สภาพแวดล้อม การปรับหลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและจัดการส่ือ
เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี   
ความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล และก ากับติดตามและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องท้ังด้านปัจจัย ส่ือ    
การเรียนรู้  การพัฒนาเจตคติ ความรู้  ทักษะของครูในการจัดการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เช่น                           
การคัดกรองคัดแยกความพิการ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การเลือกเทคโนโลยี        

S = SWOT Analysis 

1. การวิเคราะห์ข้อมูล จุดอ่อน  

จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค 

P = PARTICIPATION PLANING 

2. มีการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 

I = IMPLEMENTING 

3. การน าแผนสู่การปฏิบัติ 

S = SUPERVION & SUPORT 

4. นิเทศ ติดตามและสนับสนุน 

I = IMPROVING 

5. ปรับปรุง 

R = REPORTING 

6. รายงานผลการด าเนินงาน 
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ส่ิงอ านวยความสะดวก การจัดการเรียนการสอน ทักษะและเจตคติในการจัดการเรียนรู้ให้เด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษเรียนรวม เช่น จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การใช้เทคนิคการสอน               
เชิงพฤติกรรม การผลิตส่ือการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การพัฒนาทักษะในการประสานงาน
และการให้ค าปรึกษากับผู้เกี่ยวข้อง การส่งเสริมสัมพันธภาพ ความร่วมมืออันดีและเรียนรู้ร่วมกัน  
ของเด็กท่ัวไปและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ รวมท้ังกระบวนการในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและครู
ท่ัวไปในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมมีทัศนคติท่ีถูกต้องและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานจัดการ
เรียนรวมได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมการท างานเป็นทีมของครู รวมท้ังการเพิ่มสมรรถภาพของครูในทาง
วิชาการ เช่น การศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมต้นแบบ การอบรมครูเรื่องการจัดการเรียน
การสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานการจัดการเรียนการสอน              
การสนับสนุนให้ศึกษาต่อด้านการศึกษาพิเศษ เป็นต้น ท้ังนี้ ได้มีการศึกษาประเมินผล ปรับปรุง                  
การด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากร งบประมาณ ความรู้และการท ากิจกรรมร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล
และร่วมรับประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดผลการปฏิบัติท่ีดีต่อผู้เรียนอันเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา
และเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของชาติในอนาคต76 
 กล่าวโดยสรุปรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม SPISIR มีองค์ประกอบท่ีด าเนิน          
ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ข้อมูล จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค  
(S = SWOT Analysis) 2) การวางแผนแบบมีส่วนนร่วม (P = Participation planning) 3) การน า
แผนสู่การปฏิบัติ (I = Implementing) 4) การนิเทศและสนับสนุน (S = Supervision & Support) 
5) การปรับปรุง (I = Improving) และ 6) การรายงานผลการด าเนินงาน (R = Reporting) 

 

3) แนวคิดการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 
ผดุง อารยะวิญญู ได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารการจัดการการศึกษาพิเศษ เพื่อให้การศึกษา

พิเศษก้าวหน้ายิ่งขึ้น จึงได้เสนอแนวทางในการพัฒนาใน 5 ด้าน ดังนี้ 
  (1) การสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน (Public Awareness) ประชาชนควรได้รับความรู้
ความเข้าใจ เพื่อประชาชนจะได้ให้ความร่วมมือ จึงควรให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ                
ความเข้าใจท่ียังไม่ถูกต้อง ได้แก่การศึกษาพิเศษ ไม่ใช่การศึกษาเพื่อคนพิการ และการศึกษา                      
เพื่อคนพิการก็ไม่ใช่การศึกษาพิเศษ เด็กออทิสติกเป็นเด็กสมาธิส้ัน เด็กออทิสติกและเด็กแอลดีเป็นเด็ก                 
กลุ่มเดียวกัน เด็กแอลดีเป็นเด็กเรียนช้า เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจะต้องมีหลักสูตรเฉพาะ เช่น 
หลักสูตรส าหรับเด็กปัญญาอ่อน ในการวัดผลจะต้องใช้เกณฑ์เดียวกับเด็กปกติ หากเด็กการศึกษา

                                                             
76สมพร หวานเสร็จ, “การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SPISIR,” 

วารสาร Sikkhana 6, 7 (2562): 151-162. 
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พิเศษท าไม่ได้เกณฑ์ของเด็กปกติ เด็กจะต้องสอบตก การเรียนการสอนเด็กการศึกษาพิเศษจะต้องมี
การลดหย่อนบ้างหากเด็กท าไม่ได้ เด็กการศึกษาพิเศษต้องเรียนในโรงเรียนเฉพาะเท่านั้น เด็กปัญญาเลิศ 
(Gifted) เป็นเด็กเรียนเก่ง เด็กไม่ต้องการการช่วยเหลือใด ๆ ครูก็ไม่ต้องสนใจ ซึ่งท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็น
ความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ จะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษให้มากขึ้น 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่สังคม ซึ่งในการสร้างความตระหนักอาจกระท าโดยผ่านส่ือมวลชน เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน โทรทัศน์ เป็นต้น และควรกระท าอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานทุกแห่งท่ีจัด
การศึกษาพิเศษควรถือเป็นภารกิจในการสร้างความตระหนักนี้แก่ชุมชนเพื่อประชาชนจะได้เข้าใจ
ตรงกันจะท าให้การพัฒนากระท าได้ง่ายข้ึนและรวดเร็ว 

(2) การพัฒนากลไกในการบริหารจัดการหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาพิเศษ ได้พยายาม
พัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยการอบรมครู ซึ่งใช้เงินงบประมาณมาก แต่ก็ไม่ได้พัฒนาไปมาก นัก  
จึงเสนอการพัฒนากลไกในการบริหารจัดการ ดังนี้ จัดต้ังคณะกรรมการการศึกษาพิเศษในระดับชาติ 
ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น จัดให้มีรองผู้อ านวยการฝุายการศึกษาพิเศษในทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา  
จัดให้มีฝุายการศึกษาพิเศษขึ้นในทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลงานด้านหลักสูตรการสอน 
การวัดและประเมินผล งบประมาณ ฯลฯ จัดให้มีศึกษานิเทศก์ด้านการศึกษาพิเศษในทุกเขตพื้นท่ี
การศึกษาในต่างประเทศจะมีเ จ้าหน้าท่ีดูแลการศึกษาและนิเทศการศึกษาพิเศษเฉพาะ เช่น  
มีศึกษานิเทศก์การศึกษาส าหรับเด็กปัญญาเลิศ จ านวน 3 คน เด็กแอลดี จ านวน 5 คน เด็กปัญญาอ่อน 
จ านวน 2 คน เป็นต้น ท้ังนี้ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของไทย ไม่มีศึกษานิเทศก์ในต าแหน่งนี้เลย 
นับว่าไม่ทันสมัยและด้อยพัฒนา จัดให้มีครูการศึกษาพิเศษในทุกโรงเรียน ในต่างประเทศครูการศึกษา
พิเศษจะท าหน้าท่ีประสานงานการเรียนร่วมเรียกว่า Coordinator นอกจากนี้ยังมีครูสอนเด็กเฉพาะกลุ่มอีก 
เช่น ครูสอนเด็กปัญญาอ่อน ครูสอนเด็กแอลดี เป็นต้น ในเขตพื้นท่ีการศึกษาหนึ่งใน Florida มีครูสอน
เด็กแอลดีถึง 85 คน ในประเทศไทยไม่มีครูเหล่านั้นเลย นับว่าด้อยพัฒนา และยังมีแนวโน้มต่อการ
บรรจุครูจะต้องบรรจุตามสาระวิชา ซึ่งจะมีครูหรือใครท่ีจะมีความรู้ความเช่ียวชาญพอท่ีจะดูแลเด็ก
แอลดี เด็กออทิสติก ดังนั้นจึงต้องพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษให้คู่ขนานไปกับบุคลากรท่ีจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปกติในทุกต าแหน่ง 

(3) การพัฒนาวิธีจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบผ่านสายงานปกติ ควรมี
การทบทวนการจัดสรรงบประมาณ ท้ัง 3 ลักษณะนี้โดยยึดถึงการได้รับประโยชน์สูงสุด ในต่างประเทศ 
ได้มีการจัดสรรงบประมาณอาจมาจากหลายแหล่ง เช่น ภาษีท่ีดิน ภาษีทรัพย์สิน บางรัฐของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ขอแบ่งเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยคิดจากอัตราคนพิการในหมู่
ประชากร กล่าวคือ ในรัฐดังกล่าวมีประชากรท่ีเป็นคนพิการ 10% ของงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นต้น จึงควรมีการทบทวนสร้างสรรค์หาแนวทางท่ียุติธรรมในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 
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(4) การพัฒนาครู ควรพิจารณาถึงแนวโน้มของกระแสโลกาภิวัตน์ว่า ทิศทางของโลก
ก าลังเดินไปในทิศทางใด ค าตอบเบื้องต้น คือ การเรียนรวม (Inclusion) ซึ่งหมายถึง การเรียนรวมกัน  
(ไม่เรียนแยก) ระหว่างเด็กปกติกับเด็กการศึกษาพิเศษ ในการผลิตครูจึงควรมุ่งให้ครูสอนเด็กได้ทุกคน
ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กการศึกษาพิเศษ 

(5) การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาพิเศษของรัฐบาลมี 2 แห่ง คือ ศูนย์เทคโนโลยี
แห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งท าหน้าท่ี ผลิตเทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ 
(Assistive Technology) ซึ่งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาพิเศษออกมาไม่มากนัก อาจมีข้อจ ากัด
หลายอย่าง รัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้มากขึ้น                    
ท้ังกระด้างภัณฑ์ (Hardware) และละมุนภัณฑ์ (Software) ต้องให้ครอบคลุมเด็กทุกประเภท                    
ท้ังนี้เพื่อให้เด็กการศึกษาพิเศษได้รับบริการส่ือมากขึ้น โดยแนวโน้มใหม่อย่างหนึ่งในการผลิตส่ือ คือ 
ผลิตส่ือเพื่อให้ใช้ได้กับผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ท่ีเรียกว่า Universal Design for Learning 
(UDL) การผลิตส่ือจึงควรยึดหลักการนี้จึงจะท าให้ส่ือท่ีผลิตทันสมัย77 

ท้ังนี้มลิวัลย์ ธรรมแสง ได้เสนอแนวทางท่ีผู้บริหารสถานศึกษาควรทราบเกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ แต่เดิมครู อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา รวมถึงบุคคลท่ัวไปมองว่าการศึกษาพิเศษ
เป็นงานท่ีไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง และเข้าใจว่าการศึกษาพิเศษหรือการศึกษาส าหรับคนพิการนั้น  
เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษา สังกั ดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น โดยเฉพาะ  
หากเป็นเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการแล้วคนส่วนใหญ่ก็มีความเห็นว่า รูปแบบ
สถานศึกษาท่ีเหมาะสม คือ การให้เด็กพิการเข้าเรียนกับคนพิการด้วยกันในโรงเรี ยนท่ีจัดเฉพาะ 
เด็กพิการท่ีมีบริการหอพัก เป็นต้น ซึ่งแนวคิดทางการจัดการศึกษาพิเศษ (Children with special needs) 
ได้เปล่ียนแปลงไปตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 
ท่ีเน้นโอกาสทางการศึกษาของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง รวมท้ังประเทศไทยได้มีการก าหนด
ไว้ในนโยบายด้านการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ พ.ศ. 2551 
มาตรา 8 วรรค 4 กล่าวว่า “สถานศึกษาใดท่ีปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาต่อให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย” และก าหนดให้สถานศึกษาทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อมและระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ               
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นครู 
อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษาท่ัวไปจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการจัด

                                                             
77ผดุง อารยะวิญญู, “แนวทางการพฒันาการศึกษาพิเศษไทย,” วารสารวิจัยและพัฒนา

การศึกษาพิเศษ 1, 1 (มกราคม-ธันวาคม 2555): 17-21.  
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การศึกษาพิเศษเพราะเด็กพิการเหล่านี้ควรจะมีสิทธิในการเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาท่ี
รับผิดชอบ78   

นอกจากจะเป็นการให้โอกาสแก่เด็กพิการดังกล่าวในการใช้สิทธิท่ีเท่าเทียมในการศึกษา
เล่าเรียนและท่ัวถึงตามสิทธิมนุษยชนและตามกฎหมายแล้ว ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา           
ในสถานศึกษาก็จะเพิ่มขึ้น และส่ิงส าคัญท่ีสุดของการด าเนินงานของสถานศึกษา คือ ผู้น าหรือผู้บริหาร
สถานศึกษานับว่าเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จและคุณภาพของการด าเนินการ
ทุกอย่างในสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความส าเร็จของการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษา             
ส่ิงท่ีผู้บริหารสถานศึกษาควรทราบเกี่ยวกับแนวคิดหลักของการพัฒนาการศึกษาพิเศษ 5 ประการ ประกอบด้วย              
1) ต้องเข้าใจหลักการและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายทางการศึกษาและส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษาส าหรับคนพิการ 2) ต้องมีความเข้าใจว่าการศึกษาพิเศษเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับลักษณะต่าง ๆ ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นเฉพาะบุคคล 3) การศึกษาพิเศษเป็นชุด          
ของการบริการและการสนับสนุนต่าง ๆ ท่ีจัดท าขึ้นตามความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนเฉพาะบุคคล            
ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน             
4) การประเมินลตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีมีมาตรฐานเหมาะสมกับศักยภาพของเด็ก และเป็น             
ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 5) ต้องรู้วิธีการท่ีจะสร้างสรรค์เงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีจะสนับสนุน          
การปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ และบูรณาการการศึกษาพิเศษให้เข้ากับการพัฒนาทุกด้าน
ของสถานศึกษาอย่างกลมกลืน79 

กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษควรการสร้างความตระหนักแก่

สาธารณชน เพื่อประชาชนจะได้ให้ความร่วมมือ การพัฒนากลไกในการบริหารจัดการ พัฒนาวิธี

จัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน พัฒนาครู พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาพิเศษ  ท้ังนี้ต้องมีความเข้าใจ

หลักการและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมายทางการศึกษาและส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา

ส าหรับคนพิการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะต่าง ๆ ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

เป็นเฉพาะบุคคล จัดชุดของการบริการและการสนับสนุนต่าง ๆ ท่ีจัดท าขึ้นตามความต้องการจ าเป็นของ

ผู้เรียนเฉพาะบุคคล ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน การประเมินผลท่ีมี

มาตรฐานเหมาะสมกับศักยภาพของเด็ก และผู้บริหารสถานศึกษาต้องรับผิดชอบผลนั้น พร้อมวิธีการ

                                                             
78มลิวัลย์ ธรรมแสง, “ส่ิงท่ีผู้บริหารสถานศึกษาควรทราบเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ,” 

วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 1, 1 (มกราคม-ธันวาคม 2555): 23-34. 
79Margaret J. McLaughlin, What Every Principal Needs to Know About 

Special Education, accessed April 23, 2022, Available from https://us.corwin.com/en-
us/nam/node/51117/download.pdf 
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ท่ีจะสร้างสรรค์เงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ และ

บูรณาการการศึกษาพิเศษให้เข้ากับการพัฒนาทุกด้านของสถานศึกษา 

การจัดการศึกษาพิเศษของประเทศไทย 

 การจัดการศึกษาพิเศษของประเทศไทย สืบเนื่องจากได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก 
“Jomtien World Conference on Education for All” ท่ีประเทศไทย และ UNESCO ร่วมกับสมาชิกของ
แต่ละประเทศประกาศเปูาหมาย “Education for All” เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference on 
Education for all) ภายในปี ค.ศ. 2015 การจัดการศึกษาเป็นไปในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  
ไม่แบ่งแยกว่าเป็นเด็กพิการ เช้ือชาติ ศาสนา เด็กท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล รวมท้ังเด็กด้อยโอกาสอื่น ๆ 
ท้ังนี้เพื่อให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม เมื่อปี พ.ศ. 2533 
(ค.ศ. 1990) ท่ีหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี และได้มีการประกาศปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน 
และกรอบการด าเนินงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชน (World Declaration on Education for All and 
Framework for Action to Meet Basic Learning Needs) หรือปฏิญญาจอมเทียน (Jomtien Declaration) 
ก าหนดเวลาการด าเนินการไว้ 10 ปี ซึ่งปฏิญญาดังกล่าวท่ีจะเร่งด าเนินการด้านการศึกษาเพื่อปวงชน
ของประเทศต่าง ๆ  เพื่อลดอัตราการไม่รู้หนังสือ และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ท่ัวถึงโดยเน้นความเสมอภาค
ให้แก่ประชาชนในชาติ จากนั้น ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ได้มีการจัดประชุมระดับโลก The Salamanca 
Statement and Framework for Action on Special Needs Education เรื่องการเข้าถึงและคุณภาพ
ของการศึกษาส าหรับผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (World Conference On Special Needs Education: 
Access and Quality) ท่ีเมืองซาลามังคา ประเทศสเปน เพื่อการศึกษาส าหรับทุกคนสนับสนุนให้ใช้แนวทาง 
การจัดการเรียนรวม (Inclusive Education) บริการทางการศึกษากับเด็กทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เด็กท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ ตามแถลงการณ์ว่าด้วยหลักการนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
เพื่อปวงชนว่า 1) เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 2) เด็กทุกคนมีคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
ความสนใจ ความสามารถ และความต้องการเรียนรู้ 3) เด็กได้รับการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะ
ท่ีหลากหลายและแตกต่างเป็นรายบุคคล (Individual) 4) เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าถึงการศึกษา 
แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ในสถานศึกษาปกติท่ัวไป และ 5) เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนรวม
ในสถานศึกษาปกติท่ัวไปร่วมกับเด็กท่ัวไป เพื่อสร้างสังคมแห่งการด ารงชีวิตร่วมกันท่ีรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง80 

                                                             
80UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), Special needs education, Accessed December 15, 2019, Available 
from http://uis.unesco.org/en/glossary-term/special-needs-education 
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 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ท่ีได้ด าเนินการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชนตามแถลงการณ์นี้มาอย่างต่อเนื่อง81 ซึ่งมีประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาพิเศษ           
ในประเทศไทยมาเป็นล าดับ ในปี พ.ศ. 2478 มีการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับ ประกาศ
ยกเว้นส าหรับเด็กพิการไม่ต้องเข้าเรียนตามท่ีบังคับ พ.ศ. 2482 เป็นปีแรกท่ีมีการจัดการศึกษาพิเศษ
ของประเทศไทย โดยสุภาพสตรีตาบอดชาวอเมริกันช่ือ “นางสาวเจเนวีฟ คอลฟิลด์ (Genevieve 
Caulfield)” ได้เริ่มสอนคนตาบอดชาวไทย พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการทดลอง 
น าเด็กเรียนช้าเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ ระดับประถมศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก 
จ านวน 7 แห่ง คือ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนวัดชนะสงคราม โรงเรียนวัดพญายัง โรงเรียนวัดหนัง โรงเรียน 
วัดนิมมานรดี โรงเรียนสามเสนนอก และโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม พ.ศ. 2534 ประกาศใช้กฎหมาย 
คนพิการฉบับแรกของประเทศไทยคือ พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ต่อมา
ยกเลิก พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน              
ของคนพิการอย่างครบถ้วนและมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติแทนกฎหมายฉบับแรก 
และพ.ศ. 2551 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมาย 
ด้านการศึกษาส าหรับคนพิการขึ้นเป็นฉบับแรกของประเทศไทย82  

กล่าวโดยสรุปประวัติความเป็นมาของการศึกษาพิเศษในประเทศไทย  สืบเนื่องมาจาก
การท่ีประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference 
on Education for all) และมีการประกาศปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการเรียนรู้ ด าเนินการด้านการศึกษาเพื่อปวงชนของประเทศต่าง ๆ เพื่อลดอัตราการไม่รู้
หนังสือ และการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึงโดยเน้นความเสมอภาคให้แก่ประชาชนในชาติ และ
ได้มีการด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษในการให้บริการทางการศึกษาตอบสนองต่อความ แตกต่าง
ระหว่างบุคคลอย่างเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 

                                                             
81ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรียนรวมส าหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (กรุงเทพฯ: บริษัท 21 เซ็นจูรี่ 
จ ากัด, 2562), 9-14.   

82อนุชา ภูมิสิทธิพร, ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to 
Special Education), เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://elearning.psru.ac.th/ 
course/44/บทท่ี%203.pdf  
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การจัดการศึกษาพิเศษในต่างประเทศ 

  1) ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายด้านการศึกษา ยุบรวมโรงเรียนเฉพาะความพิการ 3 ประเภท 
ให้เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ซึ่งเน้นสอนเรื่องการใช้ชีวิตประจ าวันและการด ารงชีวิตอิสระ 
โรงเรียนการศึกษาพิเศษเป็นสถานศึกษาท่ีรวมเด็กพิการทุกประเภท ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายไว้ในโรงเรียนเดียวกัน โดยแบ่งช้ันตามอายุมากกว่าการแบ่งตามความสามารถ
ในการเรียนรู้ของเด็ก ท าให้แต่ละห้องมีเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องต่างกัน ความชอบ ปัญหา ความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ครูจึงมักมีปัญหาในการจัดช้ันเรียนและดึงความสนใจของผู้เรียนมาท่ีเรื่อง
ท่ีตนก าลังสอน ส่งผลให้บางห้องเรียนต้องมีครูถึง 3-4 คน หรือมากกว่านั้น ครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษจึงมีจ านวนมากกว่าครูในโรงเรียนท่ัวไปหลายเท่า ท้ังนี้โรงเรียนการศึกษาพิเศษไม่มีหลักสูตร
ตายตัว ครูผู้สอนจึงต้องสร้างหลักสูตรของตัวเองโดยใช้ประสบการณ์และการคาดคะเนว่าควรสอน
เรื่องอะไรและควรสอนแค่ไหน จึงจะเหมาะสมกับระดับความสามารถของนัก เรียนอีกท้ังยังต้อง
สามารถดึงดูดความสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง ถึงแม้ภาครัฐจะมีนโยบายให้เด็ก
พิการได้เรียนในห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนปกติเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นฐานส าหรับ
คนพิการที่ต้องการให้เด็กปกติและเด็กพิการได้เรียนรู้ด้วยกันให้มากท่ีสุด ซึ่งการจะอยู่ในระบบเรียน
รวมได้ ปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างมากคือ ครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา และบุคลากรในโรงเรียน
ท่ัวไปต้องมีความรู้ด้านการสอนและการช่วยเหลือนักเรียนพิการ เด็กเหล่านี้จึงจะมีโอกาสได้เรียนรวม
อย่างแท้จริง ระบบการศึกษาในประเทศญี่ปุุน ครูที่จบการศึกษาด้านการสอนระดับประถมศึกษาหรือ
ระดับมัธยมศึกษาก็สามารถสอนเด็กพิการในโรงเรียนท่ัวไปได้ โดยไม่ต้องมีวุฒิหรือประกาศนียบัตร
เพิ่มเติมด้านการศึกษาพิเศษเลย ครูในโรงเรียนปกติจึงไม่สามารถรับมือกับเด็กพิการได้ ถึงแม้เด็ก             
คนนั้นจะต้องการความเหลือไม่มากก็ตาม นอกจากนี้ครูในโรงเรียนท่ัวไปบางคนอาจได้รับมอบหมาย              
ให้สอนนักเรียนพิการแต่เมื่อไม่เข้าใจลักษณะของนักเรียนก็ไม่สามารถรับมือกับการจัดการศึกษา             
ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนได้ ดังนั้นนักวิชาการส่วนหนึ่งจึงเสนอให้หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์             
ในประเทศญี่ปุุนเตรียมความพร้อมของครูในอนาคตมากกว่านี้ นอกจากนั้นรัฐและเอกชนยังควรจัดท า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูด้านการศึกษาพิเศษให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนท่ัวไปด้วย 
 ส าหรับครูผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ กฎหมายเกี่ยวกับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ก าหนดว่า ครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษต้องมี 1) ประกาศนียบัตรท่ีสอดคล้องกับระดับท่ีตนจะสอน 
เช่น ประกาศนียบัตรครู ระ ดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา หรือระ ดับมัธยมศึกษา และ  
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ซึ่งครูสามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้ท่ี
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 118 แห่งท่ีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูในโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ แต่สถาบันอุดมศึกษาจ านวน 118 แห่งนั้นยังถือว่าน้อยเมื่อเทียกับจ านวนสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาท้ังหมด 1,100 แห่งท่ัวประเทศ จะเห็นว่าหน่วยงานในประเทศญี่ปุุนท่ีท าหน้าท่ี           
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ให้ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษยังมีจ านวนน้อย ท าให้ครูในโรงเรียนท่ัวไปและครูท่ีต้องการเป็น                  
ครูการศึกษาพิเศษท่ีดีและมีความสามารถมีจ านวนน้อยลง83 
 กล่าวโดยสรุปการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศญี่ปุุน ได้จัดเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ            
ท่ีรวมเด็กพิการทุกประเภท ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ในโรงเรียน
เดียวกัน โดยแบ่งช้ันตามอายุมากกว่าการแบ่งตามความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก เน้นเรื่องการใช้
ชีวิตประจ าวันและการด ารงชีวิตอิสระ 
 

2) ประเทศนิวซีแลนด์ มีการด าเนินการด้านนโยบายการศึกษาพิเศษของนิวซีแลนด์ มีดังนี้  
(1) รัฐให้การศึกษาแก่เด็กทุกคน ไม่มีการยกเว้นว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษหรือไม่            
เด็กทุกคนมีสิทธิในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ในสภาพแวดล้อมท่ีเท่าเทียมกันกับเด็กปกติ และได้มี
โอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติ (2) เน้นการช่วยเหลือเบื้องต้น (Early Intervention) ซึ่งถือว่าเป็น
ความส าคัญและความจ าเป็นในการให้บริการประเภทนี้ (3) แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Plan : IEP) กฎหมายไม่ได้ระบุว่าให้ครูทุกคนจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แต่เป็น
นโยบายของรัฐท่ีระบุว่า การให้การศึกษาแก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษนั้น จะต้องเป็นการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล ส าหรับครูท่ีสอน                   
เด็กในโรงเรียนเรียนร่วม ได้รับบริการจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ดังนี้ ไปเยี่ยมบ้านซึ่งทางหน่วยงานจะส่ง
ผู้เช่ียวชาญไปเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ค าแนะน าในการให้ความช่วยเหลือดูแลเด็ก ให้ค าแนะน าแก่ครูท่ีสอน  
เด็กปกติในการปฏิบัติต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้ถูกวิธี ช่วยจัดท าแผนการฝึกเฉพาะบุคคล ได้รับ
งบประมาณช่วยเหลือตามความเหมาะสม ฝึกอบรมให้รู้จักการท างานกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ซึ่งในระยะเริ่มต้นของการจัดการศึกษาเรียนรวม นิวซีแลนด์ประสบปัญหาการตีความหมายของ             
การเรียนรวมท่ียังไม่ชัดเจน และวิธีปฏิบัติการจัดการศึกษาเรียนรวมยังไม่ชัดเจน84 การจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษระดับไม่รุนแรง 
(Mild) (2) เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษระดับปานกลาง (Moderate) และ (3) เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษระดับรุนแรง (High level needs) โดยเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากโปรแกรมให้ความช่วยเหลือ เช่น (1) โปแกรมจัดหาทรัพยากรทดแทนต่อเนื่อง           
เป็นโปรแกรมให้ความช่วยเหลือโดยเพิ่มจ านวนบุคลากรครูผู้สอน ครูผู้ช่วย ผู้เช่ียวชาญ และจ านวน

                                                             
83ยุวดี วิริยางกูร, “ชีวิตของคนพิการในประเทศญี่ปุนุ,” วารสารอักษรศาสตร์ 47, 1 

(2561): 285-343. 
84ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรียนรวมส าหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (กรงุเทพฯ: บริษัท 21 เซ็นจูรี่ 
จ ากัด, 2562), 54-55.   
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อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในห้องเรียนรวม (2) โปรแกรมให้ความช่วยเหลือ
เด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรมท่ีรุนแรง (3) โปรแกรมให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องด้านการพูด การฟัง 
ภาษา และการส่ือสาร และ (4) โปรแกรมให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขภาพ โดยได้รับ                
การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับช่วยให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
สามารถเรียนรวมกับเด็กท่ัวไปได้อย่างปลอดภัย ซึ่งส่วนใหญ่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ              
ในโรงเรียนท่ัวไป แต่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทรุนแรงต้องเรียนในโรงเรียนเฉพาะ เช่น 
โรงเรียนเฉพาะส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเฉพาะส าหรับเด็กท่ีมี                
ความบกพร่องทางการมองเห็น หรือโรงเรียนเฉพาะส าหรับเด็กท่ีมีการเรียนรู้ช้า อย่างไรก็ตาม เด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมประเภทเต็มเวลา (Full Inclusion) 
ประมาณร้อยละ 78 ของจ านวนเด็กท่ีมีความต้องการพิ เศษ ซึ่ง เป็นจ านวนท่ีน้อยกว่าท่ี
กระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ต้ังเปูาหมายไว้ว่าไม่ต่ ากว่า 80 ของจ านวนเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ85 
 กล่าวโดยสรุปการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศนิวซีแลนด์ มีการจัดหลักสูตรทางการศึกษา              
โดยการไม่แบ่งแยกสถานภาพของเด็กเป็นการจัดการเรียนการสอนส าหรับทุกคน มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
เรียนรวมและมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้เต็มตามศักยภาพ 
       

3) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษท่ีมีช่ือว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 1975” หรือ “Education for All 
Handicapped Children Act of 1975” ซึ่งต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น “พระราชบัญญัติการศึกษาของบุคคลพิการ” 
หรือ “Individuals with Disabilities Education Act-IDEA”86 สาระหลักท่ีส าคัญของ
พระราชบัญญัตินี้คือ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษต้องได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานจากโรงเรียนรัฐบาล          
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่างเหมาะสม (Free Appropriate Pubic Education-FAPE) ท้ังนี้             
ความเหมาะสมหมายรวมถึงการจัดการศึกษาให้ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียน           
ร่วมกับเพื่อนท่ีมีอายุเท่ากันในห้องเรียนปกติ (Least Restrictive Environment) จากการ

                                                             
85David Mitchell, “Inclusive education strategies in New Zealand: A leader 

in inclusive education.,” Eesti Hariduste-aduste Ajakiri, 4(2), (2016): 19-29.  
86E.P. Soukakou, “Measuring quality in inclusive preschool classrooms: 

Development and validation of the Inclusive Classroom Profile (ICP),” Early 
Childhood Research Quarterly 27, 3 (2012): 478-488. 
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เปล่ียนแปลงทางด้านกฎหมายครั้งนี้ท าให้เกิดทฤษฎี หรือรูปแบการจัดการศึกษาท่ีเรียกว่า การเรียนรวม 
(Inclusive Education) ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา87 

หลังการออกพระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสถานศึกษาส าหรับ เด็กท่ีมี             
ความต้องการพิเศษ ท่ีก าหนดว่าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีสิทธิได้รับการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล
ร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนปกติท่ีมีอายุเท่ากัน เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เริ่มได้รับการเรียนการสอน
ในโรงเรียนปกติมากขึ้น แต่ลักษณะของการจัดการศึกษาเรียนรวมในยุคแรกนั้น เป็นการจัดการศึกษา
แบบเรียนร่วม (Mainstreaming) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมท่ีให้เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษโดยเฉพาะท่ีมีอาการระดับปานกลางถึงรุนแรง เรียนร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนปกติเฉพาะวิชา
เลือก วิชาท่ีไม่ใช่วิชาบังคับ หรือท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนเท่านั้น เช่น วิชาพลศึกษา ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา หรือเล่นกับเพื่อนในช่วงพักกลางวัน ส่วนในวิชาบังคับ เช่น การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษถูกจัดให้เรียนในห้องเรียนการศึกษาพิเศษ โดยมีครูการศึกษาพิเศษเป็นผู้สอน          
โดยภาพรวมในระยะเริ่มต้นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีโอกาสเรียนร่วมกับเพื่อนห้องเรียนปกติ           
ไม่มากนัก หรือน้อยกว่าร้อยละ 40 ของเวลาเรียนท้ังหมด ต่อมาปี 2004 ทาง IDEA ได้ปรับเปล่ียน
ข้อก าหนดในพระราชบัญญัติและกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ           
ระบุว่าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษต้องถูกพิจารณาให้เข้าเรียนในห้องเรียนปกติก่อนเป็นอันดับแรก และ
หากว่าครูประจ ารายวิชาและครูการศึกษาพิเศษได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ีแล้ว เช่น ปรับเปล่ียน
เนื้อหา หรือความช่วยเหลือพิเศษด้านอื่น ๆ แล้ว แต่ยังคงไม่สามารถเรียนรวมหรือมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเมื่อเรียนร่วมกับเพื่อนได้ ทีมสร้างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุค คล หรือ 
“Individualized Education Program (IEP) Team” โดยบุคคลท่ีอยู่ทีมนี้ ประกอบด้วย                
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครอง ครูประจ ารายวิชา หรือครูประจ าวิชา อย่างน้อย  1 คน               
ครูการศึกษาพิเศษ ตัวแทนจากเขตพื้นท่ีการศึกษา (บุคลากรทางการศึกษาระดับผู้บริหาร) ผู้เช่ียวชาญ
เกี่ยวกับการประเมิน หรือการแปลผลการประเมินนักเรียน (นักจิตวิทยาโรงเรียนหรือผู้เช่ียวชาญ) และ
บุคลากรด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง88 โดยทีมสร้างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนี้มีส่วนส าคัญ             
ในการประเมินเด็ก เพื่อสร้างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีระบุว่านักเรียนต้องได้รับการจัดการ

                                                             
87ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรียนรวมส าหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (กรงุเทพฯ: บริษัท 21 เซ็นจูรี่ 
จ ากัด, 2562), 46. 

88Elizabeth S. Hartmann, “Understanding the Everyday Practice of 
Individualized Education Program team Members,” Journal of Educational & 
Psychological Consultation 26, 1 (2016): 1-24.  
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เรียนการสอน การพัฒนาทักษะ และส่ิงอ านวยความสะดวกด้านใดบ้าง เมื่อเรียนในห้องเรียนปกติ
หรือห้องเรียนการศึกษาพิเศษ ดังนั้นต้ังแต่ ปี 2004 เป็นต้นมา เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจึงมีเวลา   
ในการเรียนรวมกับเพื่อนในห้องเรียนปกติมากกว่าการจัดการเรียนรวมระยะเริ่มต้นอย่างเห็นได้ชัด และ
มีการออกแบบเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยค านึงถึงรูปร่างขนาด ประโยชน์ใช้สอยและความคุ้มค่าซึ่งเป็น                 
การออกแบบการเรียนรู้เพื่อทุกคน (Universal Design for Learning : UDL)89 ลักษณะของการจัดการ
เรียนรวมในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้มีจ ากัดอยู่เพียงแค่ให้นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้เข้าเรียนในห้องเรียนเดียวกับเพื่อนในห้องเรียนปกติเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการท่ีเด็ก ท่ีมี                
ความต้องการพิเศษได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการสนับสนุน (Supplementary aids and 
supports) เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จท้ังในด้านการเรียนและสังคม และ                 
เป็นสมาชิกคนหนึ่งของห้องเรียนและของสังคมอีกด้วย90 

 กล่าวโดยสรุปการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการออกพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้ได้รับสิทธิในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน            
ในห้องเรียนปกติ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนรัฐบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อย่างเหมาะสม 
ท้ังนี้รวมถึงการจัดการศึกษาให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเพื่อนท่ีมีอายุเท่ากัน
ในห้องเรียนปกติ ท าให้เกิดทฤษฎี หรือรูปแบการจัดการศึกษาท่ีเรียกว่า การเรียนรวมขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยก าหนดว่าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษต้องจะเข้าเรียนในห้องเรียนปกติก่อน และ 
หากว่าครูประจ ารายวิชาและครูการศึกษาพิเศษได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ีหรือความช่วยเหลือพิเศษ
ด้านอื่น ๆ แล้ว แต่นักเรียนยังคงไม่สามารถเรียนรวมกับนักเรียนปกติได้ จะมีการด าเนินการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และพิจารณาให้นักเรียนออกมาเรียนในห้องการศึกษาพิเศษต่อไป 
 
 
 
 
 
 

                                                             
89Dave L. Edybum, “Universal Usabilty and Universal design for learning,” 

Intervention in School & Clinic 5, 56 (2021): 310-315.  
90Otelia Royster, Gary L. Reglin, and Nonofo Losike-Sedimo, “Inclusion 

professional development model and regular middle school educators,” Journal of 
At-Risk Issues 18, 1 (2014): 1-10. 
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สภาพการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากท่ีสุด
ของประเทศ โดยมีจ านวนประชากร 5,666,264 คน91 กรุงเทพมหานครมีสภาพเศรษฐกิจโดยรวมท่ีดีกว่า
จังหวัดอื่นในประเทศไทย เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน การธนาคาร 
การพาณิชย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการส่ือสาร และความเจริญของประเทศ ประชาชนมีความต่ืนตัว 
ทางการเมือง เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของประชาชน ท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง และประชาชนในกรุงเทพมหานคร ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย แต่ในความเจริญก้าวหน้ากว่าจังหวัดอื่นในทุก ๆ ด้าน  
แต่ประชาชนในกรุงเทพมหานครเองยังต้องประสบกับปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ มากมาย เนื่องจาก
สภาพวิถีชีวิตของผู้คนท่ีต้องเร่งรีบ มีการแข่งขันสูงในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของ
ผู้คนในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาในหลายระดับ ท าให้เกิดความขัดแย้งและ  
มีปัญหาในการเข้าถึงสิทธิและการได้รับบริการจากภาครัฐในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงปัญหาการเข้าถึง
สิทธิทางการศึกษาของคนพิการในกรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ 31 มกราคม 256292 คนพิการท่ีจดทะเบียน 
คนพิการของประเทศไทย มีท้ังส้ิน 2,015,385 คน เป็นผู้พิการท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
90,982 คน คิดเป็นร้อยละ 4.51 ซึ่งคนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด-21 ปี) มีอัตราส่วน  
ของคนพิการทางสติปัญญามากท่ีสุดร้อยละ 31.90 ของจ านวนคนพิการท่ีอยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา 
(แรกเกิด-21 ปี) ท้ังหมดของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี  
 จากข้อมูลแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีจัดท าขึ้น เพื่อก าหนดเป็นทิศทางในการร่วมกันด าเนินงาน
พัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการของหน่วยงานเครือข่ายการบริการและการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการทุกหน่วยงานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

                                                             
91“ประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักร ตามหลักฐาน

ทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137, ตอนพิเศษ 24 ง (30 
มกราคม 2563): 17.   

92กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคน
พิการในประเทศไทย ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2563, 
เข้าถึงได้จาก http://dep.go.th/uploads/Docutents/8565960f-cb64-416a-827f-643a8a34ee15
รายละเอียดข้อมูลคนพิการ%20ธ.ค.62.pdf  
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สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 
ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  โดยในส่วนของ 
การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งครอบคลุมท้ังด้านการศึกษาสายสามัญ และการศึกษาสายอาชีพ เพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 10 ซึ่งกล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิ
ทางการศึกษาของคนพิการ และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2556 ท่ีมีการก าหนดสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษาของคนพิการให้ได้รับการศึกษา โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ สามารถเลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ
และรูปแบบการศึกษาตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด และความต้องการจ าเป็นของคน
พิการ ฯลฯ93 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
      คนพิการและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีชีวิตพึ่งพาตนเองได้อย่าง
เป็นสุข ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง โดยพลังเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการกรุงเทพมหานคร 
 พันธกิจ 
      1. สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร 
      2. สร้างคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานจัดการศึกษาส าหรับคนพิการใน
กรุงเทพมหานคร 
      3. จัดบริการทางการศึกษาร่วมกับการให้บริการทางสังคมและสาธารณสุขส าหรับ 
คนพิการในกรุงเทพมหานครอย่างมีคุณภาพ ตลอดชีวิต ท่ัวถึงและมีความเสมอภาค 
 เป้าประสงค ์
      คนพิการและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นสุข 
 

                                                             
93คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการกรุงเทพมหานคร, 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการกรุงเทพมหานคร, 2559), 3.   
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 ยุทธศาสตร์ 
      1. พัฒนาเครือข่ายระบบการบริหารงานและการจัดการสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
      2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
      3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการอย่างท่ัวถึงในรูปแบบท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ 
      4. พัฒนาบุคลากรทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้มีคุณภาพ 

กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดบริการ
สาธารณะตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามท่ี
กฎหมายอื่น ๆ ก าหนด ซึ่งบริการสาธารณะบางอย่างเป็นเรื่องท่ีกรุงเทพมหานครต้องเลือกท่ีจะ
ด าเนินการได้ตามความจ าเป็น ซึ่งบางอย่างกรุงเทพมหานครผูกขาดการให้บริการ แต่อีกหลายอย่างมีหน่วยงาน
ภาครัฐร่วมกันจัดบริการ เช่น ขนส่งสาธารณะ รักษาพยาบาล และจัดการศึกษา เป็นต้น วิสัยทัศน์
กรุงเทพฯ พ.ศ. 2575 เป็น “มหานครแห่งเอเชีย” มองกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองมหานคร ท้ังนี้กรุงเทพมหานคร
มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2564) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านท่ี 1 มหานครปลอดภัย ด้านท่ี 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย ด้านท่ี 3 มหานครส าหรับทุกคน 
ด้านท่ี 4 มหานครกระชับ ด้านท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย และด้านท่ี 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและ
การเรียนรู้ ซึ่งยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ ด้านท่ี 3 มหานครส าหรับทุกคน  
มีสาระส าคัญ ดังนี้ “ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ทุกชนช้ัน ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ อยู่ร่วมกัน
อย่างเสมอภาคและสมานฉันท์ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ได้รับโอกาสท่ีจะเรียนรู้ 
พัฒนาตนเอง และเข้าถึงบริการสาธารณะ ในขณะเดียวกันชาวกรุงเทพฯ แต่ะละกลุ่ม แต่ละชุมชน 
สามารถด ารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง เป็นมหานครท่ีโดดเด่นในเชิงวัฒนธรรม 
ท่ีหลากหลาย” ในมิติท่ี 3.3 การศึกษาส าหรับทุกคน เปูาหมายท่ี 3.3.1 การกระจายโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีเปูาประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ได้แก่ 
เปูาประสงค์ท่ี 3.3.1.2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษา ส าหรับผู้เรียน 
ในกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยมีตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก จ านวนโรงเรียนสังกัดรุงเทพมหานคร 
ท่ีเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ด าเนินการตามมาตรการท่ี 1 
ส ารวจข้อมูลของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการให้บริการ
การศึกษา และมีโครงการ/กิจกรรมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาการเรียนร่วม            
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เด็กพิเศษเรียน
ร่วม) 3) กิจกรรมคัดกรองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องการประเมินความพร้อมทางการเรียน              
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4) กิจกรรมส ารวจข้อมูลของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 5) กิจกรรมการเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ 
(เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร94 
 ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท
สามัญศึกษาของกรุงเทพมหานคร ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย การจัดท าและพัฒนาแผนการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครจัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้  
เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 8 ส่วนราชการ 
ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ ส านักงานการเจ้าหน้าท่ี กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงาน
ยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรุงเทพมหานคร และกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนจากแผนปฏิบัติราชการพบว่า  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษา (SWOT Analysis) จากการวิเคราะห์จุดแข็ง และ
จุดอ่อนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษทางด้านโครงสร้างการบริหารการศึกษามีหลายระดับ  
ไม่คล่องตัวในการท างาน การจัดสรรงบประมาณลงสู่โรงเรียนโดยตรง ท าให้โรงเรียนไม่สามารถท างานได้คล่องตัว 
ด้านกายภาพ การขออนุมัติก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบหลังใหม่เป็นหน้าท่ีของส านักการศึกษา 
แต่การซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารเป็นหน้าท่ีของส านักงานเขตท าให้ไม่คล่องตัวและช้า ด้านคุณภาพ
ของผลสัมฤทธิ์และการให้บริการของส านักการศึกษา พบว่ากรุงเทพมหานครมีหน้าท่ีบริการจัด
การศึกษาให้กับเด็กทุกคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค ดังนั้นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับนักเรียน
ท้ังหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติว่าเป็นเด็กปกติหรือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ท าการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนปกติท่ีมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวมอยู่ในห้องเรียนปกติได้ และ เปิดสอนการจัด
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ห้องเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม แต่ไม่มีระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา
พิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีชัดเจน ซึ่งต้องด าเนินการท้ังรูปแบบเรียนรวมและเรียนร่วม 
ท้ังนี้มี เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกประเภทความพิการ และทุกระดับของความพิการหรือ            
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งจ านวนนักเรียนในแต่ละประเภทของความพิการนี้มีจ านวนไม่เท่ากัน             
บางโรงเรียนมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวมอยู่ในแต่ละระดับช้ันกับเด็กปกติ และบางโรงเรียนมีห้อง
การศึกษาพิเศษ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ  ซึ่งบางโรงเรียนมีทุกระดับช้ัน             

                                                             
94ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 

(พ.ศ. 2561-2564) (กรุงเทพฯ: ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2561), 117-119.  
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บางโรงเรียนมีเพียงบางระดับช้ัน และบางโรงเรียนไม่มีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเลย แสดงว่ามี         
การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหลายรูปแบบ หลายลักษณะ      
รวมท้ังขึ้นอยู่กับการเข้ามารับบริการทางการศึกษาของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในแต่ละปีอีกด้วย 
ดังนั้นจึงไม่มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโ รงเรียน       
สังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ไม่มีโรงเรียนเฉพาะทางโดยตรงด้านบุคลากร มีอัตราว่างจ านวนมาก    
ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน บุคลากรท่ีมีไม่ตรงตามวิชาเอกท่ีต้องการ กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งล่าช้า ด้านเศรษฐกิจ ฐานะครอบครัวของผู้ปกครองมีความยากจน ท างานรับจ้างไม่มีเวลา
ดูแลนักเรียน95 ปีการศึกษา 2562 นี้มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 437 โรง กระจายใน
พื้นท่ี 50 ส านักงานเขต มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 14,088 คน มีนักเรียน              
ท้ัง ส้ิน จ านวน 281,029 คน แบ่งเป็นระดับปฐมวัย จ านวน 44,553 คน ระดับประถมศึกษา               
จ านวน 197,459 คน ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 39,017 คน96 
 การด าเนินการบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มด าเนินการ
ต้ังแต่ พ.ศ. 2534 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา ด าเนินการทดลองโครงการจัดช้ันเรียนพิเศษ 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 23 โรง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 400 คน                   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กเรียนช้า ให้มีโอกาสได้เรียนตามความสามารถจนส าเร็จการศึกษา            
ภาคบังคับ และเพื่อลดอัตราการสอบตกซ้ าช้ัน อีกท้ังเพื่อลดปัญหาการสูญเปล่าในการจัดการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่านักเรียนสามารถเล่ือนไปเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 
224 คน สามารถเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 33 คน และ         
อยู่ในช้ันเรียนพิเศษเต็ม จ านวน 143 คน เด็กท่ีเรียนอยู่ในช้ันเรียนเดิมถูกส่งเข้ารับการตรวจสอบจากแพทย์
ของศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนหนึ่งเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเรียนได้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนไม่ได้ และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส านักการศึกษาจึงจัดอบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ นอกจากนั้นส านักการศึกษาขอความร่วมมือจากกองการศึกษาพิเศษ 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น โดยได้รับการสนับสนุนครูผู้สอนมาช่วยสอนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนวัดนิมมานรดี 
โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียนวัดดอน 

                                                             
95ส านักการศึกษา, แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ส านักการศึกษา 

 (กรุงเทพฯ: บริษัท วันไฟน์เดย์ จ ากัด, 2562), 8-14.  
96ส านักการศึกษา, รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช-วิทยาลัย, 2562), 7-8.  
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โรงเรียนศูนย์รวมน้ าใจ และโรงเรียนสามเสนนอก จึงจัดได้ว่าเป็นโรงเรียนกลุ่มแรกของกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษโดยครูการศึกษาพิเศษในกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2539 หน่วยศึกษานิเทศก์ส ารวจพบว่า มีนักเรียนเรียนร่วม 450 คน เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา จ านวน 212 คน นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 238 คน มีครูท่ีได้รับ 
การอบรมตามหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 200 ช่ัวโมง จ านวน 38 คน พ.ศ. 2541 หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ส านักการศึกษาจัดอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 200 ช่ัวโมง จ านวน 52 คน97 ปัจจุบัน
ในปีการศึกษา 2562 นี้ นโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาแก่บุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ บุคคลด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในสังคม เริ่มก าหนด
นโยบายไว้ต้ังแต่แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2540-2544) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2563) และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (2556-2575) มอบหมายให้ส านักการศึกษาด าเนินการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ได้ด าเนินการเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียน
จัดการเรียนร่วมรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษและมีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน
ร่วมในโรงเรียน ปัจจุบันมีโรงเรียนท่ีเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จ านวน 139 โรง 
แบ่งเป็นระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษา จ านวน 96 โรง ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  
40 โรง ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 โรง และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 1 โรง 
และระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 โรง มีจ านวนนักเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)  
นับสถิติเฉพาะนักเรียนท่ีมีใบรับรองทางการแพทย์ ท้ังส้ิน จ านวน 4,422 คน98 คิดเป็นร้อยละ 1.57  
ซึ่งมีนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเบื้องต้นแต่ไม่มีใบรับรองแพทย์อีกเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ท้ังนี้จ าแนกจ านวนนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษตามประเภทความพิการและ
ส านักงานเขต และระดับช้ัน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562 ดังแสดงในตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                                             
97ส านักการศึกษา, การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์, 2554), 65-79. 
98ส านักการศึกษา, รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562), 62-67. 
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ตารางที่ 1 จ านวนนักเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ท่ีเปิดสอนในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามส านักงานเขตและประเภทความพิการ 

ส านักงานเขต 

ประเภทความพิการ 

รวม 

สติ
ปัญ

ญ
า 

เรีย
นรู้

 

มอ
งเห

็น 

ได้
ยิน

 

พูด
/ภ

าษ
า 

ร่า
งก

าย
/ส

ุขภ
าพ

 

อา
รม

ณ
์/พ

ฤก
รร

ม 

ออ
ทิส

ติก
 

ซ้ า
ซอ้

น 

1. ดุสิต 6 61 0 1 0 1 0 3 0 72 
2. พระนคร 18 27 0 1 0 1 6 7 0 60 
3. ปูอมปราบศัตรูพ่าย 2 0 0 0 1 0 2 1 1 7 
4. ดินแดง 55 99 0 2 3 0 35 15 1 210 
5. ห้วยขวาง 8 1 0 1 0 1 0 18 3 32 
6. ราชเทวี 2 17 0 0 1 0 0 1 0 21 
7. วังทองหลาง 3 0 0 0 0 0 0 4 0 7 
8. พญาไท 2 3 0 0 0 0 6 0 0 11 
9. ปทุมวัน 2 0 0 0 0 1 0 3 0 6 
10. สาธร 16 2 0 0 0 0 0 5 2 25 
11. บางคอแหลม 31 12 0 1 0 3 0 5 11 63 
12. ยานนาวา 20 18 0 0 0 0 0 0 0 38 
13. คลองเตย 22 0 0 0 0 1 0 5 1 29 
14. วัฒนา 20 3 0 0 1 0 0 5 0 29 
15. พระโขนง 26 10 0 1 1 0 8 11 1 58 
16. สวนหลวง 93 38 0 0 0 3 5 21 7 167 
17. บางนา 14 1 0 1 0 1 0 9 0 26 
18. จตุจักร 15 59 0 0 0 1 3 9 0 87 
19. บางซื่อ 22 81 0 0 3 1 2 4 2 115 
20. ลาดพร้าว 35 39 0 4 2 2 12 16 1 111 
21. หลักส่ี 32 33 0 2 0 6 13 9 4 99 
22. ดอนเมือง 33 52 0 0 0 2 0 16 0 103 
23. สายไหม 39 47 0 2 2 4 7 25 8 134 



  58 

ตารางที่ 1  จ านวนนักเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ท่ีเปิดสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามส านักงานเขตและประเภทความพิการ (ต่อ) 

ส านักงานเขต 

ประเภทความพิการ 

รวม 

สติ
ปัญ

ญ
า 

เรีย
นร

ู้ 

มอ
งเห

็น 

ได้
ยิน

 

พูด
/ภ

าษ
า 

ร่า
งก

าย
/ส

ุขภ
าพ

 

อา
รม

ณ์
/พ

ฤก
รร

ม 

ออ
ทิส

ติก
 

ซ้ า
ซ้อ

น 

24. บางเขน 9 67 0 1 0 0 13 1 10 101 
25. บางกะป ิ 52 73 0 2 0 2 8 29 1 167 
26. สะพานสูง 15 1 0 0 0 0 2 7 2 27 
27. บึงกุ่ม 115 119 0 2 2 3 13 29 0 283 
28. คันนายาว 23 16 0 0 0 5 0 7 2 53 
29. ลาดกระบัง 96 31 0 4 2 5 27 27 1 193 
30. มีนบุรี 28 5 0 0 0 0 28 4 0 65 
31. หนองจอก 29 164 0 2 0 8 2 27 1 233 
32. คลองสามวา 94 43 1 2 0 3 14 48 1 206 
33. ประเวศ 56 52 0 2 1 3 0 29 7 150 
34. ธนบุรี 3 11 1 1 0 1 4 3 0 24 
35. คลองสาน 21 16 0 1 0 0 0 10 0 48 
36. จอมทอง 34 11 0 1 0 0 1 5 0 52 
37. บางกอกใหญ่ 7 20 0 0 0 0 1 3 0 31 
38. บางกอกน้อย 10 39 1 0 1 2 35 2 0 90 
39. บางพลัด 14 18 0 1 1 1 3 11 0 49 
40. ตล่ิงชัน 24 40 0 0 2 2 16 14 0 98 
41. ทวีวัฒนา 28 16 0 0 0 5 14 19 0 82 
42. ภาษีเจริญ 35 92 1 0 1 6 9 13 1 158 
43. บางแค 21 43 1 3 10 3 25 5 3 114 

 
 



  59 

ตารางที่ 1  จ านวนนักเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ท่ีเปิดสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามส านักงานเขตและประเภทความพิการ (ต่อ) 

ส านักงานเขต 

ประเภทความพิการ 

รวม 
สติ

ปัญ
ญ

า 

เรีย
นรู้

 

มอ
งเห

็น 

ได้
ยิน

 

พูด
/ภ

าษ
า 

ร่า
งก

าย
/ส

ุขภ
าพ

 

อา
รม

ณ
์/พ

ฤก
รร

ม 

ออ
ทิส

ติก
 

ซ้ า
ซอ้

น 

44. หนองแขม 62 29 1 0 0 5 18 14 0 129 
45. บางขุนเทียน 143 72 1 6 4 7 3 24 8 268 
46. บางบอน 12 34 0 0 0 2 0 2 0 50 
47. ทุ่งครุ 29 14 0 0 0 4 1 13 1 62 
48. ราษฎร์บูรณะ 23 4 1 2 0 3 41 8 0 82 

รวม 1,550 1,646 8 50 38 98 377 575 80 4,422 
คิดเป็นร้อยละ 35.05 37.22 0.18 1.13 0.86 2.22 8.53 13.00 1.81  

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนักเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ท่ีเปิดสอนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 จ าแนกส านักงานเขตและประเภทความพิการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีท้ังหมด 4,422 คน เป็นเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษครบทุกประเภทและกระจายอยู่ท้ัง 48 ส านักงานเขต ยกเว้นส านักงานเขตบางรัก และ
ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ ท้ังนี้บางส านักงานเขตมีครบทุกประเภท แต่บางส านักงานเขตมีเพียงประเภทใด
ประเภทหนึ่ง โดยมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ บกพร่องทางการเรียนรู้มากท่ีสุด จ านวน 1,646 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.22 รองลงมาบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 1,550 คน คิดเป็นร้อยละ 35.05 และท่ีน้อยท่ีสุดคือ 
บกพร่องทางการมองเห็น คิดเป็นร้อยละ 0.18 
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ตารางที่ 2 จ านวนนักเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ท่ีเปิดสอนในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 

ระดับชั้น 

ประเภทความพิการ 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สติ
ปัญ

ญ
า 

เรีย
นรู้

 

มอ
งเห

็น 

ได้
ยิน

 

พูด
/ภ

าษ
า 

ร่า
งก

าย
/ส

ุขภ
าพ

 

อา
รม

ณ
์/พ

ฤก
รร

ม 

ออ
ทิส

ติก
 

ซ้ า
ซ้อ

น 

อนุบาล 1 8 2 0 1 2 4 2 7 1 27 0.61 
อนุบาล 2 12 10 0 4 0 6 14 12 2 60 1.36 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 73 36 2 6 3 12 21 48 6 207 4.68 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 162 177 2 7 6 8 47 59 13 481 10.88 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 175 205 2 6 8 9 59 51 10 525 11.87 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 157 305 0 2 4 4 61 44 10 587 13.27 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 178 286 0 3 3 10 54 31 9 574 12.98 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 154 262 0 2 1 6 51 33 6 515 11.65 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 54 135 0 0 2 1 16 22 5 182 4.12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 52 74 0 2 2 5 14 20 4 173 3.91 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 184 36 0 2 1 3 1 18 2 116 2.62 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 9 3 0 0 0 0 0 3 2 17 0.38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0.09 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 7 1 0 0 0 0 0 3 0 11 0.25 
ห้องการศึกษา
พิเศษ 

454 246 2 15 6 30 36 223 10 943 21.33 

รวม 1,550 1,646 8 50 38 98 377 575 80 4,422  
คิดเป็นร้อยละ 35.05 37.22 0.18 1.13 0.86 2.22 8.53 13.00 1.81   

 จากตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนักเรียนการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ท่ีเปิดสอนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562 จ าแนกระดับช้ันและประเภทความพิการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 4,422 คน โดยมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
ครบทุกประเภทและกระจายอยู่ในทุกระดับช้ัน และห้องการศึกษาพิเศษ บางโรงเรียนมีทุกระดับช้ัน 
บางโรงเรียนมีเพียงระดับช้ันใดช้ันหนึ่ง หรือไม่มีเลย โดยมีนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ อยู่ในห้อง
การศึกษาพิเศษมากท่ีสุด จ านวน 943 คน คิดเป็นร้อยละ 21.33 รองลงมาระดับช้ันประถมศึกษา 
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ปีท่ี 4 จ านวน 587 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27 และระดับช้ันท่ีมีนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
น้อยท่ีสุดคือ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 0.09 
 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงแนวทางในการน านโยบาย
ส าหรับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 1. เปูาหมายการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้โรงเรียนเรียนร่วม           
ในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการเรียนร่วมได้อย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคม
ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 2. วัตถุประสงค์การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการ             
ทางการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร  รวมถึงมี
โอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้รู้จักตนเอง ปรับตัวเข้ากับสังคม ได้รับ        
การยอมรับและอยู่ร่วมกับเด็กปกติได้อย่างมีความสุข และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 3. บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 การจัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝุาย เช่น 
การทดสอบทางจิตวิทยาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ จะต้องได้รับความร่วมมือจากนักจิตวิทยา 
จิตแพทย์ แพทย์ การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพจะต้องได้รับความร่วมมือจากนักกายภาพบ าบัด 
นั กกิ จกรรมบ าบั ด นั กอรรถบ าบั ด ครู การศึกษาพิ เศษ หน่ วยงานอื่ น ๆ และผู้ ท่ี เกี่ ยวข้ อง  
มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ในกฎหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการจัดการเรียนร่วม
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของแต่ละฝุาย ดังนี้ 1) บทบาทหน้าท่ีของส านักการศึกษา  
2) บทบาทหน้าท่ีของส านักงานเขต และ 3) บทบาทหน้าท่ีของโรงเรียน 

1) บทบาทหน้าท่ีของส านักการศึกษา มีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนร่วม                 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการให้มีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับ 
เด็กปกติอย่างเสมอภาค ดังนี้ (1) ส ารวจความต้องการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีจะขอเปิด 
การจัดการเรียนร่วม (2) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการขอเปิดโรงเรียน
การจัดการเรียนร่วม ตามแนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ขอเปิดสอน
การเรียนร่วม (3) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานตรวจเย่ียมความพร้อมของโรงเรียนท่ีมีความประสงค์
ขอเปิดการจัดการเรียนร่วม (4) จัดท าหนังสือแจ้งคณะท างานท่ีได้รับการแต่งต้ังออกตรวจเย่ียม                     
ความพร้อมของโรงเรียนท่ีประสงค์ขอเปิดการจัดการเรียนร่วมและเย่ียมโรงเรียนตามวันเวลาท่ีก าหนด 
(5) คณะท างานสรุปรายงานการตรวจเยี่ยมความพร้อม (6) คณะกรรมการพิจารณาเปิดโรงเรียน 
จัดการเรียนร่วม (7) จัดท าหนังสือน าเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อน าเสนอผู้ว่าราชการ
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กรุงเทพมหานครลงนามเห็นชอบ และลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปิดโรงเรียน               
ท่ีจัดการเรียนร่วมในปีการศึกษานั้น ๆ (8) ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษาแจ้งประกาศ                       
ให้ส่วนราชการส านักการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง (9) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ี               
ท่ีรับผิดชอบ  

2) บทบาทหน้าท่ีของส านักงานเขต 
 ส านักงานเขต มีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการให้มีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติอย่างเสมอภาค 
แนวด าเนินการของส านักงานเขตควรก ากับดูแลและให้ความรู้ความเข้าใจแก่โรงเรียนเรียนร่วมในสังกัด  
     3) บทบาทหน้าท่ีของโรงเรียน 
 โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน โดยค านึงถึงความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบด้วย บุคคลหลายฝุายท่ีท าหน้าท่ีในการดูแลนักเรียนให้สามารถ
เรียนรู้ได้ตามศักยภาพ การจัดการเรียนร่วมให้ประสบผลส าเร็จทุกฝุายต้องรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
และปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองภายใต้กฎหมาย99  

 ท้ังนี้กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ส านักการศึกษา       
เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการส ารวจโรงเรียนท่ีมีความประสงค์ขอเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ 
(เรียนร่วม)  ซึ่ งมีหลักเกณฑ์การขอเปิดการจัดการศึกษาพิ เศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียน                  
สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามมติคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2560 ดังนี้ 
  1. โรงเรียนท่ีมีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) มีเด็กท่ีมี         
ความต้องการพิเศษ โดยผ่านการคัดกรองจากครูการศึกษาพิเศษ หรือครู ท่ีได้รับการอบรม  
การคัดกรองความบกพร่องของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หรือนักจิตวิทยา หรือแพทย์ 
  2. ความพร้อมทางด้านบุคลากร เช่น ครูการศึกษาพิเศษ หรือครูท่ีมีจิตอาสาท่ีจะท าการสอน
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) 
  3. ความพร้อมด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการขอเปิดสอนการจัด
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) 
  4. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ มีมติเห็นชอบ ในการขอเปิดสอนการจัดการศึกษา
พิเศษ (เรียนร่วม) 

                                                             
99ส านักการศึกษา, การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์, 2554), 6-16. 
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  5. ในกรณีท่ีผู้ปกครองน าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทท่ีไม่สามารถเรียนร่วมกับ             
เด็กปกติได้ให้โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ หรือผู้แทน ประธาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองหรือผู้แทน ครูการศึกษาพิเศษหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีสอนเด็กท่ีมี                
ความต้องการพิเศษและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพิจารณารับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ                
หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานเฉพาะทาง เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือสถาบันราชนุกูล เป็นต้น100 

สรุปได้ว่าการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท
สามัญศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีการก าหนดนโยบาย เปูาหมาย การจัดท าและพัฒนาแผนการ
ศึกษาของกรุงเทพมหานครจัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ท้ังนี้หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีแนวทางในการน านโยบายส าหรับการจัดการเรียนร่วม มาด าเนินการ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีเปูาหมายเพื่อให้ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ 
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ มีการก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบไว้ในกฎหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการจัดการเรียนร่วมเข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการ
สร้างความร่วมมือร่วมกันจากท้ังส านักการศึกษา ส านักงานเขต และโรงเรียน โดยเริ่มด าเนินการ
จัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
เด็กเรียนช้า ให้มีโอกาสได้เรียนตามความสามารถจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ และเพื่อลดอัตราการสอบตก
ซ้ าช้ัน และลดปัญหาการสูญเปล่าในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
นโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพกับ
บุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ บุคคลด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในสังคม เริ่มก าหนดนโยบายไว้ต้ังแต่
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2540-2544) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2563) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (2556-2575) มอบหมายให้ส านักการศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการเปิดสอน            

                                                             
100ส านักการศึกษา, “หนังสือท่ี กท 0808/12216 เรื่อง ส ารวจโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์ขอเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในปีการศึกษา 2562 
เป็นการเพิ่มเติม,” 28 ธันวาคม 2561.  
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การจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความประสงค์ของโรงเรียน
ท่ีขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ปัจจุบันมีโรงเรียนท่ีเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ 
(เรียนร่วม) จ านวน 139 โรง กระจายท่ัวพื้นท่ี 48 ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครท าการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติท่ีมี เด็กท่ี มีความต้องการพิ เศษ 
เรียนรวมอยู่ในห้องเรียนปกติได้ และเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ห้องเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม แต่ไม่มีระเบียบ
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีชัดเจน  
ซึ่งต้องด าเนินการท้ังรูปแบบเรียนรวมและเรียนร่วม ท้ังนี้มีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกประเภท 
ความพิการ และทุกระดับของความพิการหรือความต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งจ านวนนักเรียนในแต่ละ
ประเภทของความพิการนี้มีจ านวนไม่เท่ากัน บางโรงเรียนมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวมอยู่ในแต่ละ
ระดับช้ันกับเด็กปกติ และบางโรงเรียนมีห้องการศึกษาพิเศษ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ 
ซึ่งบางโรงเรียนมีทุกระดับช้ัน บางโรงเรียนมีเพียงบางระดับช้ัน และบางโรงเรียนไม่มีเด็กท่ีมี               
ความต้องการพิเศษเลย แสดงว่ามีการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
หลายรูปแบบ หลายลักษณะ รวมท้ังขึ้นอยู่กับการเข้ามารับบริการทางการศึกษาของเด็กท่ีมี                
ความต้องการพิเศษในแต่ละปีอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการบริหาร
จัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 

 

การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้  
ท้ังผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดเปูาหมายในแผนงาน/โครงการ  
ร่วมรับผิดชอบ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาพิเศษ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ น าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง พัฒนา และรายงาน
ผลการด าเนินงาน101 โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และโรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  

                                                             
101เมธี เชษฐ์วิสุต, “การบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนแกนน า

จัดการการเรียนร่วม ส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา จังหวัดน่าน,” วารสาร Veridian E-
Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร 8, 1 (มกราคม-
เมษายน 2558): 1049-1058. 
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การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 

 การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมีต้องการพิเศษท่ีครอบคลุม           
การบริหารงานของโรงเรียน จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
พิเศษท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่าบุคคลตามความต้องการและความจ าเป็นพิเศษ                     
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
ศานติกรศ์ิ วงค์เขียว และอนุชา กอนพ่วง ได้กล่าวถึงรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมมาตรฐาน                 
การเรียนร่วมของโรงเรียนเรียนรวม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 4 องค์ประกอบ
หลัก ดังนี้   
 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย 1) เครือข่ายทางการศึกษา  ท้ังเครือข่ายภายใน 
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดต้ังคณะกรรมการประจ าโรงเรียนท่ีประกอบไปด้วย
ผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ ครูท่ัวไป ครูการศึกษาพิเศษ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรภายนอก 
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และเครือข่ายภายนอก ได้แก่ เครือข่ายชุมชน 
เครือข่ายโรงเรียนเรียนรวม และเครือข่ายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 2) คุณลักษณะและบทบาทผู้เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นบุคคลท่ีส าคัญยิ่งในโรงเรียนเป็นผู้น าและสร้างบรรยากาศของการ
ยอมรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ครู ผู้ปกครอง และเด็กปกติ และ 3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
จิตวิทยา ศูนย์ส่ือและการบริการทางวิชาการ 
 ด้านกระบวนการ (Process) การบริหารท่ียึดหลักการกระจายอ านาจในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ในการให้บริการเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรมในการได้รับบริการ 
อย่างท่ัวถึง ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน มีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมมาตรฐานวิชาการ การศึกษา การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็นต้น การวางแผนด้านวิชาการและ              
การจัดระบบระเบียบการสอนในสถานศึกษา การพัฒนา ส่งเสริม การใช้ส่ือ อุปกรณ์ การใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาการให้ครูและบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมผู้ปกครอง ครอบครัว สถานประกอบการ และสถาบันทางการศึกษาท่ีจัด
การศึกษาเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพร่องให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาการจัดการเรียน
การสอน การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาและการบริหารด้านวิชาการ                       
ของสถานศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล การด าเนินการทางวินัยการให้คุณให้โทษ การส่งเสริม
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มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส่งเสริมด้านวิทยฐานะ และการขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู  รวม ท้ังการจัดบริการสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิอันพึงมีตามกฎหมายก าหนด                  
ด้านการบริหารงานการเงินและพัสดุ การขอจัดต้ังงบประมาณ การโอน การเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
การขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติงาน
การใช้เงินงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร การระดมทรัพยากร การลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดท า
บัญชีการเงิน การรายงานการใช้เงิน งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่น ๆ 
ท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษาและการเบิกจ่าย ด้านการบริหารท่ัวไป การบริหาร
อาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกโดยยึดหลัก UDL: Universal Design for Learning                   
ให้สามารถใช้ได้กับทุกคน102 2) การจัดองค์การ (Organizing) โดยมีคณะบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง           
ต่อการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน การปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีท้ังผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการ ในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษาได้อย่างเหมาะสม               
3) การส่งเสริมสนับสนุน (Supporting) การสนับสนุนบุคลากรในการจัดการศึกษาและบริการ                
ท่ีจ าเป็นให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และการสนับสนุนให้ครูอัตราจ้างได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยให้สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ในระยะยาว 
4) การประสานงาน (Coordinating) 5) การควบคุม (Controlling) และ 6) การรายงานผล 
(Reporting) และโรงเรียนจะมีความเข้มแข็งในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตลอดจน      
ความร่วมมือจากผู้ปกครอง อาสาสมัคร นักวิชาชีพและเครือข่ายพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 ด้านผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน                  
ด้านการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และมาตรฐานด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ด้านเงื่อนไขความส าเร็จ ประกอบด้วย 1) เงื่อนไขภายใน ได้แก่ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และ
ภาวะผู้น าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเรียนรวม บริหารจัดการหน่วยบริการทางวิชาการ (SSSU: 
Student Support Services Unit) ค านึงถึงความส าคัญของบุคลากร กระบวนการบริหาร  
ส่ิงอ านวยยความสะดวก ส่ือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม ห้องเรียน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของการจัด
การศึกษาพิเศษส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือกันภายใน
สถานศึกษา รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษา และ

                                                             
102จ ารัส แจ่มจันทร์, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเรียนร่วมส าหรับเด็กท่ีมี

ความบกพร่องในการเรียนรู้,” วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร 7, 2 (กันยายน 2556):  
62-73. 
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สถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จผู้บริหารต้องให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและสร้าง
เครือข่ายภายนอกท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเรียนรวมและการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษต้องได้รับการประเมินจากแพทย์หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง มีการสอนเสริมเด็กให้
สอดคล้องกับแผนการสอนเฉพาะบุคคลให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ              
ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนด้านงบประมาณ ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ือบริการและ            
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างเพียงพอ เป็นต้น และ 2) เงื่อนไขภายนอก ได้แก่ ผู้ปกครอง
ในการสนับสนุนให้ความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียน เห็นความส าคัญของ             
การจัดท าแผนการจจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวม เป็นต้น และหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษามีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร                
การอบรมผู้บริหารก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ควรน ามาตรฐานการเรียนรวมมาก าหนดเป็นตัวบ่งช้ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ควรก าหนดโครงสร้างงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและต้องมีศึกษานิเทศก์ท่ีมีวุฒิการศึกษา
พิเศษ และคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีควรสนับสนุนต้ังแต่ระยะแรก การจัดหาผู้เช่ียวชาญ 
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางด้านการศึกษาพิเศษ เพื่อให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษา           
เป็นต้น103 
 กล่าวโดยสรุปการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน ด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) 
ประกอบด้วย เครือข่ายทางการศึกษา คุณลักษณะและบทบาทผู้เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อม          
ทางกายภาพ จิตวิทยา ศูนย์ ส่ือและการบริก ารทางวิชาการ  ด้านกระบวนการ (Process) 
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การส่งเสริมสนับสนุน 
(Supporting) การประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) และ การรายงานผล 
(Reporting) ด้านผลผลิต (Outputs) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านเงื่อนไขความส าเร็จ 
ประกอบด้วย 1) เงื่อนไขภายใน ได้แก่ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้น า ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนรวมและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน
ด้านงบประมาณ ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ือบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา         
                                                             

103ศานติกรศ์ิ วงค์เขียว และอนุชา กอนพ่วง, “รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมมาตรฐาน
การเรียนร่วมของโรงเรียนรวม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน,” วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2560): 230-244. 
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อย่างเพียงพอ และ 2) เงื่อนไขภายนอก การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

แนวคิดตัวอย่างโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษ 

โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (Inclusive Schools)   

 จากข้อมูลของกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและการเรียนร่วม             
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่ามีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  (Inclusive Schools) 
ปีงบประมาณ 2555-2557 ท่ีเป็นศูนย์ SSS (Student Support Services) ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนท้ังส้ิน 1,228 โรงเรียน104 ทุกโรงเรียนได้ด าเนินการตามแนวทาง
ของการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) และการบริหารจัดการ 
ท้ังระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) โดยมีกรอบแนวทาง 
ในการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม และโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม   
ดังตัวอย่างของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม ดังนี้ 
      1. โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม โดย
มีกรอบแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม (Inclusive Schools) ดังนี้  
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนพิการอย่างเป็นระบบ คัดกรอง วินิจฉัย และจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การจัดท าส่ือ/เทคนิควิธีการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของครู เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน/  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาปัจจัยพื้นฐานตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของเด็กเป็นรายบุคคล ได้แก่ การพัฒนาจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีจ าเป็นในการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนพิการตามมาตรฐานท่ีก าหนด ขยายผลการอบรมครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนางานท้ังระบบ (Whole school approach) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกัน
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา จัดท าแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับนักเด็กพิการเรียนร่วม จัดต้ังทีมงาน
และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ รวมท้ังการท างานร่วมกับ 
สหวิชาชีพ บริหารจัดการ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายตามสภาพความส าเร็จท่ีก าหนดไว้  พัฒนาโรงเรียนให้พร้อมเป็น
ศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Service : SSS) ด าเนินการตามระบบประกัน

                                                             
104ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, ข้อมูลโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 1,228 โรง, 

เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก http://special.obec.go.th/doc/ข้อมูลโรงเรียนต้น
แบบเรียนการเรียนรวม1,228โรง.xlsx   
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คุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง จัดเตรียมเครือข่ายกับโรงเรียนอื่น ๆ องค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อความร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันทางวิชาการเพื่อให้เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ได้มากท่ีสุด ประเมินและจัดท ารายงาน
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนร่วมเมื่อส้ินปีการศึกษา วิจัยและพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน และมีการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือ 
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรวม ท้ังนี้มีการก าหนด
กรอบแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ดังนี้ พัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วม 
ด้วยรูปแบบ/นวัตกรรม/เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมให้พัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ พัฒนานวัตกรรม/ส่ือ/
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภทความพิการ 
การจัดส่ือ  ส่ิงอ านวยความสะดวก  บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามท่ีก าหนด               
ในกฎกระทรวง และการบริหารจัดการท้ังระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)105 

 

2. โรงเรียนบ้านบางสัก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 ได้รับรางวัล
ผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านกระบวนการจัดการเรียน
รวม ระดับประเทศ (เหรียญเงิน) เมื่อปี 2559 เป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม มีความ
หลากหลายของสภาพนักเรียน ก่อให้เกิดปัญหาในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
เรียนการสอน ด้านความร่วมมือของชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง น าไปสู่การบริหารจัดการของ
ผู้บริหารโดยใช้ MATH model ท่ีพัฒนาบนรากฐานของการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM) และโครงสร้าง SEAT เพื่อต้องการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัด          
การเรียนรวมของโรงเรียนบ้านบางสัก โดยมีรูปแบบ MATH model106 ดังแผนภาพท่ี 4 

 
 
 
 

                                                             
105โรงเรียนคุรุประชาสรรค์, กรอบแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ

จัดการเรียนรวม และโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม, เข้าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก 
http://www.khu.ac.th/kr58/  

106
 โรงเรียนบ้านบางสัก, โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ผลงานวิชาการ Best 

Practice ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม (ระดับประเทศ), เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 
2563, เข้าถึงได้จาก http://bangsak.ac.th/news-detail__211954 
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แผนภาพที่ 4 การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโดยใช้ MATH model โรงเรียนบ้านบางสัก 
ท่ีมา: โรงเรียนบ้านบางสัก, โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ผลงานวิชาการ Best Practice ด้าน
กระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม (ระดับประเทศ), เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2563, เข้าถึงได้จาก 
http://bangsak.ac.th/news-detail__211954 
 3. โรงเรียนบ้านสถาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
มีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice : BP) มีการบริหารโดยใช้ทฤษฎีระบบ การบริหารจัดการเรียน
รวมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM และโครงสร้างซีท SEAT ซึ่งได้แนวทางการบริหารจัดการ 4G SATHAN 
MODEL ท าให้ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 4G ได้แก่ Good Management (การจัดการดี) Good Operation 
(การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี) Good Participation (การมีส่วนร่วมของทุกฝุายเป็นอย่างดี) และ Good 
Sustainability (การประเมินผลท่ีดี) และ SATHAN ได้แก่ S : Student (นักเรียน) A : Adaptive 
Learning (การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้) T : Tool (เครื่องมือ) and Train (ฝึกฝน) H : Help to 

 ประชุมแต่งต้ัง 

 พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 

 จัดท าแผน (IEP) 

 การประกันคุณภาพภายใน 

 ศูนย์ให้บริการ sss 

 การศึกษาความต้องการ 

และความสามารถพิเศษ 

เฉพาะบุคคล 

 หลักสูตรแกนกลาง 

 จัดท าแผน (IIP) 

 จัดกิจกรรมการเรียน 

             การสร้างส่ือให้ตรงกับ 

                 ความต้องการ 

              นิเทศการด าเนินงาน 

                 จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 

              กับการพัฒนาสมอง 

 เครื่องมือคัดกรอง 

 การสร้างแบบฝึก 

 เครื่องมือวัดและ 

ประเมินความต้องการและ 

ความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล 

                 ครูท างานอย่างเต็มท่ี 

                            ความสามารถ 

                     มอบทุน 

                ประกาศเกียรติคุณ 

MATH Model 

M:  
Managementt 

A:  

Activities 

H:  

Heart 

T:  

Tools 
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promote talent (ช่วยเหลือ/เตรียมความพร้อมทักษะ/ส่งเสริมความสามารถ) A : Activities (กิจกรรม)  
N : Network (สร้างเครือข่าย บ้าน โรงเรียน ชุมชน องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน)107 ดังแสดงแผนภาพท่ี 5 
 

 

 
 

 
 
 
 
แผนภาพที่ 5 แนวทางการบริหารจัดการ 4G SATHAN MODEL โรงเรียนบ้านสถาน 
ท่ีมา: โรงเรียนบ้านสถาน, ผลการปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice : BP) โรงเรียนบ้านสถาน, 
เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2563, เข้าถึงได้จาก https://sathanthailand.files.wordpress.com/2016/09/ 
best-e0b982e0b8a3e0b887e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899-59e0b89ae0b8a3e0b 
8b4e0b8abe0b8b2e0b8a3.pdf 
 
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนบ้าน
สวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี  
 พลธาวิน วัชรทรธ ารงค์ ได้ศึกษาการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) ของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยรูปแบบ BANSUAN@CHON1 
Model มีรายละเอียดดังนี้ ค่านิยมองค์กร ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (C: Creative Thinking) 
ความสุขในการปฏิบัติงาน (H: Happy Workplace) จิตสาธารณะ (O: Open Mind) บริการ               
เท่าเทียมกัน (N: Non Graded in Service) และโรงเรียนมีคุณภาพเป็นเลิศ (E: Excellent in 
School Quality) รูปแบบการบริหารจัดการ ได้แก่ การระดมสมองและการเทียบสมรรถนะ                    
การปฏิบัติงานการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา (B: Brainstorming & 
Benchmarking) การสร้างความตระหนักรู้และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน (A: Awareness & 
Accountability) การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาแบบธรรมชาติ (N: Network & Naturalism) 

                                                             
107โรงเรียนบ้านสถาน, ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) โรงเรียนบ้านสถาน, 

เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2563, เข้าถึงได้จาก https://sathanthailand.files.wordpress.com/2016/09/ 
best-e0b982e0b8a3e0b887e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899-59e0b89ae0b8a3e0b8b 
4e0b8abe0b8b2e0b8a3.pdf 

4G 

2 

Good Operation 

 

1 

Good Management 

 
3 

Good Participation 

4 

Good Sustainability 
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เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (S: Students Based Development-STEM/STEAM Education) 
เอกภาพในนโยบาย หลากหลายวิธีปฏิบัติ และเน้นทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (Unity but Variety 
& Student skills for 21st Century) การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและพัฒนาวิชาการ  
(A: Assessment & Achievement) และการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนร่วม          
(N: National Standard) และรูปแบบการจัดการเรียนรวม มาตรฐาน ตัวช้ีวัดและวิธีด าเนินงานสู่
มาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน (S: Student) ด้านสภาพแวดล้อม (E: Environment)                
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A: Activities) และด้านเครื่องมือ (Tools)108  
 กล่าวโดยสรุปรูปแบบ BANSUAN@CHON1 Model มีรายละเอียดดังนี้ ค่านิยมองค์กร 

ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (C: Creative Thinking) ความสุขในการปฏิบัติงาน (H: Happy 

Workplace) จิตสาธารณะ (O: Open Mind) บริการเท่าเทียมกัน (N: Non Graded in Service) 

การระดมสมองและการเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงาน  (B: Brainstorming & Benchmarking)  

การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาแบบธรรมชาติ (N: Network & Naturalism) เน้นการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน (S: Students Based Development-STEM/STEAM Education) เน้นทักษะ

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 (Unity but Variety & Student skills for 21st Century) การประเมินผล

การเรียนรู้ที่หลากหลายและพัฒนาวิชาการ (A: Assessment & Achievement) และการด าเนินงาน

เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนร่วม (N: National Standard) 

 

เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

 
ความหมายของเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
 จุมพล พูลภัทรชีวิน กล่าวถึงความหมายของการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research : EDFR) โดยการผสมผสานท้ังสองเทคนิค คือ การวิจัย อี เอฟ อาร์ 
(Ethnographic Futures Research : EFR) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ให้มีความ
ยืดหยุ่นในระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ท่ีหลากหลาย เช่น การวิจัยเพื่อส ารวจความคิดเห็นและปัญหา การวิจัยเพื่อหารูปแบบ ก าหนด
นโยบาย ก าหนดมาตรฐานวิธีแก้ปัญหา และการตัดสินใจ เป็นต้น 
                                                             

108พลธาวิน วัชรทรธ ารงค์, “การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework) ของโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยรูปแบบ BANSUAN@CHON1 
Model,” วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 6, 1 
(มกราคม-มีนาคม 2565): 45-52. 
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ความเป็นมาของเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
 เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR นี้ หรือ อี ดี เอฟ อาร์ เริ่มพัฒนาขึ้นโดยจุมพล พูลภัทรชีวิน  
ในปี พ.ศ. 2522 ในขณะท่ีก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยมินนิโซต้า (University of 
Minnesota) โดยมีเหตุจูงใจอยู่ 2 ประการ คือการมีโอกาสได้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับอนาคตศึกษา 
(Futures Studies) และการวิจัยอนาคต (Futures Research) ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
มินนิโซต้า พบว่าเทคนิคเดลฟายและ อี เอฟ อาร์ ยังไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และความเช่ือ
เบ้ืองต้นบางประการของการวิจัยอนาคต ดังนั้นควรจะได้มีการคิดหาวิธีปรับปรุงหรือแก้ไข และการมี
โอกาสได้พบและรู้จักกับ โรเบิร์ต บี เท็กซเดอร์ (Robert B. Textor) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด (Standford University) ซึ่งเป็นผู้พัฒนา อี เอฟ อาร์ ท าให้ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ อี เอฟ อาร์ ซึ่งเห็นว่าเป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจมาก แต่ยังมีบางจุดในระเบียบวิธีท่ีควรจะ
ได้รับ                การปรับปรุงแก้ไข 
 ดังนั้นจุมพล พูลภัทรชีวิน ผู้พัฒนาจึงเสนอว่าถ้ามีการผสมผสานระเบียบวิธีระหว่าง  
เทคนิค เดลฟาย และ อี เอฟ อาร์ เข้าด้วยกัน โดยปรับให้มีความเหมาะสมมากขึ้นก็จะได้เทคนิคการ
วิจัยอนาคตแบบใหม่อีกเทคนิคหนึ่ง ท าให้ในปี พ.ศ. 2523 จึงได้พัฒนา อี ดี เอฟ อาร์ ขึ้นและ 
ได้ทดลองใช้ครั้งแรกกับงานวิจัยเรื่อง “Alternative Futures of Thai University : An EDFR Study” 
และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Cultural and Educational Futures.109 
 

ความเข้าใจพื้นฐานที่ส าคัญเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคต 
 ค าว่าการวิจัยอนาคต มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Futures Research เป็นค าเฉพาะ 
(Technical Term) ท่ีส่ือถึงแนวคิด วิธีการ กระบวนการ และระเบียบวิธีท่ีใช้ในการส ารวจ ศึกษา
แนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้ในอนาคต เกี่ยวกับเรื่องท่ีท าการศึกษา ท้ังแนวโน้มท่ีพึงประสงค์ และ 
ไม่พึงประสงค์ จึงมีตัว “s” ต่อท้ายค าว่า Future เพื่อสะท้อนแนวคิดว่าเรื่องของอนาคตนั้นมีความเป็นไปได้
หลายทิศทาง จึงต้องส ารวจศึกษาแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปได้เหล่านั้นให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
 การวิจัยอนาคตมีหลายวิธี แต่ละวิธีก็จะมีระเบียบวิธีวิจัยท่ีแตกต่างกันออกไป การจะ
พิจารณาเลือกวิธีวิจัยอนาคตแบบใด จึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจ ากัดของนักวิจัย  
ท่ีแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างวิธีวิจัยอนาคตท่ีนิยมท ากันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ เดลฟาย (Delphi)  
การสร้างอนาคตภาพ (Scenario Building) ฟอร์ไซ้ท์ (Foresight) อี เอฟ อาร์ (EFR) และ อี ดี เอฟ อาร์ 
(EDFR) เป็นต้น 

                                                             
109จุมพล พูลภัทรชีวิน, การวิจัยอนาคตแบบเดลฟายและชาติพันธุ์วรรณนา, เข้าถึง

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2562, เข้าถึงได้จาก http://ejournals.swu.ac.th/index.php/enedu/ 
article/view/5854/5491 
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 ค าว่าอนาคตศึกษาและอนาคตนิยมเป็นค าท่ีแปลมาจากค าภาษาอังกฤษว่า Futures Studies 
หมายถึงวิชาหรือสาขาวิชา (Field/Program of Study) ท่ีศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การศึกษาอนาคต ระเบียบวิธีท่ีใช้ในการศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีความเป็นไปได้ใน
อนาคต ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นแนวคิด (Perspectives) และ
ทฤษฎี (Theories) ซึ่งอาจใช้ค ารวมว่าอนาคตนิยม (Futurism) และส่วนท่ีเป็นระเบียบวิธี (Methodologies) 
ซึ่งอาจเรียกว่าการวิจัยอนาคต (Futures Research) และอาจจะพบค าอื่น ๆ ท่ีมีความหมายเหมือน
หรือใกล้เคียงกับค าเหล่านี้อีกหลายค า เช่น Futurics, Futurology, Futuribles, Prognostics และ 
Anticipatory Science เป็นต้น แต่ละค าก็มีความหมายและลักษณะพิเศษเฉพาะตัวตามแนวคิดของ
คนท่ีคิดขึ้นแต่ส่ิงท่ีเหมือนกัน ก็คือการเน้นเรื่องการศึกษา และการคาดการณ์หรือการท านายอนาคต 
ผู้ท่ีท าการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบต่าง ๆ เรียกว่านักวิจัย
อนาคต ส่วนนักคิดและนักทฤษฎีเกี่ยวกับอนาคตเรียกว่านักอนาคตนิยม ค ารวมท่ีใช้เรียกกลุ่มบุคคล
เหล่านี้คือนักอนาคต ซึ่งการศึกษา การคาดการณ์ หรือการท านายอนาคตของนักอนาคตจะแตกต่าง
กันไป จากการท านายของหมอดูโดยท่ัว ๆ ไป ท่ีท านายเรื่องท่ีเกี่ยวกับอนาคตเหมือนกัน แต่ความเช่ือ
และวิธีการของท้ังสองกลุ่มแตกต่างกัน เปูาหมายหลักของการศึกษาและการวิจัยอนาคต ไม่ใช่อยู่ท่ีการ
ท านายท่ีถูกต้องแม่นย า เพราะเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องท่ียังไม่เกิดขึ้น หรือไม่มีข้อเท็จจริง (Facts) 
เกี่ยวกับอนาคต มีแต่เพียงการคาดการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มท่ีเป็นทางเลือกท่ีคาดว่าจะมี 
ความเป็นไปได้ (Possible Alternative Trends) เท่านั้น เปูาหมายหลักของการศึกษาและการวิจัยอนาคต 
อยู่ท่ีการส ารวจและศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของเรื่องท่ีศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้  
ท้ังท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์เพื่อหาทางท าให้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็
หาทางปูองกันหรือขจัดแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไปด้วยการเริ่มลงมือท าต้ังแต่ปัจจุบัน ดังค ากล่าว
ของนักอนาคตท่ีว่า “อนาคตเริ่มต้ังแต่ปัจจุบัน The Future is NOW.”110 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
110จุมพล พูลภัทรชีวิน, “Twilight Program เรื่อง การวิจัยเชิงอนาคต (Futures 

Research),” (เอกสารประกอบงานมหกรรมงานวจัิยแห่งชาติ 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ, 20 สิงหาคม 2559), 1-3. 
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เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
 การศึกษาการวิจัยอนาคตแบบ EDFR จุมพล พูลภัทรชีวิน ได้กล่าวถึงความเช่ือพื้นฐานของ
อนาคตศึกษาและการวิจัยอนาคต วัตถุประสงค์ของการวิจัยอนาคต ขั้นตอนของการวิจัยอนาคตแบบ
เดลฟายและชาติพันธุ์วรรณนา และประโยชน์ของการวิจัยอนาคตแบบเดลฟายและชาติพันธุ์วรรณนา 
ดังนี้ 
 1. ความเช่ือพื้นฐานของอนาคตศึกษาและการวิจัยอนาคต ว่าอนาคตมนุษย์สามารถ
ท าการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจ และเช่ือจะควบคุมและ
สร้างอนาคตได้ 
 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัยอนาคต เป็นการส ารวจและศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้หรือน่าจะ
เป็นของเรื่องท่ีศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ท้ังท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพื่อท่ีจะหาทาง                     
ท าให้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์นั้นเกิดขึ้น และปูองกันหรือขจัดแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือ
หาทางท่ีจะเผชิญกับแนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย
อนาคตจะมีประโยชน์โดยตรงต่อการวางแผนการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจตลอดไปจนถึง              
การก าหนดยุทธวิธี (Strategies) และกลวิธี (Tactics) ท่ีจะน าไปสู่การสร้างอนาคตท่ีพึงประสงค์ได้ 
และการปูองกันหรือขจัดอนาคตท่ีไม่พึงประสงค์ 
 3. ขั้นตอนของการวิจัยอนาคตแบบเดลฟายและชาติพันธุ์วรรณนา ดังนี้ 
      3.1 ก าหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ถือว่าส าคัญและจ าเป็น หากได้กลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญจริง ๆ จะท าให้ผลการวิจัยน่าเช่ือถือมากขึ้นเท่านั้น ส่วนการเตรียมผู้เช่ียวชาญก็มี 
ความจ าเป็น เพราะผู้เช่ียวชาญอาจมองไม่เห็นความส าคัญของการวิจัยลักษณะนี้หรืออาจไม่มีเวลาให้ผู้วิจัย 
ได้เต็มท่ี ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องติดต่อกับผู้เช่ียวชาญเป็นการส่วนตัวอธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนต่าง ๆ  
ของการวิจัย เวลาท่ีต้องใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัย ย้ าถึงความจ าเป็นและความส าคัญ 
ของการใช้ผู้เช่ียวชาญแล้วจึงขอความร่วมมือ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือก็จ าเป็นต้องไปหาผู้เช่ียวชาญ
ท่านอื่นต่อไป ถ้าได้รับความร่วมมือก็ขอนัดวันและเวลาส าหรับสัมภาษณ์ การเตรียมผู้เช่ียวชาญดังกล่าว 
นอกจากจะท าให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เช่ียวชาญได้มีเวลา
เตรียมตัว เตรียมข้อมูล จัดระบบข้อมูลและเตรียมความคิดล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูล  
ท่ีน่าเช่ือถือเพิ่มขึ้น 
      3.2 สัมภาษณ์ (อี ดี เอฟ อาร์ รอบท่ีหนึ่ง) การสัมภาษณ์มีลักษณะและขั้นตอนคล้ายกับ              
อี เอฟ อาร์ แต่ อี ดี เอฟ อาร์ มีความยืดหยุ่นมากกว่า กล่าวคือ ผู้วิจัยสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์ 
ท่ีจะสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ เวลา งบประมาณ และสถานการณ์ของการวิจัยได้ คือ อาจยึดตามรูปแบบ
ของ อี เอฟ อาร์ โดยเริ่มจาก Optimistic-Realistic (O-R), Pessimistic-Realistic (P-R) และ Most 
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Probable (M-P) ตามล าดับ หรืออาจจะเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโน้มท่ีผู้เช่ียวชาญคาดว่าจะเป็นไปได้
และน่าจะเป็น โดยไม่ค านึงถึงแนวโน้มเหล่านั้นจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย 
      3.3 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 
      3.4 สร้างแบบสอบถาม 
      3.5 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ (อี ดี เอฟ อาร์ รอบท่ีสอง สาม...) 
      3.6 เขียนอนาคตภาพ 
 ในการท า อี ดี เอฟ อาร์ รอบท่ีสองและสาม ถ้าหากผู้วิจัยสนใจท่ีจะแยกศึกษาอนาคตภาพ                
ท้ัง 3 ภาพ ตามแบบ อี เอฟ อาร์ ผู้วิจัยก็สามารถท าได้โดยการออกแบบสอบถามท่ีจะช่วยให้ได้
อนาคตภาพทั้ง 3 อย่างเป็นระบบได้ 
 4. ประโยชน์ของการวิจัยอนาคตแบบเดลฟายและชาติพันธุ์วรรณนา ดังนี้ 
      4.1 ได้ข้อมูลส าคัญ และจ าเป็นมากเกี่ยวกับอนาคตท่ีจะน ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ           
การก าหนดนโยบาย และการวางแผน ได้แก่ กรอบส าหรับการตัดสินใจหลายรูปแบบ บ่งช้ีถึงปัญหาต่าง  ๆ
และวิธีแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ พร้อมช่วยประเมินนโยบายและการปฏิบัติต่าง ๆ ท าให้มองเห็นและเข้าใจ
ปัจจุบันและอดีตดีขึ้น ช่วยเพิ่มทางเลือก และก าหนดจุดหมายและแสวงหาวิธีท่ีจะบรรลุจุดหมาย 
      4.2 เตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องประสบการณ์
ล่วงหน้า (pre-experience) เพื่อจะได้เตรียมพร้อมว่าควรจะท าอย่างไร ในการรับรู้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต และการกระตุ้นให้มนุษย์ท าการศึกษาอนาคตอย่างมี “สติ” 
      4.3 ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันมาก เพราะเห็นถึงความส าคัญและความสัมพันธ์
ของระบบต่าง ๆ  
      4.4 ช้ีน าและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความคิด 
      4.5 เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะไม่ติดอยู่กับปัญหาในอดีตและปัจจุบัน 
      4.6 กระตุ้นให้ใฝุหาความรู้โดยการเป็นผู้สร้างความรู้มากกว่าเรียนรู้ส่ิงท่ีผู้อื่นบอกหรือ 
ท ามาแล้วแต่เพียงอย่างเดียว 
      4.7 ให้แนวความคิดในการพัฒนาปรัชญาชีวิตท่ีผสมกลมกลืน 
      4.8 ให้สันทนาการและความสนุกสนานเพลิดเพลิน111 
 

                                                             
111จุมพล พูลภัทรชีวิน, การวิจัยอนาคตแบบเดลฟายและชาติพันธุ์วรรณนา, เข้าถึงเมื่อ 

28 พฤศจิกายน 2562, เข้าถึงได้จาก http://ejournals.swu.ac.th/index.php/enedu/article/view/ 
5854/5491 
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  สรุปได้ว่าเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  

เป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตท่ีพัฒนารูปแบบมาจากเทคนิคการวิจัยอนาคตสองเทคนิค คือ เทคนิคเดลฟาย 

(Delphi Technique) และการวิจัย อี เอฟ อาร์ (Ethnographic Futures Research : EFR) โดย

การผสมผสานท้ังสองเทคนิคให้มีความยืดหยุ่นในระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้

ตามปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีหลากหลาย มีเปูาหมายอยู่ท่ีการส ารวจและศึกษาแนวโน้ม

ท่ีเป็นไปได้ หรือน่าจะเป็นของเรื่องท่ีศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ ท้ังท่ีพึงประสงค์และ 

ไม่พึงประสงค์เพื่อหาทางท าให้แนวโน้มท่ีพึงประสงค์เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็หาทางปูองกันหรือขจัด

แนวโน้มท่ีไม่พึงประสงค์ให้หมดไปด้วยการเริ่มลงมือท าต้ังแต่ปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนต้ังแต่การก าหนด

และเตรียมตัวกลุ่มผู้เช่ียวชาญ สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (อี ดี เอฟ อาร์ รอบท่ีหนึ่ง) การสัมภาษณ์มีลักษณะ 

และขั้นตอนคล้ายกับ อี เอฟ อาร์ แต่ อี ดี เอฟ อาร์ มีความยืดหยุ่นมากกว่า จากนั้นน ามาวิเคราะห์/

สังเคราะห์ข้อมูล สร้างแบบสอบถาม ส่งแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ (อี ดี เอฟ อาร์ รอบท่ีสอง สาม...) 

จากนั้นน ามาเขียนอนาคตภาพ 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

งานวิจัยในประเทศ 

 รัฐณีรนุช นามแก้ว ศึกษากลยุทธ์การบริหารการเรียนร่วม ของโรงเรียนแกนน าจัดการ          
เรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ความต้องการจ าเป็น วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม 
และพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม พบว่าสภาพปัจจุบัน
โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเรียงล าดับตามความต้องการจ าเป็น ดังนี้ ด้านการวางแผน 
ด้านการน าแผนไปปฏิบัติ และด้านการวัดและประเมินผล โดยมีด้านท่ีเป็นจุดแข็งหรือโอกาส คือ           
การวัดและประเมินผล และด้านท่ีเป็นจุดอ่อนหรือภาวะคุกคาม คือการวางแผนและการน าแผนไป 
ส าหรับกลยุทธ์การบริหารการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน า ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ท่ี 1 
ด้านการวางแผน ประกอบด้วยการวางนโยบายการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมท่ีชัดเจน เพื่อให้ชุมชนทราบ
ว่าโรงเรียนมีการเปิดโอกาสในการรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วม ซึ่งจะท าให้เกิดความเสมอ
ภาคทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรท่ีชุมชนมีส่วนร่วม กลยุทธ์ท่ี 2 ด้านการน าแผนไปปฏิบัติ                 
เป็นขั้นตอนท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองและทรัพยากรในการด าเนินงาน และกลยุทธ์ท่ี 3 
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ด้านการวัดและประเมินผล อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ครู ผู้สอน ผู้ปกครอง 
ผู้บริหาร รวมไปถึงเขตพื้นท่ี ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน112 
 สุมาลี รามฤทธิ์ ได้ศึกษารูปแบบการจัดการการเรียนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาของการจัดการเรียนรวม สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวม และประเมินรูปแบบการจัดการเรียน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนรวมอยู่ในระดับปานกลาง รูปแบบการจัดการเรียนรวม  
มีแนวทางการด าเนินการใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารท่ัวไป ผู้บริหารควรมีการวางแผน 
ก าหนดเปูาหมาย แผนงานเรียนรวมโครงสร้างการบริหารโรงเรียน และโครงสร้างการจัดการเรียนรวม 
แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และให้โอกาสนักเรียนพิการเข้าเรียนรวมตามศักยภาพ
และตามความต้องการ โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรวมให้ผู้ปกครอง/สาธารณชน
รับทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนอย่างชัดเจน และมีการปรับอาคารสถานท่ีให้ปลอดภัย 
เหมาะสมและบรรยากาศในช้ันเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามสภาพความพิการ 2) ด้านการบริหาร
แผนงานและงบประมาณมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ และการขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก เพื่อน าไปใช้ใน
การบริหารจัดการเรียนรวม 3) ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหาร ครูและบุคลากรควรมีความรู้          
ความเข้าใจเรื่องคนพิการ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรวมและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
และนอกจากนี้ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรียนรวมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร            
ในการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM)          
ในการร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพัฒนาของโรงเรียน ครูทุกคนควรได้รับการฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเจตคติท่ีดี มีทักษะ และมีความสามารถในการจัดการเรียนรวมได้อย่าง
เหมาะสม ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ไม่ควรเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย จะท าให้งานขาด
ความต่อเนื่อง ในห้องเรียนควรมีครูพี่เล้ียงคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนโดยเฉพาะ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ รวมท้ังผู้บริหารควรสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู และ
บุคลากร 4) ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรจัดรูปแบบการเรียนรวมให้เป็นไปตามบริบทของ
โรงเรียนและตามศักยภาพของผู้เรียน ครู ผู้สอนควรจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)                 
ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

                                                             
112รัฐณีรนุช นามแก้ว, “กลยุทธ์การบริหารการเรียนร่วม ของโรงเรียนแกนน าจัดการ

เรียนร่วม ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร,” 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) 3, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2557): 552-561. 
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วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โรงเรียนก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอน
จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการท างานและพื้นฐานการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนพิการเรียนรวม
ควบคู่ไปกับทักษะวิชาการ ผู้ปกครองควรส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการจั ด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ร่วมกับโรงเรียน ควรประชาสัมพันธ์ผลงานด้านศักยภาพของนักเรียนพิการ
เรียนรวมจากการประกวดและแข่งขันผลงานระดับต่าง ๆ ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนและครูผู้รับผิดชอบ ครูจัดหา ผลิตส่ือและใช้เทคโนโลยี ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในการพัฒนานักเรียนพิการและเป็นไป
ตามศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ซึ่งครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียน       
การสอน และติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการพัฒนาของนักเรียนพิการต่อผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ และมีการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวมโดยครูการศึกษาพิเศษและแพทย์เป็นผู้ตรวจ
วินิจฉัย ท้ังนี้ผลการประเมินรูปแบบพบว่ามีความเป็นไปได้ในการน า ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก           
ทุกด้าน113 
 เอกชัย อ้ายม่าน ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษทางการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและหาแนวทางของการบริหาร
การจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม พบว่า
สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการเรียนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และแนวทางการบริหารจัดการ
เรียนร่วมแบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการพิเศษทางการศึกษา มีความยืดหยุ่นท่ีจะน าไปปรับใช้กับนักเรียนและครู 
จัดท าเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลอ้างอิงจากแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล พัฒนาและส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ นิเทศก ากับดูแล ติดตามประเมินผล และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ จัดหาสถานท่ี ส่ือ อุปกรณ์ ระดมทรัพยากรและลงทุน  
เพื่อการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การบริหารพัสดุ บ ารุงดูแลรักษาพัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคลากร วางแผนก าลังคน สรรหา 
ผู้มีความรู้ความสามารถ เช่ียวชาญพิเศษเข้ามารับผิดชอบการจัดการเรียนร่วมโดยเฉพาะ รวมถึง
พัฒนาบุคลากรกร ธ ารงรักษาบุคลากร ร่วมท้ังให้ประสบความส าเร็จ มีก าลังใจ สร้างแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์  

                                                             
113สุมาลี รามฤทธิ์, “รูปแบบการจัดการเรียนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4,” วารสารวิจัยทางการ
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10, 1 (สิงหาคม 2558 - มกราคม 2559): 
181-193. 
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และด้านการบริหารทั่วไป มีกลยุทธ์ แผนงาน วิธีการท างานหรือกระบวนการท างานอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม รองรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และจัดการทรัพยากร
ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา114 
 เรืองสิทธิ์ นามกอง ศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารเพื่อการ
จัดการศึกษา แบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อประเมิน
ความต้องการจ าเป็น และศึกษาแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม พบว่าล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นเรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการ            
ด้านบุคลากร ด้านวัสดุสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการจัดการ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาความ
ต้องการจ าเป็น ประกอบด้วย 1) ด้านบุคลากร ประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อขอรับการสนับสนุน
บุคลากร พัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแต่งต้ังบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ก าหนดนโยบายในระดับโรงเรียนและรับผิดชอบการจัดการเรียนรวมอย่างชัดเจน ผู้บริหารควรสร้างความตระหนัก
และความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริมให้มีพี่ เลี้ยงดูคนพิการ ก าหนดอัตราก าลังและค่าตอบแทน ส าหรับบุคลากรให้เหมาะสม                    
2) ด้านงบประมาณ ควรวิเคราะห์นโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์ จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรม จัดให้มีคณะกรรมการจัดท าแผนงานงบประมาณสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ผู้ปกครอง 
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรการกุศล 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
นักเรียน ติดต้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าถึงและใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ได้สะดวกและปลอดภัย จัดห้องเรียนพิเศษในลักษณะห้องเสริมวิชาการให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
และพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวกได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้บริหารควร
ให้ความส าคัญและจดัหางบประมาณเพิ่มเติมเพือ่พัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อนักเรียนทีม่ีความต้องการ
พิเศษ และ 4) ด้านการจัดการ โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับกับประเมินหลักสูตร         
การวัดและประเมินผลผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และคัดกรองนักเรียนพร้อมท าความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสภาพความ
ต้องการพิเศษเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนและศูนย์การศึกษาพิเศษควรมีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานด้าน
หลักสูตรเรียนรวมของแต่ละสถานศึกษา115 
                                                             

114เอกชัย อ้ายม่าน, “แนวทางการบริหารการจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษทางการศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม,” วารสารครุศาสตร์วิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย 1, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559): 40-54. 

115เรืองสิทธิ์ นามกอง, “การประเมินความต้องการจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร
เพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25,” 
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบบัวิจัยบณัฑติศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 11, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560), 
142-153. 
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 ภัครมัย เตียสะ ได้ศึกษาการบริหารจัดการเรียนร่วมโรงเรียนขยายโอกาส เครือกะเปอร์พัฒน์ 
เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมและเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเรียน
ร่วมโรงเรียนขยายโอกาสเครือกะเปอร์พัฒน์ พบว่าการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน และระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงล าดับดังนี้  
การเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการประสานความร่วมมือกับชุมชน และ
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม โดยแนวทางนการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนร่วมพบว่าควรมีการสร้าง
ความตระหนักให้ทุกฝุายยอมรับนักเรียนเรียนร่วมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ และควรมี  
การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนขยายโอกาสให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพของเด็ก โดยการปรับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
โดยพิจารณาถึงสภาพความบกพร่องของเด็กแต่ละประเภทให้เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีขีดจ ากัด
น้อยท่ีสุด116 
 จุฑารัตน์ ใจแกล้ว ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกนน าการเรียนร่วมกลุ่มกรุงธนใต้ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนแกนน าการเรียนร่วม พบว่าการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การบริหารการจัดการเรียนรู้ การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 
การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ การวัดผลประเมินผลการเรียน การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผนงานวิชาการ การพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ และการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการตามล าดับ โดยแนวทางการพัฒนาพบว่าสถานศึกษาควรมีการประชุมผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
นักเรียนเรียนร่วมเพื่อร่วมกันวางแผนงานวิชาการ และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนและจัดท าแผนการสอนรายบุคคล และก าหนดเกณฑ์ในการวัดผลประเมินผลผู้เรียนไว้  
อย่างชัดเจน117 
 

                                                             
116ภัครมัย เตียสะ, “การบริหารจัดการเรียนร่วมโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายกะเปอร์พัฒน์” 

(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 8  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, 16 มีนาคม 2560), 1780-1789.  

117จุฑารัตน์ ใจแกล้ว, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนแกนน าการเรียนรว่มกลุ่ม
กรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15, 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2560): 65-77. 
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 สมจิต ไชยเชษฐ ได้ศึกษาการบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
การบริหารงานและเสนอแนวทางการบริหารงานโรงเรียน พบว่าสภาพการบริหารงานโดยภาพรวม 
การด าเนินงานในระดับมาก และแนวทางการบริหารงานโรงเรียนจัดการเรียนร่วมโดยใช้กระบวนการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ดังนี้  
1) ด้านนักเรียน (Student) ควรมีการวางแผนในการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้เรียนอย่าง
ครอบคลุม ต้องจัดท าแผนการรับนักเรียน ระบบการคัดกรองนักเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ
และกิจกรรมส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  
ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ต้องมีการตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่องในทุกส่วน
และน าผลการประเมินทุกส่วนมาด าเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไป  2) ด้านสภาพแวดล้อม 
(Environment) ควรมีการวางแผนจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพการจัดการอัตราก าลังบุคคล  
การพัฒนาบุคลากร รวมท้ังการสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนต้องมี
การตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุกส่วนและน าผลการประเมินทุกส่วนมาด าเนินการปรับปรุง
เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) มีการวางแผน จัดท า ตรวจสอบ
ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
แผนเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนบรรจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมและเปูาหมายระยะยาวที่ระบุไว้มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บันทึกผลการวิจัย                
เพื่อจะได้น าข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียน สามารถคัดแยก ส่งต่อ และจัดนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีเรียนร่วม 
เข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 4) ด้านเครื่องมือ ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก (Tool) 
โรงเรียนควรมีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณการจัดท า
ส่ือการเรียนการสอน น าผลการตรวจสอบการใช้งบประมาณมาปรับปรุงและวางแผนในการใช้
งบประมาณในครั้งต่อไปอย่างถูกต้อง คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด มีการน าผลการประเมิน 
การจัดท าส่ือ นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนร่วม  
การประสานงานขอความร่วมมือบุคลากรท่ีมีใช้ปรับปรุงพัฒนางานต่อไป118 
 ปกรณ์กิตต์ิ ม่วงประสิทธิ์ ศึกษากระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาส าหรับ  
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวม สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ โดยใช้โครงสร้างซีท  
เพื่อศึกษากระบวนปัญหา และเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอนเด็กท่ีมี                

                                                             
118สมจิต ไชยเชษฐ, “การบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA),” พิฆเนศวร์สาร 14, 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2561): 177-192.  
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ความต้องการพิเศษเรียนรวม พบว่ากระบวนการบริหารโรงเรียนด้านนักเรียน ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านกิจกรรม 
การเรียนการสอน และด้านส่ือส่ิงอ านวยความสะดวก ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหา
การบริหารโรงเรียนด้านนักเรียนมีความแตกต่างกันและการเรียนรวมกันท้ังผู้เรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาและผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ด้านสภาพแวดล้อมขาดการปรับและจัดสภาพ
ห้องเรียนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละประเภทท่ีจะเข้าเรียนรวมในช้ันเรียนนั้น ๆ ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอนมีการปรับหลักสูตรจากหลักสูตรปกติท่ัวไป ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะของเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ และมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพท่ีต้องการจ าเป็นพิเศษและปรับวิธีการวัด 
การประเมินผลการเรียน และด้านส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก จัดให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ตามท่ีระบุไว้ในแผน IEP การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและครูพบว่าบุคลากรท่ีมี
สถานภาพการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่างกัน119 
 กนก ยนต์ชัย ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร          
ทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพื่อศึกษา
สภาพการบริหารจัดการ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา และศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหาร 
จัดการศึกษา พบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรทวิศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากร ส่ือ เทคโนโลยี เครือข่ายความร่วมมือ การติดตาม 
ประเมินผล และคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ ในภาพรวมมีความต้องการจ าเป็นทุกด้าน เรียงล าดับดังนี้ 
ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ และด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ และล าดับสุดท้ายคือด้านการติดตาม 
ประเมินผล และผลการใช้รูปแบบมีประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา มีความ
เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติ และมีความถูกต้องสอดคล้องกับขอบข่ายการปฏิบัติงานและภารกิจ 
การจัดการศึกษา ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด120 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมส าหรับเด็กพิการและเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
จัดการศึกษาเรียนรวม (Inclusive Education: IE) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ัวทุกภูมิภาค 

                                                             
119ปกรณ์กิตต์ิ ม่วงประสิทธิ์, “กระบวนการบริหารโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษเรียนรวม สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ โดยใช้โครงสร้างซีท,” วารสาร
บัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 9, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 93-113. 

120กนก ยนต์ชัย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร 
ทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24,” วารสาร
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561): 75-85. 
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รวม 6 สังกัด ได้แก่ สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทย ผลพบว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จของการจัด
การศึกษาเรียนรวมท้ังในต่างประเทศและในประเทศไทย มีดังนี้ ปัจจัยระดับบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูการศึกษาพิเศษปฏิบัติงานเชิงรุก มีการคัดเลือกครูผู้สอนและครูผู้ช่วยท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ 
และเทคนิคการสอนเฉพาะนอกเหนือจากการสอนปกติ ใช้กลยุทธ์การสอนท่ีหลากหลาย ประเมินผล           
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และการก ากับดูแลพัฒนาการของนักเรียน            
อย่างใกล้ชิด และสนับสนุนช้ันเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer tutoring) และเพื่อนช่วยสอน             
รวมถึงบรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ ปัจจัยระดับหน่วยงาน มีการสร้างวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียน ผู้บริหารมีนโยบายจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างเป็นระบบ และ
แผนงานต่าง ๆ สนับสนุนงบประมาณ จัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม 
เสริมสร้างทัศนคติท่ีดี  การปรับหลักสูตรให้ เท่าเทียมกัน การพัฒนาความเช่ียวชาญของครู ผู้สอน                   
ใช้เทคโนโลยีหรือการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การรับนักเรียน          
ไม่มีการแยกเรียนระหว่างเด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ สร้างแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ                 
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวม และการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน ปัจจัยเชิงระบบ              
การสนับสนุนจากต้นสังกัด ท้ังด้านนโยบาย งบประมาณ และการก ากับติดตามการจัดการศึกษาเรียนรวม
อย่างต่อเนื่องโดยศึกษานิเทศก์ท่ีมีคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษโดยตรง จัดเตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมส าหรับเด็กพิการและเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ พบว่าการปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาเรียนรวมส าหรับนักเรียนพิการและนักเรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้บริหารสถานศึกษา มีการจัดแหล่งความรู้และประสบกาณณ์ด้านการจัด
การศึกษาเรียนรวม ซึ่งการวางแผนแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมท่ีให้นักเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษเข้าห้องเรียนในห้องเรียนปกติเต็มเวลาทุกวิชามีมากท่ีสุด จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
ประเภทงานประดิษฐ์ ศิลปหัตถกรรม และการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา
เรียนรวมท่ีมากท่ีสุดคือ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรวม รองลงมาได้แก่              
การบริหารสถานศึกษาเรียนรวม และการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการเรียน
รวม ตามล าดับ121 

                                                             
121ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เรียนรวมส าหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (นนทบุรี: บริษัท 21 เซ็นจูรี่  
จ ากัด, 2562), ค-ฒ. 
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 อรุชา สว่างโลก ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการศึกษา
แบบเรียนร่วมและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าสภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมาไปหาน้อย 
คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านกระบวนการบริหารการเรียนร่วม 
ส่วนแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ได้แก่ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารการเรียนร่วม ผู้บริหารส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC)  และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัด
อบรมครูในการผลิตส่ือเชิงปฏิบัติการโดยจัดให้แก่ครูทุกคนในโรงเรียน เน้นการอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
ท่ีสามารถลงมือปฏิบัติจริงได้122 
 จิตราพร แก้วพรม ได้ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการเรียนร่วมโรงเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหาร
จัดการเรียนร่วม ศึกษาระดับการด าเนินการบริหารจัดการเรียนร่วม และเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
บริหารจัดการเรียนร่วมโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่ามีแนวปฏิบัติท่ีดี 4 ด้าน ได้แก่ นักเรียน สภาพแวดล้อม กิจกรรม 
การเรียนการสอน และเครื่องมือ ระดับการด าเนินการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
รายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และมีข้อเสนอเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ท่ีดีท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ ด้านนักเรียน 
ให้มีความเข้าใจถึงความต้องการ สามารถช่วยเหลือ และปฏิบัติต่อเด็กพิเศษได้อย่างถูกวิธี  
ด้านสภาพแวดล้อม จัดโต๊ะ ห้องเรียนให้เหมาะสมกับลักษณะของเด็กพิเศษ ปรับปรุงห้องเรียนให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน รายงานความก้าวหน้าของเด็กพิเศษตาม
แผนการสอนเฉพาะและแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และด้านเครื่องมือ การพัฒนาบุคลากร  
ในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษให้เพียงพอและมีคุณภาพ123 

                                                             
122อรุชา สว่างโลก, “การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด

การศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร,” วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 9, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562): 162-171. 

123จิตราพร แก้วพรม, “แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการเรียนร่วมโรงเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564): 210-222. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

 เเชลเดรก (Sheldrake) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริหารและครูการศึกษาพิเศษเกี่ยวกับ
การลาออกและการรักษาครูการศึกษาพิเศษ พบว่าผลการมอบหมายงานให้กับครูการศึกษาพิเศษเป็นสาเหตุ
ของการลาออกและการรักษาครูการศึกษาพิเศษไว้ ท้ังนี้ผู้บริหารและครูมีการรับรู้ท่ีใกล้เคียงกัน124 
 วิลล์เล่ียม (Williams) ได้ศึกษาเรื่องความยุติธรรมทางสังคม ตามการรับรู้ของอาจารย์ใหญ่ด้วย
ตนเองเกี่ยวกับความพร้อมการบริหารการศึกษาพิเศษ เป็นการตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ
การศึกษาพิเศษของอาจารย์ใหญ่ ผลการวิจัยพบว่าอาจารย์ใหญ่ท่ีจบปริญญาทางด้านการศึกษาพิเศษ
และไม่จบโดยตรง ท าให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในข้อค าถามเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา
ได้เตรียมให้มีความสามารถอย่างเพียงพอเพื่อสนองต่อความต้องการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาพิเศษส่งผลให้สามารถอ านวย
ความสะดวกในโปรแกรมการศึกษาพิเศษในโรงเรียนได้ดี และปัญหาด้านระเบียบวินัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
นักเรียนท่ีมีความพิการเป็นปัญหาท่ีส าคัญและต้องใช้เวลามาก ท าให้เห็นว่าอาจารย์ใหญ่ท่ีจบโดยตรง
และผลจากการฝึกอบรมและสัมมนาจะสามารถตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกด้วย
การจัดโปรแกรมส าหรับนักเรียนตามความต้องการด้านการศึกษาพิเศษ125  
  ชไนเดอร์ (Schneider) ได้ศึกษาเรื่องศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้น าทางการศึกษาเกี่ยวกับ
ความรู้และความเข้าใจในการศึกษาพิเศษ กฎหมาย รวมถึงพื้นท่ีการศึกษาสาธารณะท่ีเหมาะสม          
โดยเสรี การคัดกรองเด็ก สภาพแวดล้อมท่ีจ ากัดน้อยในท่ีสุด เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และ
บริการท่ีเกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่าการเรียนการสอนจากหลักสูตรวิทยาลัยด้านการศึกษาพิเศษ              
มีผลกระทบมากท่ีสุดต่อผู้น าทางการศึกษา การรับรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางการศึกษาพิเศษ             
ท าให้มีความมั่นใจในการจัดการศึกษาพิเศษมากขึ้น126 
  มวัมบา (Mwamba) ได้ศึกษาการจัดหาและการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนชุมชน: กรณี
ของโรงเรียนชุมชนโดนันทา มาลัยคา และชะโลม โรงเรียนในแซมเบีย กระทรวงศึกษาธิการตระหนัก
ถึงพันธกรณีในการให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพดีแก่เด็กทุกคนเพื่อตอบสนองต่อโปรโตคอลระดับชาติและ

                                                             
124Danielle Angelina Sheldrake, “A Comparative Study of Administrator 

and Special Education Teacher Perceptions of Special Education Teacher Attrition 
and Retention,” Dissertations and Theses (January 2013): 109-112. 

125Kimberly A. Williams, “Social Justice: Principals’ Perceptions of Their 
Own Preparedness with Special Education Administration,” ProQuest LLC (2015). 

126Kendra Schneider, “An Investigation of Education Leaders’ Perceptions 
of Their Knowledge of Special Education Law,” Student Work (January 2016): 75-77. 
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นานาชาติท่ีแซมเบียเป็นส่วนหนึ่ง การสร้างโรงเรียนชุมชนเป็นความคิดริเริ่มท่ีจะเพิ่มการเข้าถึง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่พวกเขาต้องการความสนใจเป็นพิเศษจากรัฐบาล ต้ังแต่ก่อต้ังโรงเรียนชุมชน
ของพวกเขามีบทบาทส าคัญในการตอบสนองความต้องการ ด้านการศึกษาส าหรับเด็กชายขอบ              
ตามรายงานของกระทรวงศึกษาธิการท่ัวไป พบว่าโรงเรียนชุมชนท่ีเปิดสอนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา แม้ว่าโรงเรียนชุมชนจะท าให้การศึกษาสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น แต่ก็มีข้อมูลเล็กน้อยและ
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการด้านการศึกษาพิเศษ การศึกษานี้ระบุโรงเรียนสามแห่งท่ีสอน             
เด็กท่ีมีความต้องการด้านการศึกษาพิเศษเหล่านี้ โรงเรียนพิเศษชุมชนโดนาตะในเขตมกุชิของจังหวัด             
ภาคกลาง, โรงเรียนมาลัยคาส าหรับคนตาบอดในเขตมะซะบุกะ ของจังหวัดภาคใต้และโรงเรียนชุมชน
ชะโลมในเขตลูซากาของจังหวัดลูซากาโรงเรียนเหล่านี้ให้การศึกษาพิเศษแก่เด็กท่ีมีความพิการต่าง ๆ 
แม้ว่าพวกเขาจะมีความท้าทายท่ีแตกต่างกันซึ่งท าให้การจัดหาและการจัดการการศึกษาพิเศษ              
ไม่ประสบความส าเร็จท้ังหมด127 
  ทอมป์สัน (Thompson) ความสามารถด้านความเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
การศึกษาพิเศษในโรงเรียนในรัฐเวอร์จิเนียความเป็นผู้น าด้านการศึกษาพิเศษภายในโรงเรียน  
เพื่อก าหนดพื้นท่ีทักษะผู้อ านวยการการศึกษาพิเศษและผู้บริหารการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 
(SBSEAs) มองว่าเป็นส่ิงจ าเป็นต่อความเป็นผู้น าของโปรแกรมการศึกษาพิเศษในระดับโรงเรียน 
นอกจากนี้เพื่อการจับระดับความสามารถท่ีรายงานด้วยตนเองของ SBSEAs ในแต่ละความสามารถ
เนื่องจากพวกเขาถูกระบุโดยผู้อ านวยการการศึกษาพิเศษว่ามีประสิทธิภาพในบทบาทความเป็นผู้น า
ในการดูแลโปรแกรมการศึกษาพิเศษในระดับโรงเรียน สุดท้ายการศึกษาพยายามก าหนดตัวแปร 
ตัวท านายท่ีมีผลต่อระดับความสามารถท่ีรายงานด้วยตนเองเกี่ยวกับความสามารถท่ีน าเสนอใน
การศึกษาครั้งนี้มีความส าคัญต่อภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพของหลักสูตรการศึกษาพิเศษภายใน
โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ประสบการณ์การฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถ 
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้น าของโปรแกรมการศึกษาพิเศษจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เมื่อผู้น าได้รับประสบการณ์การฝึกอบรมที่เหมาะสม128 

                                                             
127Mwenya N. Mwamba, “Provision and Management of Special Education 

in Community Schools: A Case of Donata, Malaikha and Shalom Community Schools 
in Zambia,” International Journal of Special Education 31, 1 (2016): 97-103. 
  

128Patrice A. Thompson, “Effective Leadership Competencies of School-Based 
Special Education Administrators,” Journal of Special Education Leadership 30, 1 
(March 2017): 31-47. 
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  บิบิ  คาเล็ด และ อุสเซน (Bibi, Khalid, and Hussain) ได้ศึกษาการรับรู้การสนับสนุน
องค์กรและความมุ่งมั่นขององค์กรในหมู่ครูการศึกษาพิเศษในปากีสถาน เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการสนับสนุนองค์กรท่ีรับรู้ (POS) ความมุ่งมั่นขององค์กรและความพึงพอใจในงานในหมู่                
ครูการศึกษาพิเศษในปากีสถาน ผลการวิจัยพบว่าในปัจจุบันช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
ความมุ่งมั่นทางอารมณ์ความมุ่ งมั่นเชิงบรรทัดฐานและความพึงพอใจในงานในขณะท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนองค์กรท่ีรับรู้ และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องรวมถึงระหว่างความ  
พึงพอใจในงานและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในหมู่ครูการศึกษาพิ เศษในปากีสถาน องค์กรควร
พิจารณาการสนับสนุนพิเศษของครูการศึกษาพิเศษถึงผลกระทบในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพ  
การท างานท่ีเป็นกลางและเป็นธรรมและการสนับสนุนด้านการบริหาร พบว่าระดับความสัมพันธ์
ระหว่างการสนับสนุนองค์กรท่ีรับรู้ ความมุ่งมั่นและความพึงพอใจในงานลดลงสร้างความเสียหาย
ให้กับองค์กรนักการศึกษาพิเศษและนักเรียนพิเศษ ดังนั้นฝุายการศึกษาพิเศษควรพัฒนาและ
ด าเนินการตามนโยบายท่ีเสริมสร้างมิติเหล่านี้ อาจปรับปรุงโดยให้นักการศึกษาพิเศษมีโอกาสท างาน
ในสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีขึ้นด้วยภาระงานท่ีเหมาะสมเนื่องจากจะเพิ่มความผูกพันทางอารมณ์
และบรรทัดฐานของบุคคลกับสถาบันของพวกเขา รวมถึงผู้ก าหนดนโยบายในด้านการศึกษาและ  
การบริหารเพื่อท างานในมิติเหล่านี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานของครูและความมุ่งมั่นขององค์กร 
นอกจากนี้ยังจะสร้างความตระหนักในหมู่ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้ นของ                  
ครูการศึกษาพิเศษในปากีสถานท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ผลลัพธ์ช้ีให้เห็น
ว่าการให้การสนับสนุนองค์กรภาระงานท่ีเหมาะสมและทัศนคติท่ีเป็นกลางสามารถปรับปรุงความ
มุ่งมั่นของครูได้ ส่วนผลกระทบทางสังคมโดยการปรับปรุงความพึงพอใจในงานและการสนับสนุนของ
องค์กร129 
  มิลเลอร์ (Miller) ได้ศึกษาภาพสะท้อนการบริหารการศึกษาพิเศษ: กรณีศึกษา รูปแบบของ
การวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึก การสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้ค าถาม
ปลายเปิดกับผู้ ท่ีเกษียณอายุ ผู้บริหารการศึกษาพิ เศษเกี่ยวกับอาชีพและมุมมองของพวก  
การสัมภาษณ์เผยให้เหตุผลในการเกษียณอายุรวมถึงความเครียดภาระผูกพันในครอบครัวและ  
การเปล่ียนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร ความท้าทายด้านการบริหารการศึกษาพิเศษรวมถึงการเติบโต
ของโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการท่ีซับซ้อนมากขึ้น การแทนท่ี

                                                             
129Akhtar Bibi, Muhammad Adnan Khalid, and Amina Hussain, “Perceived 

Organizational Support and Organizational Commitment among Special Education 
Teachers in Pakistan,” International Journal of Educational Management 33, 5 
(2019): 848-859. 
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ผู้บริหารการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพิเศษหรือการศึกษาท่ัวไปเป็นส่ิงท่ีท้าทายเนื่องจากปัจจัย
หลายประการรวมถึงช่ัวโมงท่ียาวนานเงินเดือนไม่เพียงพอและการขาดการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม
ความท้าทายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดอาจเป็นเรื่องท่ีไม่สนใจของนักการศึกษาเช่นเดียวกับผู้บริหารการศึกษา
ท่ัวไปและมีวิธีแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในการใช้กลยุทธ์ในการสรรหาหรือรักษาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น130 
  อาซีพ (Asip) ได้ศึกษากรณีในประเด็น : การบริหารการศึกษาพิเศษ: ขอบเขตของความ          
ท้าทายและการเปล่ียนแปลงส าหรับอนาคต โดยมีเครื่องมือหลายอย่างได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วย
ให้ผู้บริหารการศึกษาพิเศษช่วยทีมในการพัฒนาเปูาหมายท่ีเหมาะสมและใช้แนวทางปฏิบัติตาม
หลักฐานเพื่อยกระดับนักเรียนท่ีมีความพิการ รวมถึงผู้น าการศึกษาพิเศษสนับสนุนกลยุทธ์เพื่อช่วย
ส่งเสริมความคาดหวังท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าโอกาสส าหรับนักเรียนท่ีจะท าให้ความคืบหน้าท่ีมี
ความหมายผ่านบริการการศึกษาพิเศษ พบว่าการสรรหาครูและการเก็บรักษาความท้าทายท่ีส าคัญ  
ในรัฐตะวันตกท่ีกว้างขวางนี้ นอกจากความสามารถของครูและผู้บริหารการศึกษาพิเศษท่ีมีการพัฒนา
วิชาชีพที่มีคุณภาพ, การให้ค าปรึกษา, และการสนับสนุนการบริหาร ต้องใช้ระดับความรู้ด้านเทคนิค
ความเข้าใจทางการเมืองภูมิหลังทางกฎหมายและทักษะการจัดการ เพื่อยืนยันคุณค่าของทักษะและ
ความรู้ท่ีจ าเป็นในการเป็นผู้น า ข้อมูลเกี่ยวกับความซับซ้อนของความรับผิดชอบของผู้น าการศึกษา
พิเศษรวมถึงความท้าทายและระดับความพึงพอใจท่ีรับรู้ท าให้ผู้น าการศึกษามีความรู้ท่ีส าคัญเกี่ยวกับ
การเตรียมอาชีพการว่าจ้างและการเก็บรักษาผู้น าการศึกษาพิเศษในอนาคต131  
 ฟาน และคณะ (Fan, et al.) ได้ศึกษาการใช้มาตรฐานการเตรียมความพร้อมขั้นสูงของ CEC ส าหรับ
การบริหารการศึกษาพิเศษเพื่อตรวจสอบความสามารถส าหรับผู้อ านวยการการศึกษาพิเศษ เป็นการ
ตรวจสอบความส าคัญท่ีรับรู้ของสภาเพื่อมาตรฐานของเด็กท่ีมีความต้องการพิ เศษส าหรับ
ความสามารถด้านการบริหารการศึกษาพิเศษจากมุมมองของผู้อ านวยการการศึกษาพิเศษ  
ในปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ ผลการวิจัยเรียงตามล าดับความส าคัญพบความเป็น
ผู้น าด้านการศึกษาพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพรวมถึงการปฏิบัติทางกฎหมายและจริยธรรม การใช้              
การส่ือสารแบบเปิด การสาธิต การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะการให้ค าปรึกษาและการอ านวย

                                                             

  
130Kevin J. Miller, “Reflections on Special Education Administration:  

A Case Study,” Journal of Special Education Leadership 31, 2 (September 2018): 
85-98. 
 131Michael P. Asip, “CASE IN POINT: Special Education Administration: Scope of 
Challenges and Changes for the Future,” Journal of Special Education Leadership 
32, 2 (September 2019): 129-132. 
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ความสะดวกในการท างานร่วมกัน การเสริมสร้างบทบาทของผู้บริหารและผู้สนับสนุน และการมี             
ส่วนร่วมในองค์กรบริหารวิชาชีพได้รับการจัดอันดับต่ าสุด ผลการวิจัยและผลกระทบสามารถช่วยให้
โปรแกรมการเตรียมการบริหารการศึกษาพิเศษและองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องเพื่อคิดค้นการฝึกอบรม
และการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา
พิเศษต่อไป132 
  เลมอนส์ และคณะ (Lemons, et al.)  ได้ศึกษาการบูรณาการการแทรกแซงอย่างเข้มข้น 
เข้ากับบริการการศึกษาพิเศษ พบว่าค าแนะน าส าหรับผู้บริหารการศึกษาพิเศษท้ังในระดับเขตและ
ระดับโรงเรียนมีบทบาทส าคัญท่ีวางต าแหน่งให้พวกเขาปรับปรุงผลลัพธ์ทางวิชาการและพฤติกรรม
ของนักเรียนท่ีมีความพิการโดยการสร้างความมั่นใจว่าครูการศึกษาพิเศษภายใต้การดูแลของพวกเขา
พร้อมท่ีจะส่งมอบรูปแบบหลักฐานของการแทรกแซงอย่างเข้มข้น ต้นฉบับนี้รายงานบทเรียนท่ีเรียนรู้
จากศูนย์แห่งชาติเกี่ยวกับการแทรกแซงอย่างเข้มข้น 5 ปีแรกของการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
แก่โรงเรียน 26 แห่ง เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนได้รับการฝึกอบรมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง                
เพื่อร่วมการแทรกแซงอย่างเข้มข้นเข้ากับรูปแบบการจัดส่งบริการของพวกเขา บทเรียนท่ีเรียนรู้
มุ่งเน้นไปท่ีการจัดต้ังทีมด าเนินการหลักตรวจสอบสถานะปัจจุบันของความพยายามในการแทรกแซง
เริ่มต้นด้วยโครงการน าร่องท่ีมุ่งเน้นก าหนดเปูาหมายความพยายามในการพัฒนาวิชาชีพและก าหนด
ขั้นตอนเอกสารและแผนการแทรกแซง มีค าแนะน าส าหรับผู้บริหารการศึกษาพิเศษเพื่อเริ่มต้นใช้งาน 
การรวมตัวเป็นรายบุคคลตามข้อมูลเข้ากับบริการการศึกษาพิเศษ133 
  โรบิยันซาห์  มุดจิโตะ และเมอเทดโล (Robiyansah, Mudjito, and Murtadlo) ได้ศึกษา              
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ: แนวทางการปฏิบัติส าหรับการเรียนรู้ในโรงเรียน
แบบรวม เพื่อส ารวจสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการด าเนินการศึกษาแบบรวม 
ตรวจสอบรูปแบบท่ีดีท่ีสุดของการด าเนินการศึกษาแบบรวม และตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ
การศึกษาแบบรวม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนและการเรียนรู้เป็ นอุปสรรคท่ีใหญ่ท่ีสุดในการน า
การศึกษาแบบครบวงจรมาใช้ในขณะท่ีการจัดการนักเรียนและการเรียนรู้เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด  
ท่ีต้องพิจารณาในการน ารูปแบบการศึกษาแบบรวมไปใช้ จากผลการวิจัยรูปแบบการศึกษาแบบรวม

                                                             

  132Chung-Hau Fan et al., “Using the CEC Advanced Preparation Standards for 
Special Education Administration to Examine Competencies for Special Education 
Directors,” Journal of Special Education Leadership 32, 1 (March 2019): 39-56. 
  133Christopher J. Lemons et al., “Integrating Intensive Intervention into Special 
Education Services: Guidance for Special Education Administrators,” Journal of 
Special Education Leadership 32, 1 (March 2019): 29-38. 
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โรงเรียนท้ังหมดได้รับการพัฒนาซึ่งประกอบด้วยสามขั้นตอนคือรับข้อมูลเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต มีการแนะน าว่าความเน้นระหว่างการด าเนินการของการท างานร่วมกัน134 
 ลูแจน (Lujan) ศึกษาความส าคัญของการสนับสนุนการบริหารส าหรับครูการศึกษาพิเศษ 
ท้ังนี้เนื่องจากครูการศึกษาจ าเป็นต้องท างานกับนักเรียนท่ีมีระดับความพิการท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้น
บทเรียนท่ีใช้สอนจึงต้องออกแบบให้เหมาะกับความสามารถนักเรียนแต่ละบุคคล ครูการศึกษาพิเศษ
จะต้องสามารถท างานร่วมกับคุณครูที่สอนเด็กปกตท่ัวไปได้ เพื่อให้เกิดความมันใจว่าพวกเขาตระหนัก
ถึงความต้องการและจุดมุ่งหมายในการเรียนของนักเรียนในช้ันเรียน นอกจากนี้ครูการพิเศษจะต้องมี
ความรู้ในเรื่องการเขียนแผนการสอนให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน รวมท้ังเรื่องของการวัดและ  
การประเมินผล ซึ่งท้ังหมดนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนท่ีดีจากผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจากผลของการสัมภาษณ์
คุณครูจาก 7 โรงเรียนพบว่ามี 4 ประเด็นท่ีต้องการได้รับการสนับสนุนท่ีดีจากผู้บริหารคือ 1) การส่ือสาร  
2) เรื่องของสุขภาพจิต 3) การขาดการสนับสนุนท่ีดี หรือการได้รับความช่วยเหลือล่าช้า 4) วัฒนธรรม
ระหว่างการศึกษาพิเศษกับการศึกษาท่ัวไป เพื่อให้ได้รับการรับความช่วยเหลือ  มีความส าคัญต่อ
วัฒนธรรมระหว่างการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาท่ัวไป การสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาพิเศษและ
ครูการศึกษาพิเศษ หลักสูตร การฝึกอบรม และการสนับสนุนงบประมาณ การลงทุนอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม135 
 เพรสทีน่าและซูกิโตะ (Prestiana and Sugito) ได้ศึกษาการจัดการการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของนักการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาแบบรวม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพรรณนา 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์ใหญ่ผู้ประสานงานทรัพยากรบุคคล (HR) ครู และครูจ้างสอนพิเศษ 
ข้อมูลถูกรวบรวมผ่านการสังเกตการสัมภาษณ์และเอกสาร จากนั้นข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ ผลการวิจัย
พบว่าการวางแผนทรัพยากรบุคคลเริ่มต้นจากความต้องการการเตรียมการสรรหาการคัดเลือก
ต าแหน่งการวางแนวและการปรับตัวให้เข้ากับสถานท่ีท างานใหม่ ความแตกต่างท่ีพบเมื่อเทียบกับ
โรงเรียนประถมศึกษาอีกสองแห่ง การสรรหาพนักงานใหม่ทุกระดับด าเนินการโดยคณะกรรมการ
การศึกษาและการสอนต้ังแต่การสรรหาไปจนถึงขั้นตอนการปฐมนิเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผ่านการศึกษาหรือการฝึกอบรม พบความแตกต่างในส่วนของการให้ทุนการศึกษา การประเมินผล

                                                             
134Iva Evry Robiyansah, Mudjito, and Murtadlo, “Perceived Organizational 

Support and Organizational Commitment among Special Education Teachers in 
Pakistan,” International Journal of Educational Management 33, 5 (2019): 848-859. 

135Shari E. Lujan, “The importance of administrative support for special 
education teachers,” University of the Pacific Theses and Dissertations (January 
2020): 145.  
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ทรัพยากรบุคคลด าเนินการโดยอาจารย์ใหญ่เป็นประจ าทุกภาคการศึกษาในรูปแบบของการก ากับ
ดูแลและการบริหารห้องเรียน การสนับสนุนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีพนักงานได้รับ
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการท างานของพนักงานประเภทของพนักงาน (พนักงานฝึกอบรมงานพนักงานท่ี
ไม่ประจ าลูกจ้างประจ าและอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน)136 
 อูด้ี (Udie) ได้ศึกษาการสนับสนุนบทบาทในการบริหารการศึกษาท่ีมีความต้องการพิเศษใน
ไนจีเรีย เพื่อตรวจสอบบทบาทของการสนับสนุนในการบริหารการศึกษาพิเศษของคนพิการเพื่อการบูรณาการ 
ท่ีเป็นไปได้ในสังคม วิธีท่ีเป็นไปได้ในการค้นหาผู้สนับสนุนเพื่อช่วยบรรเทาหรือท างานร่วมกันเพื่อรองรับ
ผลกระทบบางอย่างของความพิการ และตรวจสอบองค์กรผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนคนพิการ
เช่น องค์กรต่าง ๆ ได้แก่ สมาคมครูการศึกษาพิเศษแห่งชาติ สมาคมคนพิการทางสติปัญญาและพัฒนาการ 
ศูนย์คนพิการทางการเรียนรู้แห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาคนพิการ บุคคลพิการ สภาเด็กพิเศษ 
โดยมีอาณัติและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้เพื่อส่งเสริมโอกาสและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมส าหรับคนพิการ 
และเพื่อกฎหมายในนามของคนพิการส าหรับการบริหารการศึกษาพิเศษท่ีเหมาะสม137 
  อุซัง (Usang) ได้ศึกษาการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานและติดตามการบริหาร
การศึกษาท่ีมีความต้องการพิเศษในรัฐครอสริเวอร์ กล่าวถึงการบริหารการศึกษาท่ีมีความต้องการ
พิเศษควรได้รับความสนใจอย่างเพียงพอเพื่อช่วยให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประสบความส าเร็จ 
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการวางแผนงานท่ีต้องท าการก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมาย
การสร้างและทบทวนองค์กรการก ากับและหน้าท่ีท่ีด าเนินการโดยผู้ดูแลระบบหรือผู้บริหาร  และ
คณะกรรมการเพื่อติดตามการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพของโปรแกรมการศึกษาความต้องการพิเศษ
จากสถานรับเล้ียงเด็กก่อนถึงสถาบันอุดมศึกษา พบปัจจัยท่ีบรรเทาผลกระทบต่อการด าเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษาความต้องการพิเศษว่าการบริหารการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดเพื่อการท างานท่ีมี
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ประสิทธิภาพการจัดการโปรแกรมการด าเนินการและความส าเร็จของเปูาหมายท่ีต้ังไว้ในการบริหาร
การศึกษาความต้องการพิเศษ138 

สรุป 

 
  การจัดการศึกษาพิเศษเป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เนื่องจาก
การศึกษาแบบปกติไม่สามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ การจัดการ
ศึกษาจะต่างจากเด็กปกติท้ังวิธีสอน เนื้อหาวิชา เครื่องมือ หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ
สอนเท่าท่ีจ าเป็น โดยจัดให้สนองความต้องการและความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อให้
สามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
แนวคิดทางการศึกษาพิเศษ ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นแนวในการจัดการศึกษาท่ีเด็กทุกคนมี
โอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับบริการทางการศึกษา ควบคู่กับการบ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้าน 
เน้นจุดเด่นท่ีเป็นความสามารถพิเศษมากกว่าจุดด้อยด้านร่างกาย และความบกพร่องด้านต่าง ๆ ให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ และอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นเรื่องอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้มีการด าเนินงานจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีแนวทางในการน านโยบายส าหรับการ
จัดการเรียนร่วม มีเปูาหมายเพื่อให้นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้  
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ใน
กฎหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการจัดการเรียนร่วมเข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการสร้างความร่วมมือ
ร่วมกันจากท้ังส านักการศึกษา ส านักงานเขต และโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น                
การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับนักเรียนท้ังหมดโดยไม่เลือก
ปฏิบัติว่าเป็นเด็กปกติหรือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ท าการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติท่ีมี               
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวมอยู่ในห้องเรียนปกติได้ และเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ                  
(เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ห้องเรียนการศึกษา
พิเศษเรียนร่วม แต่ไม่มีระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีชัดเจน ซึ่งต้องด าเนินการท้ังรูปแบบเรียนรวมและเรียนร่วม ท้ังนี้มีเด็กท่ีมี 
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ความต้องการพิเศษทุกประเภทความพิการ และทุกระดับของความพิการหรือความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ซึ่งจ านวนนักเรียนในแต่ละประเภทของความพิการนี้มีจ านวนไม่เท่ากัน บางโรงเรียนมีเด็กท่ีมี              
ความต้องการพิเศษเรียนรวมอยู่ในแต่ละระดับช้ันกับเด็กปกติ และบางโรงเรียนมีห้องการศึกษาพิเศษ เด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ ซึ่งบางโรงเรียนมีทุกระดับช้ัน บางโรงเรียนมีเพียงบางระดับช้ัน 
และบางโรงเรียนไม่มีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเลย แสดงว่ามีการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหลายรูปแบบ หลายลักษณะ รวมท้ังขึ้นอยู่กับการเข้ามารับบริการทาง
การศึกษาของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในแต่ละปีอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางการจัด
การศึกษาพิเศษในโรงเรียน ด้วยการน ากลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลท่ีมีความต้องการ
พิเศษ FLASH Model เป็นรูปแบบในการพัฒนางานการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ โดยน าจิตวิทยานิมาน
มาเป็นตัวแปรส าคัญ การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ Response to Intervention หรือเรียกกันว่า 
RtI และแนวคิดการช่วยเหลือในการจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) เป็น
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ท่ีมคีวามเส่ียงทันทีต้ังแต่แรกเกิด 
แรกพบ หรือแรกวินิจฉัย ซึ่งมีแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ จะต้องมีความรู้เบื้องต้นในงาน
ทางด้านการบริหาร และกระบวนการบริหาร เพื่อความส าเร็จตามเปูาหมาย ภายใต้การจัดการทรัพยากร
ทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการท างานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายโดยผสมผสานบุคคล 
และทรัพยากรทางการบริหารเข้าด้วยกัน จะต้องมีกระบวนการบริหาร ประกอบด้วย 1) การวางแผน 
(Planning) เป็นการพิจารณาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน รวมถึงการพิจารณาข้อจ ากัดต่าง  ๆ 
และด าเนินการก าหนดล่วงหน้าถึงวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรท่ีต้องการ ระยะเวลาท่ีด าเนินการ 
และผลท่ีได้ 2) การจัดการองค์กร (Organizing) เป็นการก าหนดระบบการท างานของหน้าท่ีต่าง ๆ  
ในองค์กรเพื่อให้เกิดการประสานงานท่ีดีในการจัดองค์การนั้น รวมถึงการก าหนดหมวดหมู่ของงาน 
การด าเนินวิธีการส่ือสารระหว่างฝุายต่าง ๆ 3) การอ านวยการ (Directing) เป็นการก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ ขององค์การเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีมีการน า (Leading) หรือ
การจูงใจผู้ปฏิบัติ (Motivation) และ 4) การควบคุม (Controlling) การติดตามผลการปฏิบัติงานว่า
มีการด าเนินงานตรงตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนซึ่งมีแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ  
ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษให้กับเด็กท่ีมี                  
ความต้องการพิเศษ ดังนี้ การทางการบริหารโรงเรียนการจัดการศึกษาพิเศษ ได้แก่ การบริหารจัดการ
เรียนร่วมโดยใช้โครงการสร้างซีท (SEAT Framework) รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
SPISIR เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพคนพิการอันจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง จึงได้มีการทบทวนกฎหมาย นโยบาย            
ในการจัดการเรียนรวมโดยค านึงถึงกระบวนการบริหารจัดการท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
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Management: SBM) กรอบโครงสร้างซีท (Student, Environment, Activities, Tool: SEAR) 
กระบวนการบริหารคุณภาพ (Plan, Do, Check, Act: PDCA) รวมท้ังการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
น ามาวิเคราะห์และสร้างเป็นกรอบการด าเนินงาน และแนวคิดการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 
ในการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน การพัฒนากลไกในการบริหารจัดการหน่วยงานท่ีจัด
การศึกษาพิเศษ การพัฒนาวิธีจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบผ่านสายงานปกติ  
การพัฒนาครู และการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาพิเศษโดยการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 
ในโรงเรียนให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ ท้ังผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ก าหนดเปูาหมายในแผนงาน/โครงการร่วมรับผิดชอบ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การจัดการ 
ศึกษาพิเศษ มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ น าผล  
การด าเนินงานมาปรับปรุง พัฒนา และรายงานผลการด าเนินงาน  ด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) 
ประกอบด้วย เครือข่ายทางการศึกษา คุณลักษณะและบทบาทผู้เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ จิตวิทยา ศูนย์ส่ือและการบริการทางวิชาการ ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การส่งเสริมสนับสนุน (Supporting)  
การประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) และ การรายงานผล (Reporting)  
ด้านผลผลิต (Outputs) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหาร
จัดการเรียนร่วม และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านเงื่อนไขความส าเร็จ ประกอบด้วย  
เงื่อนไขภายใน ได้แก่ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้น า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเรียนรวมและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนด้านงบประมาณ 
ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ือบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างเพียงพอ และ  
เงื่อนไขภายนอก การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งการวิจัยนี้ได้ใช้
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ท่ีเป็นเทคนิคการวิจัย
อนาคตท่ีพัฒนารูปแบบมาจากเทคนิคการวิจัยอนาคตสองเทคนิค คือ การวิจัย  อี เอฟ อาร์
(Ethnographic Futures Research : EFR) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นการผสมผสาน
ท้ังสองเทคนิคให้มีความยืดหยุ่นในระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามปัญหาและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีหลากหลาย มีเปูาหมายอยู่ท่ีการส ารวจและศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ และขจัดแนวโน้มท่ีพึงประสงค์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ผู้ให้ข้อมูลคือ 
ผู้เช่ียวชาญท่ีคัดเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด โดยมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยท่ีได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิ จัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 

  ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

 

 ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจัย โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสาร ต ารา ข้อมูล สถิติ รายงานการวิจัย 
รายงานของหน่วยงานต่าง ๆ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ 
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศแล้วน ามาก าหนดร่าง          
กรอบแนวคิดการวิ จัย ก าหนดขั้นตอนการวิ จัยและสร้างเครื่องมือวิ จัย เสนอโครงการวิจัย                
เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าโครงร่างงานวิจัย โดยการขอค าปรึกษาและความเห็นในการจัดท าโครงการวิจัย
จากอาจารย์ ท่ีปรึกษา และน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าเสนอขออนุมัติโครงร่างวิ ทยานิพนธ์               
เพื่อด าเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
 

 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน ดังนี้ 
  ผู้วิ จัยด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  
จากนั้นได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) และ
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แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
แปลผลการวิจัย เพื่อทราบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการ ดังนี้ 
 การท า EDFR รอบท่ี 1 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview) จากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน ซึ่งจากการศึกษาของแมคมิลแลน 
(Macmillan) พบว่าเมื่อจ านวนผู้เช่ียวชาญ ต้ังแต่ 17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคล่ือน
จะมีน้อยมาก มีค่าเท่ากับ 0.02 และตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญท่ีเป็น 
ท่ียอมรับในการจัดการศึกษาพิเศษ และมีประสบการณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 
ผู้บริหารระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร และกลุ่มท่ี 3 นักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ โดยได้จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้วิธีการสัมภาษณ์ท่ีก าหนดค าถาม                         
ท่ีพอจะตัดสินใจได้ว่าจะถามอะไรบ้าง หรือใช้ค าส าคัญ (Keywords) เป็นเครื่องช้ีน าการสัมภาษณ์ 
โดยเตรียมหัวข้อค าถามในลักษณะค าถามปลายเปิดท่ีมีค าส าคัญท่ีต้องการความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปล่ียนถ้อยค าให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยแต่ละคน และสถานการณ์การสัมภาษณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย หลาย ๆ คน พร้อม ๆ กับ
ต้องการความเข้าใจลึกซึ้งในประสบการณ์ของแต่ละคน แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Synthesis) และพัฒนาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการท า EDFR รอบท่ี 2 
 การท า EDFR รอบท่ี 2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดียวกับการท า 
EDFR รอบท่ี 1 โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละข้อค าถาม จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถาม 
เพื่อเก็บข้อมูล EDFR รอบท่ี 3 หรือหากมีความสอดคล้องกัน (Consensus) ครอบคลุมเรื่องท่ีต้องการ
ศึกษามากเพียงพอแล้ว ก็สามารถหยุดการท า EDFR เพียงแค่ในการท า EDFR รอบท่ี 2 ซึ่งจะท าให้ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 การท า EDFR รอบท่ี 3 หากผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้อง ให้ด าเนินการเก็บข้อมูล         
ในการท า EDFR รอบท่ี 3 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิม โดยใช้แบบสอบถาม
ฉบับเดียวกันกับการท า EDFR รอบท่ี 2 แต่มีการเพิ่มค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละข้อค าถามท่ีวิเคราะห์ได้จากการท า 
EDFR รอบท่ี 2 พร้อมท้ังแสดงเครื่องหมายค าตอบของผู้เช่ียวชาญแต่ละคน ท่ีตอบในการท า EDFR 
รอบท่ี 2 ลงในแบบสอบถามส าหรับการท า EDFR รอบท่ี 3 เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนทราบ            
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ความคิดเห็นของตนเองและกลุ่มท่ีตอบแบบสอบถามไว้ จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคน ยืนยัน
ค าตอบเดิมหรืออาจเปล่ียนความคิดเห็นใหม่ ถ้าหากต้องการยืนยันค าตอบเดิมแต่เป็นค าตอบท่ีไม่ได้
อยู่ในขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ต้องให้เหตุผลประกอบ จากนั้นน าข้อมูล
ท่ีได้ในการท า EDFR รอบท่ี 3 มาวิเคราะห์ หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละข้อค าถามใหม่ เพื่อวิเคราะห์และแปลผลการวิจัย 
เพื่อทราบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 
 

ขั้นตอน  กระบวนการ  ผลที่ได้ 
     

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การบริหารจัดการ 
การศึกษาพิเศษในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

  
เทคนิคการวิจัย 

อนาคตแบบ EDFR  
ผู้เช่ียวชาญ 21 คน 

รอบท่ี 1 การสัมภาษณ์ 
           แบบกึ่งโครงสร้าง    
           (Semi-structured   
           Interview) 
รอบท่ี 2 แบบสอบถาม    
           (Questionnaire) 
รอบท่ี 3 แบบสอบถาม 
           (Questionnaire) 
 

 

การบริหารจัดการ 
การศึกษาพิเศษ 
ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

 
แผนภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 

 

 ผู้วิจัยน าผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะมาจัดท ารายงานการวิจัย น าเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องตาม
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ข้อเสนอแนะท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาต่อไป 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) มีการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลาย และเช่ือมโยงหลายมิติเพื่อสะท้อนปรากฎการณ์
ผ่านมุมมองของผู้เกี่ยวข้องในบริบทนั้น ๆ ดังนั้น เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึง
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้การวิจัย
เชิงอนาคตใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)  
มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง 
(The One-Shot, Non-Experimental Case Study) เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างมี
คุณภาพ ผู้วิจัยเขียนแสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ ดังแผนภาพที่ 7 
 

   

O 
   

 
S  X 
   

 
แผนภาพที่ 7 แผนแบบการวิจัย 
  
 เมื่อ     S     หมายถึง     กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
               Sampling) เพื่อการวิจัยโดยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
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          X     หมายถึง     ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
               การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 
                                          สังกัดกรุงเทพมหานคร 
          O     หมายถึง     ข้อมูลท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญ 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญ 

  

 1. ผู้เช่ียวชาญในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ประกอบด้วย 
ผู้บริหารระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ จ านวน 21 คน  
 2. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ดังนี้ 
      กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน ซึ่งเป็น
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หรือผู้บริหารส านักการศึกษา หรือผู้บริหารส่วนราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
หรือการจัดการศึกษาพิเศษของกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 10 ปี  
      กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน  
ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
และจัดการศึกษาพิเศษไม่ต่ ากว่า 10 ปี หรือมีผลงานทางวิชาการจนได้รับวิทยฐานะต้ังแต่ช านาญการ
พิเศษข้ึนไปทางด้านการจัดการศึกษาพิเศษ หรือมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
      กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ จ านวน 7 คน ซึ่งเป็น 
นักวิชาการศึกษาพิเศษ มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาพิเศษไม่ต่ ากว่า 10 ปี หรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ช านาญการพิเศษข้ึนไป หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 
 3. คัดเลือกกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์            
ท่ีก าหนด 
 4. น าเกณฑ์การคัดเลือก และรายช่ือกลุ่มผู้เช่ียวชาญ เสนออาจารย์ ท่ีปรึกษา พิจารณา              
ความเหมาะสม ครอบคลุม และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ใช้ในการท า EDFR           
รอบท่ี 1 เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน 
 2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ในการท า EDFR รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 เพื่อสอบถามกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิม 
 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

 

  เพื่อให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นไปตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ท่ีวางไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือไว้ ดังนี้ 

1. การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ส าหรับการท า EDFR 
รอบท่ี 1 เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน  
 2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับการท า EDFR รอบท่ี 2 ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญในประเด็นต่าง ๆ ในการท า EDFR รอบท่ี 1 น ามา
สร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ส าหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิมในการท า EDFR รอบท่ี 2 โดยก าหนดระดับค่าคะแนนของช่วง
น้ าหนักมีความหมาย ดังต่อไปนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
  ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
  ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
  ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
  ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครน้อยท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 3. แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับการท า EDFR รอบท่ี 3 โดยน าค าตอบจาก
แบบสอบถามในรอบท่ี 2 แต่ละข้อมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยมและค่าพิสัยระหว่าง            
ควอไทล์ แล้วน ามาสร้างแบบสอบถามใหม่ โดยใช้ข้อความเดียวกันกับแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 
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พร้อมเพิ่มต าแหน่งค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และต าแหน่งค าตอบของ
ผู้เช่ียวชาญคนนั้น ๆ พร้อมท้ังระบุเหตุผลส่วนท้ายของข้อความ 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง ( Semi-
structured Interview) ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 1 และแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ส าหรับการรวบรวมข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ผู้วิจัยให้อาจารย์ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพน์ด าเนินการตรวจสอบก่อนน าเครื่องมือดังกล่าวไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อทราบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 1 ติดต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อสัมภาษณ์ด้วยตนเอง          
โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อทราบการบริหารจัดการการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่ผู้เช่ียวชาญคาดว่าเป็นไปได้และหรือควรจะเป็นในอนาคต 
 2. น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นประเด็นต่าง ๆ ในทุกประเด็นท่ีกลุ่มผู้เช่ียวชาญได้ให้
ความเห็น เพื่อน าประเด็นเหล่านั้นไปสร้างแบบสอบถามใช้ในการเก็บข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 2 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบท่ี 2 น าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิม พิจารณาประเมิน
ค่าโอกาสความเป็นไปได้และหรือควรจะเป็นประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
 4. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และ        
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากนั้นตรวจสอบความเป็นไปได้ระดับมากขึ้นไป กล่าวคือค่ามัธยฐาน 
ท่ี 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล้องของค าตอบ โดยพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของผลต่าง
ระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม ไม่เกิน 1 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50  
ถ้าพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญว่ามีความเป็นเอกภาพ หรือมีความสอดคล้องกัน ครอบคลุม
เรื่องท่ีต้องการศึกษามากเพียงพอแล้ว ก็สามารถหยุดการท า EDFR เพียงแค่ในรอบท่ี 2 ไม่ต้องท า 
EDFR รอบท่ี 3 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการท า EDFR รอบท่ี 3 น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ          
กลุ่มเดิม เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญได้รับทราบข้อมูลปูอนกลับเชิงสถิติ ซึ่งแสดงต าแหน่งของค่ามัธยฐาน  
ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ท่ีเป็นกลุ่มรวมและเป็นค าตอบของตนเอง ว่ามีความคิดเห็น
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เหมือนหรือความแตกต่างในแต่ละค าตอบในกลุ่มผู้เช่ียวชาญ และให้แต่ละคนได้ทบทวนค าตอบของ
ตนเองอีกครั้ง ถ้าต้องการยืนยันค าตอบเดิมแต่เป็นค าตอบท่ีไม่ได้อยู่ในขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์
ต้องให้เหตุผลประกอบ จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยมและค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ของแต่ละข้อค าถามใหม่ เพื่อพิจารณาความเป็นเอกภาพหรือความสอดคล้องกัน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก  
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ เพื่อทราบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการท า 
EDFR รอบท่ี 1 ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Synthesis) 
 2. ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในการท า EDFR           
รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 ใช้การค านวณหาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แปลผลตามเกณฑ์ 
ค่าคะแนนกลาง (Mid Point) ดังนี้ 

2.1 ค่ามัธยฐาน (Median: Mdn) คือ ค่ากลางของข้อมูลท่ีอยู่ตรงกลางของข้อมูลมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) ก าหนดระดับค่าคะแนนของช่วง
น้ าหนักเป็น 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 
   ค่ามัธยฐาน 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 

  ค่ามัธยฐาน 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมาก 

  ค่ามัธยฐาน 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปานกลาง 

  ค่ามัธยฐาน 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครน้อย 

  ค่ามัธยฐานต่ ากว่า 1.50  หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครน้อยท่ีสุด 
      2.2 ค่าฐานนิยม (Mode: Mo) คือ ค่าความถี่ของระดับคะแนนจาก 1-5 ของ แต่ละข้อ
ระดับคะแนนใดท่ีมีค่าความถ่ีมากท่ีสุด ถือเป็นค่าฐานนิยมของข้อนั้น ในกรณีข้อใดมีความถี่สูงสุดของ
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ระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนนั้นอยู่ติดกันจะถือเอาค่ากลางระหว่างคะแนนท้ังสองเป็น            
ฐานนิยมของข้อนั้น ส่วนกรณีข้อใดมีความถี่สูงสุดของระดับคะแนนเท่ากันและระดับคะแนนไม่อยู่
ติดกันจะถือว่าระดับคะแนนท้ังสองนั้นเป็นฐานนิยมของข้อนั้น น าค่าฐานนิยมท่ีค านวณได้มาหา  
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม โดยผลต่างต้องมีค่าไม่เกิน 1 จึงถือว่า             
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อข้อนั้นมีความสอดคล้องกัน 
      2.3 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.Q.R.) ได้จากการค านวณหาค่าความแตกต่างของ 
ควอไทล์ท่ี 1 และควอไทล์ท่ี 3 (Q3-Q1) ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีค านวณได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกัน ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ท่ีค านวณได้ 
ในแต่ละข้อ มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นแต่ละข้อไม่สอดคล้องกัน 
 เกณฑ์ในการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าค าตอบในรอบสุดท้ายของการวิจัย                   
ในการพิจารณาความเป็นไปได้ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท้ัง 21 คน มีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปหรือ 
ค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม โดยค่าผลต่างต้องมี   
ค่าไม่เกิน 1 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 มาสรุปเป็นผลการวิจัย และ
น าเสนอการวิเคราะห์ผลการวิจัยในรูปของค าบรรยาย ซึ่งจะท าให้ได้การบริหารจัดการการศึกษา
พิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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สรุป 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยมีผู้เช่ียวชาญ
เป็นผู้บริหารระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ จ านวน 21 คน ท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึ่งการท า EDFR รอบท่ี 1 เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structure Interview) น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Synthesis) 
เพื่อสร้างแบบสอบถาม น ามาใช้เก็บข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่ามัธย
ฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อหาความ
เป็นไปได้ และความสอดคล้องกันของความคิดเห็น หากผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้อง ให้
ด าเนินการเก็บข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 3 แต่ถ้าพิจารณาความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญว่ามี
ความเป็นเอกภาพ (Homogeneity) หรือมีความสอดคล้องกัน (Consensus) ครอบคลุมเรื่องท่ี
ต้องการศึกษามากเพียงพอแล้ว ก็สามารถหยุดการท า EDFR เพียงแค่ในการท า EDFR รอบท่ี 2 ซึ่งจะ
ท าให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เกณฑ์ในการ
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าค าตอบในรอบสุดท้ายของการวิจัยในการพิจารณาความเป็นไปได้ของ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญท้ัง 21 คน มีความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปหรือค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม โดยค่าผลต่างต้องมีค่าไม่เกิน 1 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่า
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 มาสรุปเป็นผลการวิจัย และน าเสนอการวิเคราะห์ผลการวิจัยในรูปของค า
บรรยาย ซึ่งจะท าให้ได้เป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”  
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) การวิจัยครั้งนี้ 
เก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน ใช้เทคนิคการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญโดยเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และการปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน  
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน และกลุ่มท่ี 3 
กลุ่มนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ  จ านวน 7 คน โดยใช้การสัมภาษณ์                  
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ในการท า EDFR รอบท่ี 1 แล้วน าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Synthesis) เพื่อพัฒนาเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล             
ในการท า EDFR รอบท่ี 2 จากผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิม น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่ามัธยฐาน (Median) 
ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) ของแต่ละข้อค าถาม            
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ระดับมากขึ้นไป ค่ามัธยฐานท่ี 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล้อง
ของข้อค าตอบความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง                      
ค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม ไม่เกิน 1 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50  แสดงว่า
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันท่ีเป็นฉันทามติ (Consensus) ทุกข้อค าถามแล้วน ามาสรุป               
เป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้มีผล                       
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีความสอดคล้อง                     
ท่ีเป็นฉันทามติ (Consensus) ทุกข้อค าถาม จึงไม่ต้องด าเนินการ EDFR รอบท่ี 3 ต่อไป เพื่อเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และน าเสนอแบบบรรยายและตาราง 
โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 1 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท า EDFR รอบท่ี 2 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท า EDFR รอบที่ 1 

 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในการท า EDFR รอบท่ี 1            
เพื่อทราบภาพรวมของการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหาร
ระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และกลุ่มท่ี 3 นักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ โดยได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured Interview) เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ผู้เช่ียวชาญตอบได้ตามความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เข้าด้วยกันกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญคนอื่น โดยผู้เช่ียวชาญ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครของ 
เพื่อให้ ผู้เ ช่ียวชาญได้ตอบตามความคิดเห็นอย่างอิสระ แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์                
มาวิเคราะห์เป็นรายบุคคลและสังเคราะห์เข้าด้วยกันกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญคนอื่น สรุปการ
สัมภาษณ์ได้ ดังนี้      
  กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” ดังนี้ 
  ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ว่าควรมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการศึกษาพิ เศษต้องสร้าง 
ความตระหนักให้มีความรู้และความเข้าใจกับผู้บริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานครซึ่งในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครทุกโรงสามารถให้บริการการศึกษากับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนท่ีอยากเรียน 
ได้เข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีส่วนงานบริหารการศึกษาพิเศษ 
ท้ังส านักการศึกษา ส านักงานเขต และสถานศึกษา เพื่อน านโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
การจัดสรรกรอบอัตราก าลังเฉพาะการศึกษาพิเศษให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยการแยกกรอบ
อัตราก าลังของครูการศึกษาพิเศษออกจากครูสายการสอนท่ัวไป พร้อมกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างส านักการศึกษา ส านักงานเขต และโรงเรียนในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษร่วมกัน และ
การส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และจัดให้มีการจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ ากลุ่มเขต ได้แก่ 
กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ เพื่อให้การ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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สนับสนุนการเรียนการสอน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด                
ทางการศึกษาได้ ซึ่งผู้วิจัยสรุปเรียกว่า “ด้านการก าหนดนโยบาย” 
 ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ว่าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 
จึงควรด าเนินการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และ
น าไปสร้างเป็นกรอบการด าเนินงานในการส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ของสถานศึกษาให้ครอบคลุม
พัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ท้ังนี้จัดให้มีการ แต่งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการศึกษาพิเศษโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานและมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับเด็กทุกคนเข้าเรียน 
ท้ังเด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกัน ไม่ปฏิเสธการรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
เข้าเรียนในโรงเรียน ด าเนินการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และระดมสมองร่วมกันพัฒนาการบริหาร
จัดการการศึกษาพิเศษอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการรวมพลังความร่วมมือการด าเนินงาน
การจัดการศึกษาพิเศษระหว่างผู้บริหาร ครูท่ัวไป ครูการศึกษาพิเศษ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และนักสหวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแบบองค์รวมท้ังกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  รวมไปถึง 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ซึ่งผู้วิจัยสรุปเรียกว่า “ด้านการวางแผนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร” 
 ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ว่าควรด าเนินการบริหารงานวิชาการควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตร
เฉพาะส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิ เศษให้สอดคล้องตามประเภทของความพิการ และ  
จัดกิจกรรมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล การจัดท าหลักสูตรเฉพาะ โดยพิจารณาระดับ
ความพิการและทักษะเฉพาะท่ีจ าเป็นให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ควรส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษอย่างมีส่วนร่วม และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)  
ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังภายในและ
นอกห้องเรียน ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ผ่านลงมือปฏิบัติ
สามารถน าไปใช้ช่วยเหลือตนเองได้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการน าชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) มาพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษของ
โรงเรียนในการแลกเปล่ียนเทคนิค วิธีการสอน ระหว่างกัน  การสนับสนุนกระบวนการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และแก้ปัญหาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ พร้อมกับการสนับสนุนให้เด็กท่ีมี  
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ความต้องการพิเศษได้แสดงผลงานหรือความสามารถของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษด้วยรูปแบบ
นิทรรศการหรือเวทีให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้น าเสนอความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ  
ในการวัดผลประเมินผลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจะประเมินตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) เพื่อประเมินความก้าวหน้าของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  และ
ด าเนินการรายงานผลการพัฒนาความก้าวหน้าของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้ผู้ปกครองทราบ 
เป็นรายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยสรุปเรียกว่า “ด้านการบริหารงานวิชาการ” 
 ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ว่าควรด าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน
ภายนอกสังกัด ต้ังแต่การสรรหาและคัดเลือกครูเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
นอกจากการประกาศรับสมัครสอบตามระบบแล้วด้วยการสร้างความร่วมมือกับสถาบันผลิตครู
การศึกษาพิเศษและจัดท าข้อตกลงการบรรจุรับราชการครู ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                  
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูกับ 11 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัย ราชภัฎวไลอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และการสร้างความจงรักภักดีในองค์กรของกรุงเทพมหานครด้วยการจัดสรรทุน
ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือบุตรข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาต่อสาขาการศึกษาพิเศษ
และบรรจุรับราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนของการรักษาและการพัฒนาบุคลากร
ควรด าเนินการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการครูทุกคนท่ีสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ                    
ท้ังครูท่ีสอนเด็กปกติท่ัวไปและครูการศึกษาพิเศษให้มีความรู้ ความสามารถในการคัดกรองเด็กและ
ประเมินเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) 
รวมถึงการฝึกอบรมและการศึกษาต่อให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษ            
ท้ังนี้ควรด าเนินการจัดสรรเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) พร้อมกับจัดสรรเงินเพิ่มให้กับครูท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาพิเศษ          
แต่ผ่านการอบรมให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เน้นการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี ซึ่งส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และสนับสนุนทุนวิจัยด้านการจัด
การศึกษาพิเศษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
และการเล่ือนวิทยฐานะทางการศึกษาให้ครูการศึกษาพิเศษ หรือครูท่ีพัฒนาศักยภาพได้อย่าง                   
มีคุณภาพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจให้กับครูการศึกษาพิเศษและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ            
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เน้นผลจากการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องพิเศษเป็นส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยสรุปเรียกว่า “ด้านการบริหาร            
งานบุคคล” 
 ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ว่าควรด าเนินงานเพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอยู่ร่วมกับเด็กปกติให้ได้ 
มากท่ีสุดโดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยของ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ให้มีบรรยากาศท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และ
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงการจัดการให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเด็กท่ีมี 
ความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล เพื่อสะดวกต่อการก าหนดแผนการส่งต่อเฉพาะบุคคล (Individual 
Transition Planning: ITP) ต่อไป และระบบฐานข้อมูลบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาเพื่อความสะดวกในการสืบค้นและการประสานงานความร่วมมือ ซึ่งใ นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดูแลการบริการทางการศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
อย่างมีความพร้อมเป็นอย่างดีจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการการศึกษากับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษในการพัฒนาเด็กทุกมิติให้มีความพร้อมท้ังทางร่างกาย จิตใจ ตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลทุกประเภทความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 20 รายการ ประกอบด้วย อาหารเสริม 
(นม) อาหารกลางวัน เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล  
ชุดพละ พร้อมเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว การประกัน
อุบัติเหตุ ค่าพาหนะบริการสุขภาพ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าแบบเรียน แบบเรียนเตรียม
ความพร้อม แบบฝึกหัด วัสดุการศึกษา วัสดุส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์  
ค่าหนังสือห้องสมุด หนังสือเสริมการเรียน ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ และจัดต้ังกองทุนจาก  
ผู้มีจิตศรัทธาในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการการศึกษาพิเศษของโรงเรียนร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยสรุปเรียกว่า 
“ด้านการบริหารงานท่ัวไป” 
 ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ว่าควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณตามความจ าเป็น 
ล าดับความส าคัญและการปฏิบัติสู่การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแบบมุ่งเน้นผลงาน  
เป็นส าคัญ เน้นการพัฒนาความก้าวหน้าของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ รวมท้ังการวิเคราะห์
งบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนด้วยการก าหนด
โครงการ กิจกรรม และผลการปฏิบัติงานท้ังในรูปของเวลาและคุณภาพ การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
เน้นผลผลิต/ผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน การจัดระบบการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การด าเนินการจัดซื้อและระดมทุน ดูแลรักษา ใช้งานและ



  111 

ติดตามประเมินผลการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษอย่างคุ้มค่า การรายงาน
ผลการด าเนินงานและประเมินผลแผนงานหรือโครงการการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการใช้งบประมาณด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งผู้วิจัยสรุปเรียกว่า 
“ด้านการบริหารงบประมาณ” 
 ผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ว่าควรยึดหลักการออกแบบการจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ               
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีให้ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังเด็กปกติท่ัวไปและเด็กท่ีมี 
ความต้องการพิเศษโดยให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และการออกแบบ                
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Universal Design 
for Learning: UDL) ท้ังนี้รวมไปถึงการสนับสนุนส่ือการจัดการศึกษาพิเศษให้ครูทุกคนได้เข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ตามแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) การจัดบริการห้องเสริมวิชาการ (Resource 
Room) ไว้บริการช่วยเหลือ สนับสนุน และอ านวยความสะดวกแก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อจะ
พัฒนาความสามารถได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในการเข้ารับการศึกษา การส่งเสริมบริการ
สอนเสริมวิชาการในการให้ค าปรึกษา ศิลปะบ าบัด ดนตรีบ าบัดนอกเวลาเรียน  โดยจ าเป็นต้องมีการ
สร้างความร่วมมือแลกเปล่ียนทรัพยากรกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา และการประเมินผลและรายงานผลการใช้ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ การบริการและ          
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยสรุปเรียกว่า “ด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา” 
 ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (Content Synthesis) จากข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญพบว่า มีประเด็นท่ีเป็นแนวโน้มเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีแนวทางท่ีผู้เช่ียวชาญได้ให้ไว้
สังเคราะห์เข้าด้วยกันมีจ านวนไม่เท่ากัน ดังนี้  1) ด้านการก าหนดนโยบาย 2) ด้านการวางแผนของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 3) ด้านการบริหารงานวิชาการ 4) ด้านการบริหารงานบุคคล                
5) ด้านการบริหารงานท่ัวไป 6) ด้านการบริหารงบประมาณ และ 7) ด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา แล้วน ามาพัฒนาและสร้างเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                
ท่ีมีโครงร่างมาจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญโดยได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
แล้วน าแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale)  
เพื่อน าส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และแบบสอบถามในรูปแบบของ Google Form 
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ให้ผู้เช่ียวชาญตอบกลับและเก็บข้อมูลด้วยตนเองกลุ่มเดียวกับรอบท่ี 1 แสดงความคิดเห็นในรอบท่ี 2 
แล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท า EDFR รอบที่ 2 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในการท า EDFR รอบท่ี 1                 
จ านวน 21 คน มาพัฒนาและสร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการท า EDFR 
รอบท่ี 2 จากผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิมในรอบท่ี 1 และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่ามัธยฐาน 
(Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อพิจารณาหา
ความเป็นไปได้และความสอดคล้องและความคิดเห็นท่ีเป็นเอกฉันท์ (Consensus) โดยพิจารณา 
ค่ามัธยฐานท่ีมากกว่า 3.50 ขึ้นไป ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม มีค่าไม่เกิน 1.00 
และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 ของแต่ละข้อค าถาม ซึ่งผลการวิเคราะห์ 
สรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
ด้านการก าหนดนโยบาย 

ที่ รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทลท์ี่ 1 
(Q1) 

ควอไทลท์ี่ 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. การสรา้งความตระหนักและ
ความเข้าใจการบริหาร
จัดการการศึกษาพิเศษให้กับ
ผู้บริหารทกุระดับของ
กรุงเทพมหานคร 

5.00 5.00 0.00 4.50 5.00 0.50 มากทีสุ่ด สอดคล้อง 

2. โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครทุกแห่ง
สามารถให้บริการการศึกษา
กับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากทีสุ่ด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    
ด้านการก าหนดนโยบาย (ต่อ) 

ที่ รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทลท์ี1่ 
(Q1) 

ควอไทลท์ี่ 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

3. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษทุกคนท่ีอยาก
เรียนได้เข้าเรียนอย่าง 
เท่าเทียมและเสมอภาค 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

4. ปรับโครงสร้างองค์กรให้มี
ส่วนงานบริหารการศึกษา
พิเศษเพื่อน านโยบายลงสู่
การปฏิบัติอย่าง              
เป็นรูปธรรม 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

5. การจัดสรรกรอบอัตราก าลัง
เฉพาะการศึกษาพิเศษให้
เหมาะสมและเพียงพอ 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

6. การส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างส านักการศึกษา 
ส านักงานเขต และโรงเรียน
ในการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษร่วมกัน 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

7. การส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
อาชีพส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

5.00 5.00 0.00 4.50 5.00 0.50 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

8. การจัดต้ังศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ ากลุ่มเขต 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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  จากตารางท่ี 3 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการก าหนดนโยบาย สอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อ 1 การสร้างความตระหนัก
และความเข้าใจการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษให้กับผู้บริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานคร                 
(Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.50, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 2 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถ
ให้บริการการศึกษากับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) 
ข้อ 3 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนท่ีอยากเรียนได้เข้าเรียน
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 4 ปรับโครงสร้าง
องค์กรให้มีส่วนงานบริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อน านโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                
(Mdn. =5.00,    I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 5 การจัดสรรกรอบอัตราก าลังเฉพาะ
การศึกษาพิเศษให้เหมาะสมและเพียงพอ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 6 
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส านักการศึกษา ส านักงานเขต และโรงเรียนในการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษร่วมกัน (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 7 การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออาชีพส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.50, 
|Mdn.-Mo.| = 0.00) และ ข้อ 8 การจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ ากลุ่มเขต (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, 
|Mdn.-Mo.| = 0.00) 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
ด้านการวางแผนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

ท่ี รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทล์ท่ี 1 
(Q1) 

ควอไทล์ท่ี 3 

(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
เพื่อวางแผน 
กลยุทธก์ารบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษในโรงเรียน 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. การก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เปูาประสงค์ของ
สถานศึกษาให้ครอบคลุม
พัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทุกคนอย่าง  
เท่าเทียมและเสมอภาค 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
ด้านการวางแผนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

ท่ี รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทล์ท่ี 1 
(Q1) 

ควอไทล์ท่ี 3 

(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
จัดการการศึกษาพิเศษ โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบ อย่าง
ชัดเจน 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากทีสุ่ด สอดคล้อง 

4. การเตรียมความพร้อมในการ
รับเด็กทุกคนเข้าเรียนท้ังเด็ก
ปกติและเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
ได้เรียนรวมกัน 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. การประชุมแลกเปลี่ยน
พัฒนาการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษร่วมกันอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

5.00 5.00 0.00 4.50 5.00 0.50 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. การรวมพลังความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว 
และนักสหวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษแบบองค์รวม 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ในการดูแลช่วยเหลือและ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษ 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 
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 จากตารางท่ี 4 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้       
ข้อ 1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 
(Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 2 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์ของสถานศึกษาให้ครอบคลุมพัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 3 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 
4 การเตรียมความพร้อมในการรับเด็กทุกคนเข้าเรียนท้ังเด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียน
รวมกัน (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 5 การประชุมแลกเปล่ียนพัฒนาการบริหาร
จัดการการศึกษาพิเศษร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.50, |Mdn.-Mo.| 
= 0.00) ข้อ 6 การรวมพลังความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และนักสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษแบบองค์รวม (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) และ ข้อ 7 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ  
(Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 8 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารจัดการการศึกษาพิเศษอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-
Mo.| = 0.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
ด้านการวางแผนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
ด้านการบริหารงานวิชาการ 

ท่ี รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทล์ท่ี 1 
(Q1) 

ควอไทล์ท่ี 3 

(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. การวิเคราะห์หลักสูตรท่ัวไป
และหลักสูตรเฉพาะส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้
สอดคล้องตามประเภทของ
ความพิการ และจัดกิจกรรม
ตามความต้องการจ าเป็น
พิเศษเป็นรายบุคคล 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 
 

1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. การจัดท าหลักสูตรเฉพาะ      
โดยพิจารณาระดับความ  
พิการและทักษะเฉพาะท่ี  
จ าเป็นให้กับเด็กท่ีมี                
ความต้องการพิเศษ 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

  

3. การส่งเสริมครูจัดท าแผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะ 
บุคคล (Individualized 
Education Program:  
IEP) ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 
 

0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

4. การส่งเสริมครูจัดท าแผน 
การสอนเฉพาะบุคคล (IIP)             
ให้สอดคล้องกับแผนการ 
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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5. 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   

ด้านการบริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ท่ี รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทล์ท่ี 1 
(Q1) 

ควอไทล์ท่ี 3 

(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ฝึกประสบการณ์ชีวิตให้กับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ผ่านลงมือปฏิบัติสามารถ
น าไปใช้ช่วยเหลือตนเองได้
ท้ังภายในและนอก
ห้องเรียน 

5.00 5.00 0.00 4.50 5.00 
 

0.50 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

6. 
 

การน าชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community: PLC) มา
แลกเปล่ียนเทคนิค วิธีการ
สอนร่วมกัน 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

7. 
 

การสนับสนุนกระบวนการ 
วิจัยเพื่อพัฒนาความ 
ก้าวหน้าให้กับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

8. 
 

การจัดนิทรรศการหรือเวที 
ให้เด็กท่ีมีความต้องการ 
พิเศษได้แสดงความสามารถ
หรือผลงานของตนเอง 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

9. 
 

การวัดผลประเมินผลเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ ตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) เพื่อประเมิน 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 
 

0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์การบริหารจดัการการศกึษาพเิศษในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร   ด้านการ

บริหารงานวชิาการ 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   

ด้านการบริหารงานวิชาการ (ต่อ) 

ท่ี รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทล์ท่ี 1 
(Q1) 

ควอไทล์ท่ี 3 

(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

 ความก้าวหน้า         

10. 
 

การรายงานผลการพัฒนา
ความก้าวหน้าให้
ผู้ปกครองทราบเป็น
รายบุคคล 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

 
  จากตารางท่ี 5 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ สอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อ 1 การวิเคราะห์หลักสูตร
ท่ัวไปและหลักสูตรเฉพาะส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้สอดคล้องตามประเภทของความพิการ 
และจัดกิจกรรมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 
0.00) ข้ อ 2 การจัดท าหลักสูตรเฉพาะ โดยพิ จารณาระดับความพิ การและทักษะเฉพาะ 
ท่ีจ าเป็นให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. =1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 3 
การส่งเสริมครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) 
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 4 
การส่งเสริมครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ฝึกประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ผ่านลงมือปฏิบัติสามารถน าไปใช้ช่วยเหลือ
ตนเองได้ท้ังภายในและนอกห้องเรียน (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.50, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 6 
การน าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) มาแลกเปล่ียน
เทคนิค วิธีการสอนร่วมกัน (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 7 การสนับสนุน
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, 
|Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 8 การจัดนิทรรศการหรือเวทีให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้แสดง
ความสามารถหรือผลงานของตนเอง (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 9 การวัดผล
ประเมินผลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อประเมิน
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ความก้าวหน้า (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) และ ข้อ 10 การรายงานผล 
การพัฒนาความก้าวหน้าให้ผู้ปกครองทราบเป็นรายบุคคล (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.|                
= 0.00) 
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร             
ด้านการบริหารงานบุคคล 

ที่ รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทล์ที่ 1 
(Q1) 

ควอไทล์ที่ 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. การสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันผลิตครู
การศึกษาพิเศษ จัดท า
ข้อตกลงการบรรจุรับ
ราชการครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. การสร้างส านึกรัก กทม. 
ด้วยการจัดสรรทุนให้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 และบุตร
ข้าราชการครูและ
บุคลากรให้ศึกษาต่อ
สาขาการศึกษาพิเศษ 
และบรรจุรับราชการครู
โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                

ด้านการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

 
 
 

ที่ รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทลท์ี่ 1 
(Q1) 

ควอไทลท์ี่ 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

3. การประชุมและอบรม 
เชิงปฏิบัติการครูทุกคนให้มี
ความรู้ ความสามารถใน
การคัดกรองเด็กและ
ประเมินเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

4. การจัดอบรมครูผู้สอนใน
การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) และแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) 

5.00 5.00 0.00 4.50 5.00 0.50 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

5. การสนับสนุนการฝึกอบรม
และการศึกษาต่อให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการศึกษาพิเศษ 

5.00 5.00 0.00 4.50 5.00 0.50 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

6. การจัดสรรเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีสอนคนพิการ 
(พ.ค.ก.) 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                

ด้านการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ที่ รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-           
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทล์ท่ี 1 
(Q1) 

ควอไทล์ท่ี 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

7. จัดสรรเงินเพิ่มให้กับครูที่
ไม่มีวุฒิการศึกษาพิเศษ
แต่ผ่านการอบรมให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

8. การสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาส่ือนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

9. การสนับสนุนทุนวิจัยด้าน
การจัดการศึกษาพิเศษกับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากร 

5.00 5.00 0.00 4.50 5.00 0.50 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

10. การส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพและการเล่ือน
วิทยฐานะทางการศึกษา
ให้ครูการศึกษาพิเศษ 
หรือครูที่พัฒนาศักยภาพ
ได้อย่างมีคุณภาพ 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                                

ด้านการบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ที่ รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-ฐาน
นิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทล์ท่ี 1 
(Q1) 

ควอไทล์ท่ี 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

11. การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
สร้างขวัญก าลังใจให้กับครู
การศึกษาพิเศษและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

12. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเน้นพัฒนาการ
ของเด็กท่ีมีความต้อง
พิเศษเป็นส าคัญ 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

 
 
จากตารางท่ี 6 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อ 1 การสร้างความร่วมมือ 
กับสถาบันผลิตครูการศึกษาพิเศษ จัดท าข้อตกลงการบรรจุรับราชการครู ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 2 การสร้างส านึกรัก กทม. 
ด้วยการจัดสรรทุนให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และบุตรข้าราชการครูและบุคลากรให้ศึกษาต่อ
สาขาการศึกษาพิเศษ และบรรจุรับราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, 
|Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 3 การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการครูทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถในการคัดกรองเด็ก
และประเมินเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 4 การจัด
อบรมครูผู้สอนในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
(Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.50, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 5 การสนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษาต่อ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.50, |Mdn.-Mo.| = 0.00) 
ข้อ 6 การจัดสรรเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 7 จัดสรรเงินเพิ่ม
ให้กับครูท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาพิเศษแต่ผ่านการอบรมให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, 
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|Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 8 การสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาส่ือนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00)  
ข้อ 9 การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการจัดการศึกษาพิเศษกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
(Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.50, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 10 การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
และการเล่ือนวิทยฐานะทางการศึกษาให้ครูการศึกษาพิเศษ หรือครูที่พัฒนาศักยภาพได้อย่างมีคุณภาพ 
(Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 11 การยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับครูการศึกษาพิเศษและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 
0.00) และ ข้อ 12 การประเมินผลการปฏิบัติงานเน้นพัฒนาการของเด็กท่ีมีความต้องพิเศษเป็นส าคัญ (Mdn. = 
5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) 

 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทลท์ี่ 1 
(Q1) 

ควอไทลท์ี่ 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โดยค านึงถึงการเข้าถึงการ
ใช้ประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. การสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

5.00 5.00 0.00 4.50 5.00 0.50 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษเป็นรายบุคคล เพื่อ 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                  

ด้านการบริหารงานท่ัวไป (ต่อ) 

ท่ี รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทลท์ี่ 1 
(Q1) 

ควอไทลท์ี่ 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ก าหนดแผนการส่งต่อ
เฉพาะบุคคลต่อไป 

        

4. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาเพื่อความ
สะดวกในการสืบค้นและ
การประสานงาน 
ความร่วมมือ 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การให้บริการการศึกษา 
กับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

6. การประชาสัมพันธ์จัดต้ัง
กองทุนจากผู้มีจิตศรัทธามี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการศึกษาพิเศษของ
โรงเรียนรว่มกัน 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

 
 

 จากตารางท่ี 7 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานท่ัวไป สอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อ 1 การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
(Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 2 การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและนอก
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ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.50, 
|Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล 
เพื่อก าหนดแผนการส่งต่อเฉพาะบุคคลต่อไป (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) 
ข้อ 4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเพื่อความสะดวกใน
การสืบค้นและการประสานงานความร่วมมือ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) 
ข้อ 5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการการศึกษากับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) และ ข้อ 6 การ
ประชาสัมพันธ์จัดต้ังกองทุนจากผู้มีจิตศรัทธามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษของ
โรงเรียนร่วมกัน (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) 
 
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร     
ด้านการบริหารงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทลท์ี่ 1 
(Q1) 

ควอไทลท์ี่ 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. การจัดสรรงบประมาณและ
แผนการใช้งบประมาณตาม
ความจ าเป็น ล าดับ
ความส าคัญและการปฏิบัติ
สู่การบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษในโรงเรียน
แบบมุ่งเน้นผลงาน         
เป็นส าคัญ 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. การวิเคราะห์งบประมาณให้
สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของการบริหาร
จัดการการศึกษาพิเศษใน
โรงเรียนด้วยการก าหนด
โครงการ กิจกรรม และผล 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารงบประมาณ (ต่อ) 

ท่ี รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทลท์ี่ 1 
(Q1) 

ควอไทลท์ี่ 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

 
การปฏิบัติงานท้ังในรูป
ของเวลาและคุณภาพ 

        

3. การจัดระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้าง เน้นผลผลิตและ
ผลลัพธ์ตามความจ าเป็น
พิเศษเป็นรายบุคคลเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

4. การจัดระบบการบริหาร
ทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

5. การด าเนินการจัดซื้อและ
ระดมทุน ดูแลรักษา ใช้งาน
และติดตามประเมินผลการ
ใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อการ
บริหารจัดการการศึกษา
พิเศษอย่างคุ้มค่า 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ด้านการบริหารงบประมาณ (ต่อ) 
 

ท่ี รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทลท์ี่ 1 
(Q1) 

ควอไทลท์ี่ 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

6. การรายงานผลการ
ด าเนินงานและประเมินผล
แผนงานหรือโครงการ
บริหารจัดการการศึกษา
พิเศษในโรงเรียนให้กับผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการใช้
งบประมาณด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

 

 จากตารางท่ี 8 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงบประมาณ สอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้ ข้อ 1 การจัดสรรงบประมาณ
และแผนการใช้งบประมาณตามความจ าเป็น ล าดับความส าคัญและการปฏิบัติสู่การบริหารจัดการการศึกษา
พิเศษในโรงเรียนแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 2    
การวิเคราะห์งบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษใน
โรงเรียนด้วยการก าหนดโครงการ กิจกรรม และผลการปฏิบัติงานท้ังในรูปของเวลาและคุณภาพ                
(Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 3 การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เน้น
ผลผลิตและผลลัพธ์ตามความจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน                 
(Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 4 การจัดระบบการบริหารทางการเงินและ
การควบคุมงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (Mdn. = 5.00, I .Q.R. = 0.00,            
|Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 5 การด าเนินการจัดซื้อและระดมทุน ดูแลรักษา ใช้งานและติดตามประเมินผล
การใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษอย่างคุ้มค่า (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00,               
|Mdn.-Mo.| = 0.00) และ ข้อ 6 การรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลแผนงานหรือโครงการ
บริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการใช้งบประมาณด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
ด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

ท่ี รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทลท์ี่ 1 
(Q1) 

ควอไทลท์ี่ 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. การจัดหาส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

2. การออกแบบส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือท่ีทุกคน
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Universal Design for 
Learning: UDL)  

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

3. การสนับสนุนส่ือการจัด
การศึกษาพิเศษให้ครูทุก
คนได้เข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

4. การพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนและแหล่งเรียนรู้
ตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (Individual 

Implementation Plan: 
IIP) 

5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                      

ด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ต่อ) 

ท่ี รายการ 
มัธยฐาน 
(Mdn.) 

ฐานนิยม 
(Mo.) 

มัธยฐาน-
ฐานนิยม 

|Mdn.-Mo.| 

ควอไทลท์ี่ 1 
(Q1) 

ควอไทลท์ี่ 3 
(Q3) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล ์
(I.Q.R.) 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ความคิดเห็น
ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 

5. การจัดบริการห้องเสริม
วิชาการ (Resource 
Room) ไว้บริการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และ
อ านวยความสะดวกกับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

6. การส่งเสริมบริการสอน
เสริมวิชาการในการให้
ค าปรึกษา ศิลปะบ าบัด 
ดนตรีบ าบัดนอกเวลาเรียน 

5.00 5.00 0.00 4.50 5.00 0.50 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

7. การสร้างความร่วมมือ
แลกเปล่ียนทรัพยากรกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  
ในการให้บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 

5.00 5.00 0.00 4.00 5.00 
 

1.00 มากท่ีสุด สอดคล้อง 

8. การประเมินผลและ
รายงานผลการใช้ส่ิง
อ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 

5.00 5.00 0.00 4.50 5.00 0.50 มากท่ีสุด สอดคล้อง 
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จากตารางท่ี 9 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
สอดคล้องกันทุกข้อ ดังนี้  ข้อ 1 การจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือ 
อื่นใดทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, 
|Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 2 การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Universal Design for Learning: UDL) (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) 
ข้อ 3 การสนับสนุนส่ือการจัดการศึกษาพิเศษให้ครูทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 4 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) (Mdn. = 5.00, 
I.Q.R. = 0.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 5 การจัดบริการห้องเสริมวิชาการ (Resource Room) ไว้บริการ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และอ านวยความสะดวกกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, 
|Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 6 การส่งเสริมบริการสอนเสริมวิชาการในการให้ค าปรึกษา ศิลปะบ าบัด 
ดนตรีบ าบัดนอกเวลาเรียน (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.50, |Mdn.-Mo.| = 0.00) ข้อ 7 การสร้างความร่วมมือ
แลกเปล่ียนทรัพยากรกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
(Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 1.00, |Mdn.-Mo.| = 0.00) และ ข้อ 8 การประเมินผลและรายงานผลการใช้ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (Mdn. = 5.00, I.Q.R. = 0.50, 
|Mdn.-Mo.| = 0.00) 
 

สรุปการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
จากผลการสังเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

การศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR พบแนวโน้ม
ความเป็นไปได้และมีความสอดคล้องกันของผู้เช่ียวชาญอย่างเป็นฉันทามติ จ านวน 7 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการก าหนดนโยบายควรด าเนินการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษต้ังแต่
ระดับผู้บริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานคร ให้มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ เพื่อน านโยบายลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
ท้ังการด าเนินการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนท่ีอยากเรียนได้เข้าเรียน 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค จัดโครงสร้างองค์กร
ต้ังแต่ระดับส านักการศึกษา ส านักงานเขต และโรงเรียนให้มีส่วนงานบริหารการศึกษาพิเศษเป็นการเฉพาะ
เพื่อดูแลบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ จัดสรรกรอบอัตราก าลังครูการศึกษาพิเศษให้เหมาะสมและ
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เพียงพอ พร้อมกับแยกกรอบอัตราก าลังออกจากครูสายการสอนท่ัวไป ส่วนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ควรได้รับการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และควรด าเนินการจัดต้ัง 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ ากลุ่มเขต เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนการสอน จัดส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้ 2) ด้านการวางแผนของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานครควรมีการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษแบบมีส่วนร่วมด้วยการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เพื่อวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษาให้ครอบคลุม
พัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ก าหนดผู้รับผิดชอบ  
ให้ชัดเจนด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาพิเศษ วางแผนเตรียมความพร้อมท้ังเด็กปกติ
และเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้สามารถเรียนรวมกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และระดมสมอง
ร่วมกัน โดยด าเนินการรวมพลังความร่วมมือร่วมกันของโรงเรียน ครอบครัว และนักสหวิชาชีพ  
เพื่อพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแบบองค์รวมท้ังกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  รวมไปถึง 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
จัดการการศึกษาพิเศษอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 3) ด้านการบริหารงานวิชาการควรมีการวิเคราะห์
หลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรเฉพาะส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้สอดคล้องตามประเภทของ
ความพิการ และจัดกิจกรรมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล ครูจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เน้นด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ผ่านลงมือปฏิบัติสามารถน าไปใช้
ช่วยเหลือตนเองได้ น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาแลกเปล่ียนเทคนิควิธีการสอนร่วมกัน 
และสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ พร้อมกับ
จัดให้มีนิทรรศการหรือเวทีให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้แสดงความสามารถหรือผลงานของตนเอง 
การวัดผลประเมินผลเป็นไป เพื่อประเมินความก้าวหน้า และควรรายงานผลการพัฒนาความก้าวหน้า
ให้กับผู้ปกครองทราบเป็นรายบุคคล 4) ด้านการบริหารงานบุคคลควรด าเนินงานต้ังแต่การสรรหาและ
คัดเลือกเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูด้วยการสร้างความร่วมมือกับสถาบันผลิตครูการศึกษาพิเศษ
และจัดท าข้อตกลงการบรรจุรับราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และการจัดสรรทุนให้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือบุตรข้าราชการครูและบุคลากรให้ศึกษาต่อสาขาการศึกษาพิเศษ
และให้บรรจุรับราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการรักษาและการพัฒนา
บุคลากรควรด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับครูทุกคนท้ังครูสอนเด็กปกติท่ัวไปและครูการศึกษาพิเศษ
ให้ได้รับการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้ ความสามารถท้ังการคัดกรองเด็กและประเมิน 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) รวมถึงการศึกษาต่อของครูและบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ ท้ังนี้ควรด าเนินการจัดสรรเงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ 
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(พ.ค.ก.) และครูที่ไม่มีวุฒิการศึกษาพิเศษแต่ผ่านการอบรมให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูและบุคลากรพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และทุนวิจัยด้านการ
จัดการศึกษาพิเศษ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการเล่ือนวิทยฐานะ พร้อมกับยกย่องเชิดชูเกียรติ 
สร้างขวัญก าลังใจให้กับครูการศึกษาพิเศษและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเน้นผลจากการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องพิเศษเป็นส าคัญ  5) ด้านการบริหารงานท่ัวไปควร
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ ความปลอดภัย บรรยากาศท้ังในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเป็นรายบุคคล เพื่อสะดวกต่อการก าหนดแผนการส่งต่อเฉพาะบุคคล (ITP) ต่อไป และระบบ
ฐานข้อมูลบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเพื่อความสะดวกในการสืบค้นและการประสานงาน    
ความร่วมมือ ซึ่งในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดูแลการบริการทางการศึกษา
ให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีความพร้อมเป็นอย่างดีจึงควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ให้บริการการศึกษากับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในการพัฒนาเด็กทุกมิติให้มีความพร้อมท้ังทางร่างกาย 
จิตใจ ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลทุกประเภทความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ    
การจัดต้ังกองทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการการศึกษาพิเศษของโรงเรียนร่วมกัน          
6) ด้านการบริหารงบประมาณควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณตาม    
ความจ าเป็น ล าดับความส าคัญและการปฏิบัติสู่การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษแบบมุ่งเน้นผลงานเป็น
ส าคัญ รวมท้ังการวิเคราะห์งบประมาณให้สอดคล้องกับการก าหนดโครงการ กิจกรรม และผลการปฏิบัติงาน 
จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กท่ีมี             
ความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล และจัดระบบการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การด าเนินการจัดซื้อและระดมทุน ดูแลรักษา ใช้งานและ
ติดตามประเมินผลการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษอย่าง คุ้มค่า                  
การรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลแผนงานหรือโครงการการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ
ในโรงเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการใช้งบประมาณด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  และ          
7) ด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาควรยึด
หลักการออกแบบการจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีให้
ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังเด็กปกติท่ัวไปและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (UDL)            
ท้ังนี้รวมไปถึงการสนับสนุนส่ือการจัดการศึกษาพิเศษให้ครูทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า พร้อมกับการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และ
มีบริการห้องเสริมวิชาการ (Resource Room) ไว้บริการช่วยเหลือ สนับสนุน อ านวยความสะดวก               
ให้ค าปรึกษา ศิลปะบ าบัด ดนตรีบ าบัดนอกเวลาเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถเด็กท่ีมีความต้องการ
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พิเศษได้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมถึงสร้างความร่วมมือแลกเปล่ียนทรัพยากรกับหน่วยงานต่าง ๆ  
ในการให้บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และการประเมินผลและรายงานผลการใช้ส่ิง
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
 จากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยสรุปเป็นแผนภาพการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน             
สังกัดกรุงเทพมหานครได้ดังแผนภาพที่ 8 ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 8 รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

1.  
ด้านการก าหนดนโยบาย 

2.  

ด้านการวางแผนของโรงเรียน 

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

3.  

ด้านการบริหารงานวิชาการ 

4.  

ด้านการบริหารงานบุคคล 

5.  

ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

6.  

ด้านการบริหารงบประมาณ 

7.  

ด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก  

ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือ 

อื่นใดทางการศึกษา 
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บทที่ 5  

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
เก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 คน ใช้เทคนิคการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญ 
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และการปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 7 คน กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน 
และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ จ านวน 7 คน โดยใช้                   
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ในการท า EDFR รอบท่ี 1 แล้วน า
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Synthesis) เพื่อพัฒนาเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ น าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ในการท า EDFR รอบท่ี 2 ซึ่งผู้วิจัยได้เดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ซึ่งในการท า EDFR รอบท่ี 2  
การเก็บรวบรวมเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิม ผู้วิจัยใช้วิธีส่งแบบสอบถามความ
คิดเห็นด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และส่งแบบสอบถามในรูปแบบของ Google Form ให้ผู้เช่ียวชาญ
ตอบกลับและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน 
(Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของแต่ละ 
ข้อค าถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลใน 
EDFR รอบท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องท่ีเป็นฉันทามติ (Consensus) ทุกข้อ
ค าถาม จึงไม่ต้องด าเนินการ EDFR รอบท่ี 3 ต่อไป ผู้วิจัยจึงสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้ 
การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้  

 ด้านการก าหนดนโยบายควรด าเนินการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ
ต้ังแต่ระดับผู้บริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานคร ให้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการศึกษาพิเศษ เพื่อน านโยบายการศึกษาพิเศษลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม ท้ังการด าเนินการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนท่ีอยากเรียนได้
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เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค จัดโครงสร้าง
องค์กรต้ังแต่ระดับส านักการศึกษา ส านักงานเขต และโรงเรียนให้มีส่วนงานบริหารการศึกษาพิเศษเป็นการ
เฉพาะ จัดสรรกรอบอัตราก าลังครูการศึกษาพิเศษให้เหมาะสมและเพียงพอ พร้อมกับแยกกรอบอัตราก าลัง
ออกจากครูสายการสอนท่ัวไป และเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษควรได้รับการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และควรด าเนินการจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ ากลุ่มเขต เพื่อให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนการสอน จัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษาได้ 
 ด้านการวางแผนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครควรมีการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ      
แบบมีส่วนร่วมด้วยการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ของสถานศึกษา ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนด้วยการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัด
การศึกษาพิเศษ วางแผนเตรียมความพร้อมท้ังเด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้สามารถเรียนรวมกัน 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และระดมสมอง รวมพลังความร่วมมือร่วมกันของโรงเรียน ครอบครัว และ
นักสหวิชาชีพ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน พร้อมกับมีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 ด้านการบริหารงานวิชาการควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรเฉพาะส าหรับ   
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้สอดคล้องตามประเภทของความพิการ และจัดกิจกรรมตามความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP) เน้นด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ ผ่านลงมือปฏิบัติสามารถน าไปใช้ช่วยเหลือตนเองได้ น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) มาแลกเปล่ียนเทคนิควิธีการสอนร่วมกัน และสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ พร้อมกับจัดให้มีนิทรรศการหรือเวทีให้เด็กท่ีมี             
ความต้องการพิเศษได้แสดงความสามารถหรือผลงานของตนเอง การวัดผลประเมินผลเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้า และควรรายงานผลการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับผู้ปกครองทราบเป็นรายบุคคล 
 ด้านการบริหารงานบุคคลควรด าเนินงานต้ังแต่การสรรหาและคัดเลือกเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู
ด้วยการสร้างความร่วมมือกับสถาบันผลิตครูการศึกษาพิเศษและจัดท าข้อตกลงการบรรจุรับราชการครู และ
การจัดสรรทุนให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือบุตรข้าราชการครูและบุคลากรให้ศึกษาต่อ
สาขาการศึกษาพิเศษและให้บรรจุรับราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนการรักษาและ
การพัฒนาบุคลากรควรด าเนินการเตรียมความพร้อมให้กับครูทุกคนท้ังครูสอนเด็กปกติท่ัวไปและ  
ครูการศึกษาพิเศษให้ได้รับการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้ ความสามารถท้ังการคัดกรอง
เด็กและประเมินเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP) รวมถึงการศึกษาต่อของครูและบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ ท้ังนี้ควรด าเนินการ
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จัดสรรเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอน
คนพิการ (พ.ค.ก.) และครูที่ไม่มีวุฒิการศึกษาพิเศษแต่ผ่านการอบรมให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี และทุนวิจัยด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการเล่ือนวิทยฐานะ พร้อมกับยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับครูการศึกษาพิเศษและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง และประเมินผลการปฏิบัติงาน
เน้นผลจากการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องพิเศษเป็นส าคัญ  
 ด้านการบริหารงานท่ัวไปควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ 
ความปลอดภัย บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึง         
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล ข้อมูลบริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลความพร้อมในการให้บริการจัดการศึกษาพิเศษ  
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และการจัดต้ังกองทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการการศึกษาพิเศษของโรงเรียนร่วมกัน 
 ด้านการบริหารงบประมาณควรด าเนินการจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ 
ตามความจ าเป็น ล าดับความส าคัญและการปฏิบัติสู่การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษแบบมุ่งเน้นผลงาน 
เป็นส าคัญ รวมท้ังการวิเคราะห์งบประมาณให้สอดคล้องกับการก าหนดโครงการ กิจกรรม และผลการ
ปฏิบัติงาน จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดระบบการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
การด าเนินการจัดซื้อและระดมทุน ดูแลรักษา ใช้งานและติดตามประเมินผลการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลแผนงานหรือ
โครงการการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาควรยึด
หลักการออกแบบการจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีให้ 
ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังเด็กปกติท่ัวไปและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (UDL) รวมถึง
การสนับสนุนส่ือ และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ของครูทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า และมีบริการห้องเสริมวิชาการ (Resource Room) ไว้บริการช่วยเหลือ สนับสนุน 
อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษา ศิลปะบ าบัด ดนตรีบ าบัดนอกเวลาเรียน เพื่อพัฒนาความสามาร ถ 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และการประเมินผลและรายงานผลการใช้  
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
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การอภิปรายผล 
  

 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
เพื่อทราบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสามารถ  
อภิรายผลได้ ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการวางแผนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด 
ทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีว่า การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเป็นกระบวนการบริหารซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีการด าเนินการท่ีเป็นพหุวิธีการท่ีเป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนในทุกส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 
ทุกแห่งสามารถรองรับและให้บริการทางการศึกษากับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกประเภทโดยไม่มี
ข้อจ ากัดหรือข้อแม้ในการรับนักเรียนเข้าเรียน สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2564) ของมิติการจัดการศึกษาส าหรับทุกคนให้มีการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีเป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ว่า 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้  
จึงมีความจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีมีแนวโน้มจ านวนสูงมากขึ้น
ทุกปี และต้องด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาการศึกษาของการศึกษา
พิเศษว่าเด็กทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท่ีจะได้รับโอกาสการศึกษาและการรับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนพิการหรือปกติก็ตาม การจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษจึงควรให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนร่วมกับเด็กปกติให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดทางการจัดการศึกษาพิเศษ (Children with special needs) ได้เปล่ียนแปลงไปตาม
แนวคิดขององค์การสหประชาชาติ เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) ท่ีเน้นโอกาสทางการศึกษาของ
เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
  ดังนั้นการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน

การรองรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้ได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

จึงต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องกับสมจิต ไชยเชษฐ ว่าควรมีการเตรียมความพร้อม 

ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

อย่างครอบคลุม ต้ังแต่ด้านก าหนดนโยบายท่ีต้องมีการก าหนดนโยบายบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 
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ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม และต้องด าเนินการเปิดโอกาสให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับโอกาส 

ในการรับบริการทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกกัน สอดคล้องกับรัฐณีรนุช นามแก้ว ในการ

ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษควรก าหนดให้มีความชัดเจน เพื่อให้ชุมชนทราบว่าโรงเรียนมีการ

เปิดโอกาสในการรับเด็กท่ีมีความต้องการพิ เศษเข้าเรียนในโรงเรียนเพื่อให้ เกิดความเสมอภาค 

ทางการศึกษา ซึ่งการก าหนดนโยบายนี้ต้องสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานคร  

การก าหนดให้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาพิเศษกับเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค จัดให้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีส่วนงานเฉพาะท่ีเป็นการศึกษาพิเศษ

ต้ังแต่ส านักการศึกษา ส านักงานเขต และโรงเรียนอย่างมีส่วนร่วม พร้อมกับก าหนดกรอบอัตราครูการศึกษาพิเศษ

เป็นการเฉพาะ เน้นการส่งเสริมอาชีพให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และการจัดต้ัง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ ากลุ่มเขต โดยต้องมีด้านการวางแผนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผน

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ ต้ังแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ท่ีครอบคลุมพัฒนาการเด็กท่ีมี  

ความต้องการพิเศษให้ทุกคนได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ก าหนดผู้รับผิดชอบ  

อย่างชัดเจน ในการเตรียมความพร้อมรับเด็กทุกคนเข้าเรียนท้ังเด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ให้สามารถเรียนรวมกันได้ การสร้างความร่วมมือรวมพลังในการผลักดันการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 

ด้วยการจัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและระดมสมองกัน รวมถึงการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ 

และต่อเนื่อง สอดคล้องกับอุซัง (Usang) ในการวางแผนงานท่ีต้องก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายให้

ชัดเจน และทบทวนองค์กรด้วยการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

 หัวใจของการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษคือด้านการบริหารงานวิชาการท่ีต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกันระหว่ างหลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรเฉพาะส าหรั บเด็กท่ีมีความต้องการพิ เศษ 
ให้สอดคล้องตามประเภทของความพิการ และจัดกิจกรรมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล 
พร้อมกับส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) ตลอดจนการวัดผลประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) เพื่อประเมิน
ความก้าวหน้า สอดคล้องกับลูแจน (Lujan) ว่าครูที่สอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจะต้องมีความรู้ใน
เรื่องการเขียนแผนการสอนให้เหมาะกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
รวมท้ังเรื่องของการวัดและการประเมินผล ซึ่งท้ังหมดนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนท่ีดีจากผู้บริหารสถานศึกษาด้วย  
ด้านการบริหารงานบุคคลถือเป็นปัจจัยส าคัญของการด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ  
ให้ประสบความส าเร็จต้ังแต่การสรรหาและคัดเลือกครูท่ีมีความรู้ความสามารถ มีจิตใจเมตตา กรุณา 
มีความพร้อมในการดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและศรัทธาว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ 
สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกล่างถึงปัจจัยสู่ความส าเร็จ
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ระดับบุคคล ของการจัดการศึกษาเรียนรวมท้ังในต่างประเทศและในประเทศไทย ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูการศึกษาพิเศษปฏิบัติงานเชิงรุก มีการคัดเลือกครูผู้สอนและครูผู้ช่วยท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ
การพัฒนาความเช่ียวชาญของครูผู้สอน ใช้เทคโนโลยีหรือการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ และการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่ในองค์กร          
ด้วยความจงรักภักดีด้วยการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้มีความเช่ียวชาญ การส่งเสริมให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ยกย่องให้เกียรติ และสร้างขวัญก าลังใจ สอดคล้องกับมิลเลอร์ (Miller) กับ
การใช้กลยุทธ์ในการสรรหาหรือรักษาไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้แล้วด้านการ
บริหารงานท่ัวไปก็มีความส าคัญท่ีต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท้ังอาคารสถานท่ี ห้องเรียนต่าง ๆ 
วัสดุ อุปกรณ์ โดยค านึงถึงการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
สอดคล้องกับเอกชัย อ้ายม่าน กล่าวถึงการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม รองรับเด็ก ท่ีมี   
ความต้องการพิเศษ และจัดการทรัพยากรท้ังด้านวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษทางการศึกษา  
  ท้ังนี้จ าเป็นต้องมีงบประมาณในการบริหารจัดการการศึกษาพิ เศษจึงต้องมีด้านการบริหาร
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนและจัดสรรให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับ  
ลูแจน (Lujan) ว่างบประมาณ และการลงทุนต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณตามความจ าเป็น ล าดับความส าคัญและ   
การปฏิบัติสู่การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ การวิเคราะห์
งบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ จัดระบบการจัดซื้อ
จัดจ้าง เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ตามความจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน ร่วมกับการจัดระบบการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และการด าเนินการจัดซื้อและระดมทุน ดูแลรักษา ใช้งานและ
ติดตามประเมินผลการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษอย่างคุ้มค่า  รวมถึง
รายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการใช้งบประมาณด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ นอกจากนี้แล้วด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาต้องจัดให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ให้มีการออกแบบ
ส่ิงอ านวยความสะดวก พัฒนาส่ือการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ยึดหลักท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (UDL) ให้เด็กปกติท่ัวไปและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษใช้งานได้อย่างง่ายและ
ทันสมัย สอดคล้องกับผดุง อารยะวิญญู ว่าการผลิตส่ือควรยึดหลักการ Universal Design for Learning 
ร่วมกับการจัดบรการห้องเสริมวิชาการและบริการสอนเสริมวิชาการ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการแลกเปล่ียนทรัพยากร การบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตลอดจน         
การประเมินผลและรายงานผล 
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 จากผลการวิจัยการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ประกอบด้วย 7 ด้าน ซึ่งสามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 
 การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการก าหนดนโยบาย

เป็นส่ิงท่ีต้องด าเนินการในอันดับแรกเนื่องจากต้องมีการก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้

ทุกภาคส่วนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีเปูาหมายท่ีชัดเจนร่วมกัน ดังนั้นควรมีการก าหนด

นโยบาย แผนงานการจัดการศึกษาพิเศษอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง ตอบสนองต่อ                  

การพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการจัดการส าหรับคนพิการ 

พ.ศ. 2551 ให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการ และสอดคล้องตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 10  

ในการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  

การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส                 

ให้มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร          

ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2564) ของมิติการจัดการศึกษาส าหรับทุกคนให้มีการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีเปูาประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

พิเศษว่าในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษได้ การสร้างความตระหนักและความเข้าใจการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษให้กับผู้บริหาร               

ทุกระดับของกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้นโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานครมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคล่ือนนโยบายการบริหาร

จัดการการศึกษาพิเศษให้ลงสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงต้องสร้างความตระหนัก  

มีความรู้ และความเข้าใจการบริหาร จัดการการศึกษาพิ เศษให้กับผู้บริหารทุกระดับของ

กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 

สอดคล้องกับวิลล์เล่ียม (Williams) และชไนเดอร์ (Schneider) ว่าผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษจะท าให้มีความมั่นใจในการจัดการศึกษาพิเศษมากขึ้น และ

สอดคล้องกับทอมป์สัน (Thompson) ผู้บริหารทีไ่ด้รับประสบการณ์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ

ท่ีเหมาะสมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร และสอดคล้องกับสุมาลี รามฤทธิ์ ว่าผู้บริหารควรมีความรู้
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ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการจัดการศึกษาพิเศษ รวมท้ัง

การปฏิบัติต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม  

  ท้ังนี้การก าหนดนโยบายให้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการ

การศึกษากับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามเปูาประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2564) ของมิติการจัดการศึกษาส าหรับทุกคนให้มีการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค และการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษทุกคนท่ีอยากเรียนได้เข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคไม่ปฏิเสธการรับเด็กเข้าเรียน และไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง “No Child Left Behind” 

สอดคล้องกับนโยบายของสหรัฐอเมริกาด้านการศึกษาท่ีออกมาเพื่อควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา

แก่ผู้เรียนในระบบการศึกษาปกติ และสอดคล้องกับผดุง อารยะวิญญูท่ีกล่าวถึงปรัชญาและแนวคิด

ทางการศึกษาพิเศษว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันท้ังในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

มีพื้นฐานท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน การศึกษาจะช่วยให้ความสามารถของเด็กท่ีมี

ความต้องการพิเศษปรากฎเด่นชัดขึ้น ควรเน้นท่ีความสามารถของเด็กมากกว่าท่ีจะค านึงถึงความพิการ

หรือความบกพร่อง จึงต้องด าเนินการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรให้มี  

ส่วนงานบริหารการศึกษาพิเศษท้ังระดับส านักการศึกษา ระดับส านักงานเขต และระดับโรงเรียน                

เพื่อน านโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผดุง อารยวิญญู ว่าควรด าเนินการจัดต้ัง

คณะกรรมการการศึกษาพิเศษในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น จัดให้มีรองผู้อ านวยการ

ฝุายการศึกษาพิเศษในทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดให้มีฝุายการศึกษาพิเศษขึ้นในทุกเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลงานด้านหลักสูตรการสอน การวัดและประเมินผล งบประมาณ ฯลฯ และสอดคล้องกับ

สุมาลี รามฤทธิ์ ว่ารควรมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารให้มีความชัดเจน ในส่วนของนโยบาย           

การจัดสรรกรอบอัตราก าลังเฉพาะการศึกษาพิเศษให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยแยกกรอบอัตราก าลัง

ของครูการศึกษาพิเศษให้ออกจากสายการสอนท่ัวไป ซึ่งสอดคล้องกับ เรืองสิทธิ์ นามกอง จัดให้มี             

การก าหนดอัตราก าลังของครูการศึกษาพิเศษให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ ควรด าเนินการ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส านักการศึกษา  ส านักงานเขต และโรงเรียนในการบริหารจัดการ

การศึกษาพิเศษร่วมกัน เน้นการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ               

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับสุมาลี รามฤทธิ์ ในการส่งเสริมการท างานและพื้นฐาน

การประกอบอาชีพให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้สามารถเรียนควบคู่ไปกับทักษะวิชาการ และ

ควรมีการจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ ากลุ่มเขต ได้แก่ กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ 

กรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต้ อย่างน้อยกลุ่มเขตละ 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อให้
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ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ แลกเปล่ียนทรัพยากร อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด             

ทางการศึกษากับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งได้อย่างร่วมมือรวมพลังกัน สอดคล้อง             

กับเรืองสิทธิ์ นามกอง ว่าการประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากร และ

พัฒนาบุคลากรให้ท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผนของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้ังแต่การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และน าไป
สร้างเป็นกรอบการด าเนินงานในการส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ของสถานศึกษาให้ครอบคลุมพัฒนาการ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค สอดคล้องกับสุมาลี รามฤทธิ์ ว่าควรมี
วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ ท้ังนี้จัดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการศึกษา
พิเศษโดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธานและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับเรืองสิทธิ์ นามกอง และสุมาลี รามฤทธิ์ ว่าการแต่งต้ังบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ
ก าหนดนโยบายในระดับโรงเรียนและรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษอย่างชัดเจน และผู้บริหารควรสร้าง
ความตระหนักและความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ และสอดคล้องกับอุซัง (Usang) ว่าควร
ติดตามคณะกรรมการเพื่อการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของ
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในการรับเด็กทุกคนเข้าเรียนท้ังเด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ได้เรียนรวมกัน และโรงเรียนทุกแห่งไม่ปฏิเสธการรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียน สอดคล้องกับ
สมจิต ไชยเชษฐ ควรมีการวางแผนในการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ  เกี่ ยวกับผู้เรียน 
อย่างครอบคลุม และภัครมัย เตียสะ ว่าควรมีการสร้างความตระหนักให้ทุกฝุายยอมรับเด็กท่ีมี  
ความต้องการพิเศษให้สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติเพื่อให้สามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกันได้                 
ซึ่งโรงเรียนควรวางแผนการประชุมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และระดมสมองร่วมกันในการพัฒนาการ
บริหารจัดการการศึกษาพิเศษหรือพัฒนาความก้าวหน้าของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษร่วมกัน             
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สอดคล้องกับจุฑารัตน์ ใจแกล้ว ควรมีการประชุมผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเด็กท่ีมี 
ความต้องการพิเศษเพื่อร่วมกันวางแผนงานด้านต่าง ๆ โดยต้องขอความร่วมมือกับทางครอบครัว 
และนักสหวิชาชีพด้วยการรวมพลังความร่วมมือการด าเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษระหว่าง
ผู้บริหาร ครูท่ัวไป ครูการศึกษาพิเศษ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และนักสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาเด็กท่ีมี                
ความต้องการพิเศษแบบองค์รวมท้ังกาย ใจ สติปัญญา และสังคม สอดคล้องกับรัฐณีรนุช นามแก้ว  
ว่าการวางแผนลงสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองและทรัพยากร 
ในการด าเนินงาน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือ  
และสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษท้ังจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น  
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ส านักการแพทย์ ส านักอนามัย ฯลฯ และหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลสถานประกอบการ ฯลฯ 
พร้อมกับจ าเป็นต้องมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับเอกชัย อ้ายม่าน  และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร 
ในการบริหารสถานศึกษาพิเศษท่ีมากท่ีสุดคือ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษ 

 การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงาน

วิชาการ ซึ่งถือเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการการศึกษาพิเศษให้

สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาพิเศษท่ียึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นแนวทางในการจัด

การศึกษาพิเศษให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคในการได้รับ

บริการทางการศึกษา ซึ่งต้องได้รับการศึกษาควบคู่กับการบ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพทุกด้าน ต้ังแต่แรกพบ

อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ให้เน้นจุดเด่นท่ีเป็นความสามารถพิเศษมากกว่าจุดด้อยด้านร่างกาย และ 

ความบกพร่องด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข จึงควรให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกับเด็กปกติให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

และเน้นการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังนี้จึงต้องด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตร

ท่ัวไปและหลักสูตรเฉพาะส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้สอดคล้องตามประเภทของความพิการ 

และจัดกิจกรรมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับปกรณ์กิตต์ิ ม่วงประสิทธิ์              

ว่าควรปรับหลักสูตรจากหลักสูตรปกติท่ัวไป ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

และมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาผู้เรียนตามสภาพที่ต้องการจ าเป็นพิเศษ ซึ่งการจัดท าหลักสูตรเฉพาะ

ให้พิจารณาถึงระดับความพิการและทักษะเฉพาะท่ีจ าเป็นให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ สอดคล้อง

กับเอกชัย อ้ายม่าน ว่าควรมีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการพิเศษ

ทางการศึกษา และมีความยืดหยุ่นท่ีจะน าไปปรับใช้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เพื่อให้การลงสู่  

การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ครูควรได้รับการส่งเสริมครูจัดท าแผน   

การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ และแผนการสอนเฉพาะ

บุคคล (IIP) ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล สอดคล้องกับจุฑารัตน์ ใจแกล้ว ว่าควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดท าแผนการสอนรายบุคคล              

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

ผ่านลงมือปฏิบัติสามารถน าไปใช้ช่วยเหลือตนเองได้ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สอดคล้องกับ

สุมาลี รามฤทธิ์  ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษด้วยเทคนิควิธี ต่าง ๆ                 
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อย่างหลากหลายให้มีความเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ท้ังนี้ควรมีการน าชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เข้ามาในการบริหารงานวิชาการ                

เพื่อน ามาแลกเปล่ียนเทคนิควิธีการสอนร่วมกัน การพัฒนาความก้าวหน้าให้กับเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษร่วมกันอย่างไม่โดดเด่นร่วมกับเพื่อนในทีมและกลุ่มผู้เช่ียวชาญแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการ

สอน วิธีการสอน ร่วมกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยให้การแลกเปล่ียนเรียนนรู้ เกิดการร่วมมือรวม

พลังของทุกฝุายและเกิดการพัฒนาวิชาชีพครูส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ ต้ังแต่การวางแผนการสอน การท าการสอน และการสะท้อนกลับอย่างกัลยาณมิตร

ระหว่างกัน สอดคล้องกับ อรุชา สว่างโลก ว่าผู้บริหารควรส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน นอกจากนี้แล้วควรมีการสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา

ความก้าวหน้าให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ สอดคล้องกับสุมาลี รามฤทธิ์ ว่าควรส่งเสริมครูให้ใช้

กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พร้อมกับการสนับสนุนให้เด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษได้แสดงผลงานหรือความสามารถของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โรงเรียนควรจัดให้มีพื้นท่ีให้

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้แสดงศักยภาพด้วยรูปแบบนิทรรศการหรือเวทีให้เด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษได้น าเสนอความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพให้เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองให้กับ

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ สอดคล้องกับสุมาลี รามฤทธิ์  ว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน                   

ด้านศักยภาพของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ จากการประกวดและแข่งขันผลงานระดับต่าง ๆ ท้ังใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและครู

ผู้รับผิดชอบ ในส่วนของการวัดผลประเมินผลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจะประเมินตามท่ีก าหนดไว้

ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อประเมินความก้าวหน้าของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

สอดคล้องกับรัฐณีรนุช นามแก้ว และสุมาลี รามฤทธิ์ ว่าการวัดและประเมินผลควรประเมินตาม

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และมีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ

ศักยภาพของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และสอดคล้องกับเอกชัย อ้ายม่าน ว่าครูควรจัดท าเกณฑ์การ

วัดผลและประเมินผลอ้างอิงจากแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล และสอดคล้องกับเรืองสิทธิ์ นามกอง               

ควรวัดและประเมินผลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และ

แผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP) และสอดคล้องกับจุฑารัตน์ ใจแกล้ว ว่าควรก าหนดเกณฑ์ในการวัดผล

ประเมินผลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษไว้อย่างชัดเจน  และด าเนินการรายงานผลการพัฒนา

ความก้าวหน้าของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้ ผู้ปกครองทราบเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

และสม่ าเสมอ สอดคล้องกับสุมาลี รามฤทธิ์ ว่าการรายงานผลการพัฒนาของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ

ต่อผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
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 การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีศักยภาพในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  
เป็นอย่างสูงท้ังในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงควรให้
ความส าคัญต้ังแต่การสรรหาและคัดเลือกครูเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 
สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกล่าวถึงปัจจัยสู่ความส าเร็จ
ของการจัดการศึกษาพิเศษท้ังในต่างประเทศและในประเทศไทย ของปัจจัยระดับบุคคล ว่าผู้บริหารและ 
ครูการศึกษาพิเศษควรปฏิบัติงานเชิงรุก มีการคัดเลือกครูผู้สอนและครูผู้ช่วยท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ
การพัฒนาความเช่ียวชาญของครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีหรือการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ และสอดคล้องกับมิลลอร์ (Miller) การใช้กลยุทธ์ในการสรรหาหรือรักษาไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับเพรสทีน่าและซูกิโตะ (Prestiana and Sugito) ว่าการวางแผน
ทรัพยากรบุคคลต้องเริ่มต้นจากการเตรียมการสรรหาการคัดเลือกต าแหน่ง  เพราะฉะนั้นนอกจาก 
การประกาศรับสมัครสอบตามระบบแล้ว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู กรุงเทพมหานครจึงควรสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันผลิตครูการศึกษาพิเศษและจัดท าข้อตกลงการบรรจุรับราชการครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครกับ 11 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอดคล้องกับ 
เอกชัย อ้ายม่าน วางแผนก าลังคน สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ เช่ียวชาญพิเศษเข้ามารับผิดชอบการ
จัดการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ และการสร้างความจงรักภักดีในองค์กรของกรุงเทพมหานครด้วยการ
สร้างส านึกรักกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดสรรทุนให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ 
บุตรข้าราชการครูและบุคลากรศึกษาท่ีมีความประสงค์ศึกษาต่อในสาขาการศึกษาพิเศษ และ  
เมื่อจบการศึกษาแล้วให้บรรจุรับราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการรักษา
และการพัฒนาบุคลากรควรด าเนินการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการครูทุกคนท่ีสอนเด็กท่ีมี 
ความต้องการพิเศษท้ังครูที่สอนเด็กปกติท่ัวไปและครูการศึกษาพิเศษให้มีความรู้ ความสามารถในการ
คัดกรองเด็กและประเมินเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ สอดคล้องกับสุมาลี รามฤทธิ์ มีการคัดกรอง
นักเรียนพิการเรียนรวมโดยครูการศึกษาพิเศษและแพทย์เป็นผู้ตรวจวินิจฉัย  และสอดคล้องกับ 
วิลล์เล่ียม (Williams) และฟาน และคณะ (Fan, et al.) ว่าผลจากการฝึกอบรมและสัมมนา จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกด้วยการจัดโปรแกรมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ด้านการศึกษาพิเศษ และการพัฒนาวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ด้านการบริหารการศึกษาพิเศษต่อไป พร้อมกับครูทุกคนท่ีสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะ
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บุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) สอดคล้องกับลูแจน (Lujan) ว่าครูจะต้องมีความรู้ใน
เรื่องการเขียนแผนการสอนให้เหมาะกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล และสอดคล้องกับ
สุมาลี รามฤทธิ์และเอกชัย อ้ายม่าน  ว่าครูผู้สอนควรจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  
ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) เพื่อพัฒนาบุคลากรและธ ารงรักษาบุคลากร  
ร่วมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรประสบความส าเร็จ มีขวัญก าลังใจ และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และสอดคล้อง
กับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกล่าวถึงปัจจัยสู่ความส าเร็จของการจัด
การศึกษาพิเศษท้ังในต่างประเทศและในประเทศไทย ว่าการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) และการก ากับดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการฝึกอบรมและการศึกษาต่อ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษ สอดคล้องกับสุมาลี รามฤทธิ์ ท่ีกล่าวว่า 
ครู ทุกคนควรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่ อพัฒนาเจตคติท่ีดีมี ทักษะ และ                      
มีความสามารถในการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้ควรด าเนินการจัดสรรเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) 
สอดคล้องกับเพรสทีน่าและซูกิโตะ (Prestiana and Sugito) ว่าการสนับสนุนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่น ๆ พร้อมกับจัดสรรเงินเพิ่มให้กับครูที่ไม่มีวุฒิการศึกษาพิเศษแต่ผ่านการอบรมให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ สอดคล้องกับเรืองสิทธิ์ นามกอง ท่ีกล่าวถึงการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับบุคลากร
ให้มีความเหมาะสม เน้นการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี 
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ สอดคล้องกับสุมาลี รามฤทธิ์เรืองสิทธิ์ นามกอง และอรุชา สว่างโลก 
ว่าครูควรจัดหา พัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตส่ือและใช้เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้เป็นไปตาม
ศักยภาพ เน้นการอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีสามารถลงมือปฏิบัติจริงได้ และสนับสนุนทุนวิจัยด้านการจัด
การศึกษาพิเศษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับเพรสทีน่าและซูกิโตะ 
(Prestiana and Sugito) ว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านการศึกษาหรือการฝึกอบรม                        
พบความแตกต่างในส่วนของการให้ทุนการศึกษา พร้อมกับควรมีการส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพและ การเล่ือนวิทยฐานะทางการศึกษาให้ครูการศึกษาพิเศษ หรือครูท่ีพัฒนาศักยภาพได้       
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับฟาน และคณะ (Fan, et al.) ว่าการพัฒนาวิชาชีพเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการบริหารการศึกษาพิเศษต่อไป และการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับครูการศึกษาพิเศษและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสุมาลี รามฤทธิ์                
ว่าผู้บริหารควรสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและบุคลากร  และควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน           
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษท่ีเน้นผลจากการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องพิเศษเป็นส าคัญ  
 การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานท่ัวไป          
ควรมีการด าเนินงานเพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอยู่ร่วมกับเด็กปกติให้ได้มากท่ีสุดโดยปรับปรุง
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สภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
สอดคล้องกับเอกชัย อ้ายม่าน และภัครมัย เตียสะ ปรับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร  
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด โดยพิจารณาถึงสภาพความบกพร่องของเด็กแต่ละประเภทให้เด็กได้อยู่
ในสภาพแวดล้อมท่ีมีขีดจ ากัดน้อยท่ีสุด เพื่อรองรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และจัดการทรัพยากร
ท้ังด้านวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษา จัดให้มีบรรยากาศ
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สอดคล้องกับ จิตราพร แก้วพรม และสุมาลี รามฤทธิ์ ในการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน ห้องเรียนท่ี 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามสภาพความพิการ รวมถึงการจัดการให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล เพื่อสะดวกต่อการก าหนดแผนการส่งต่อเฉพาะบุคคล (ITP) ต่อไป 
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อความสะดวก 
ในการสืบค้นและการประสานงานความร่วมมือ ของโรงเรียนให้สามารถติดต่อขอค าแนะน าช่วยเหลือได้
อย่างเป็นระบบ ซึ่งในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการดูแลการบริการทางการศึกษา
ให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีศักยภาพเป็นอย่างยิ่ง จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
การให้บริการการศึกษากับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในการพัฒนาเด็กทุกมิติให้มีความพร้อม  
ท้ังทางร่างกาย จิตใจ ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลทุกประเภทความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
20 รายการ ประกอบด้วย อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ พร้อมเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว การประกันอุบัติเหตุ ค่าพาหนะบริการสุขภาพ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่อง
เขียน ค่าแบบเรียน แบบเรียนเตรียมความพร้อม แบบฝึกหัด วัสดุการศึกษา วัสดุส่ือการเรียนการสอน 
อุปกรณ์กีฬา  คอมพิว เตอร์  ค่ าหนั ง สือห้อ งสมุด  หนั ง สือเสริมการเรียน ค่า จ้างครูสอน
ภาษาต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา                    
อย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ สอดคล้องกับ สุมาลี รามฤทธิ์ ว่าควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา
พิเศษให้ผู้ปกครองหรือสาธารณชนรับทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
และจัดต้ังกองทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการการศึกษาพิเศษของโรงเรียนร่วมกัน 
 การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการบริหาร
งบประมาณควรมีการจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ สอดคล้องกับ ลูแจน (Lujan) ท่ีกล่าวถึงการสนับสนุนงบประมาณ และ
การลงทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม การด าเนินการจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ
ตามความจ า เป็น  ล า ดับความส า คัญและการปฏิบั ติ สู่การบริหาร จัดการการศึกษาพิ เศษ  
ในโรงเรียนแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ สุมาลี รามฤทธิ์ ว่าควรมีแผนการปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัด



  149 

การศึกษาพิเศษกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควรมีการวิเคราะห์
งบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 
ด้วยการก าหนดโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาความก้าวหน้าและตอบสนองต่อ            
ความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และผลการปฏิบัติงานท้ังในรูปของเวลา
และคุณภาพ สอดคล้องกับ เรืองสิทธิ์ นามกอง ว่าควรวิเคราะห์นโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์ จัดสรร
งบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ควรจัดให้มีการจัดระบบการ
จัดซื้อจัดจ้าง เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ตามความจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ สมจิต ไชยเชษฐ ว่าการวางแผนในการใช้งบประมาณควรค านึงถึง
ความถูกต้อง คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังนี้ควรมีการจัดระบบการบริหารทางการเงินและ      
การควบคุมงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการด าเนินการจัดซื้อและ
ระดมทุน ดูแลรักษา ใช้งานและติดตามประเมินผลการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับ เอกชัย อ้ายม่าน จัดสรรงบประมาณ จัดหาสถานท่ี ส่ือ 
อุปกรณ์ ระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การบริหารพัสดุ 
บ ารุงดูแลรักษาพัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และท่ีส าคัญต้องมีการรายงานผล 
การด าเนินงานและประเมินผลแผนงานหรือโครงการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนให้กับ           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการใช้งบประมาณด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  สอดคล้องกับ                      
อุซัง (Usang) และเรืองสิทธิ์ นามกอง สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก และอาศัยความร่วมมือของ            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ด้านการจัด                 
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ควรยึดหลักการออกแบบ
การจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่น ใดทางการศึกษา                        
ท่ีเป็นการออกแบบเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยค านึงถึงรูปร่างขนาด ประ โยชน์ใช้สอยและความคุ้มค่า                        
ซึ่งเป็นการออกแบบการเรียนรู้เพื่อทุกคน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Universal Design for Learning : UDL) ท้ังเด็กปกติท่ัวไปและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยให้
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล สอดคล้องกับ พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์ ว่าควรมี
รายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เพื่อเป็น
แผนการจัดการศึกษาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นข้อมูลในการจัดเด็กเข้ารับบริการการศึกษาและบริการท่ี
เกี่ยวข้องอื่น ๆ  และเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการสอนท้ังหมด ท้ังนี้รวมไปถึง
การสนับสนุนส่ือการจัดการศึกษาพิเศษให้ครูทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่า การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual 
Implementation Plan : IIP) การจัดบริการห้องเสริมวิชาการ (Resource Room) ไว้บริการช่วยเหลือ 
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สนับสนุน และอ านวยความสะดวกแก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อจะพัฒนาความสามารถได้              
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในการเข้ารับการศึกษา การส่งเสริมบริการสอนเสริมวิชาการในการ
ให้ค าปรึกษา ศิลปะบ าบัด ดนตรีบ าบัดนอกเวลาเรียน โดยจ าเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือ
แลกเปล่ียนทรัพยากรกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
และการประเมินผลและรายงานผลการใช้ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

     1.1 กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบาย ท้ังในระดับส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ระดับส านักงานเขต และระดับโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง  

1.2 จัดมีส่วนงานบริหารจัดการการศึกษาพิเศษให้แต่ละระดับของกรุงเทพมหานคร             
ท้ังระดับส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ระดับส านักงานเขต และระดับโรงเรียน เพื่อการน า
นโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
       1.3 จัดให้มีโรงเรียนเฉพาะทางการศึกษาพิเศษ รับบริการทางการศึกษาพิเศษเฉพาะ           
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยตรง และจัดครูการศึกษาพิเศษให้กับโรงเรียนเป็นการเฉพาะ 
       1.4 จัดให้มีการต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ ากลุ่มเขต ได้แก่ กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ 
กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต้ เพื่อเป็นท่ีปรึกษาและอ านวยความสะดวก
ในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในกลุ่มเขตของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
      1.5 จัดสรรกรอบอัตราก าลังของครูการศึกษาพิเศษต่อจ านวนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้
เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการจ าเป็นพิเศษ และแยกอัตราก าลังออกจากสายการสอนท่ัวไป  
       1.6 ควรเน้นการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออาชีพส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
       1.7 ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยท่ีร่วมโครงการความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อสรรหา และคัดเลือกครูให้บรรจุเป็นครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู  
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      1.8 ก าหนดแนวทางให้ผู้บริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย นโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษ แล้วน าไปพัฒนางาน
การศึกษาพิเศษ  
      1.9 วางแผนการด าเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษร่วมกับครอบครัว และนักสหวิชาชีพ             
เพื่อพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแบบองค์รวม  
         1.10 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังกัดกรุงเทพมหานครให้ร่วมมือกันใน
การดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการศึกษาพิ เศษให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เช่น  
ด้านสุขภาพกับส านักอนามัย ส านักการแพทย์ ด้านการส่งเสริมฝึกอาชีพกับส านักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น  
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงการร่วมมือกัน
ทุกภาครวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดขึ้นกับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ ซึ่งในการบริหารสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านท้ังด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ดังนี้    
               2.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาคน (Early Childhood Education) และจัดการสอนแบบตอบสนอง
ต่อความช่วยเหลือ (Response to Intervention) ร่วมกับการเรียนการสอนให้เข้ากับความแตกต่าง
อย่างหลากหลาย (Differentiated Instruction) เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูทุกคนปรับวิธีสอน 
ให้เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และการประเมินผลให้กับเด็กเป็นการประเมินเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า เปิดโอกาสให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติให้ได้มากท่ีสุด 
      2.2 ด้านการบริหารงานบุคคล จัดเตรียมครูทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การจัดการศึกษาพิเศษ และวิธีสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  รวมถึงสร้างความตระหนักและ           
ความศรัทธาของครูท่ีมีต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ และจัดสรรเงิน
เพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนคน
พิการ (พ.ค.ก.) และจัดสรรเงินเพิ่มให้กับครูท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาพิเศษแต่ผ่านการอบรมให้ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ 
      2.3 ด้านการบริหารงานท่ัวไป การปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงการเข้าถึง การใช้
ประโยชน์ และความปลอดภัยของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล และระบบฐานข้อมูลบริการ และความช่วยเหลืออื่นใด            
ทางการศึกษา 
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      2.4 ด้านการบริหารงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ 
ตามความจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล ล าดับความส าคัญและการปฏิบัติสู่การบริหารจัดการการศึกษา
พิเศษในโรงเรียนแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
      2.5 ด้านการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด 
ทางการศึกษา ให้ยึดหลักการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Universal Design for Learning : UDL) 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดรุงเทพมหานคร          
ของแต่ละกลุ่มเขต 
 2. ควรศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมี
คุณภาพ 
 3. ควรศึกษาแนวทางรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 4. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษระหว่างรูปแบบโรงเรียน
เฉพาะทาง และรูปแบบการเรียนรวม 
 

 

 

 



 

รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการวิจัย 
เรื่อง การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
 

1. ชื่อ-สกุล  นายอุบล เล่นวารี 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) จิตวิทยาให้ค าปรึกษา  
              มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   ต าแหน่ง  - อดีตท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
             - ท่ีปรึกษามูลนิธิร่มฉัตร 
            - กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) 
            - ประธาน อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษากรุงเทพมหานคร 
            - ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
              กรุงเทพมหานคร 
   สถานที่ท างาน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

2. ชื่อ-สกุล  นายเกรียงไกร จงเจริญ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการปกครอง  
              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
   สถานที่ท างาน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

3. ชื่อ-สกุล  นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร 
   ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
   สถานที่ท างาน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

4. ชื่อ-สกุล  นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน ์
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาประชากรศึกษา  
              มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
   สถานที่ท างาน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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5. ชื่อ-สกุล  นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) มหาวิทยาลัยสยาม 
   ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
   สถานที่ท างาน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

6. ชื่อ-สกุล  นางบุบผาศิริ ไชยมงคล 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
              มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 
   ต าแหน่ง   หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
   สถานที่ท างาน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

7. ชื่อ-สกุล  นางสมพร หวานเสร็จ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
              มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ต าแหน่ง   - ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง  
              สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานเฉพาะกรรมการการศึกษา 
              ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
            - ผู้ทรงคุณวุฒิอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ 
             กรุงเทพมหานคร 
   สถานที่ท างาน ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ  

ส านักงานเฉพาะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

8. ชื่อ-สกุล  นางพวงผกา แสงเงิน 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
             มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ  
   สถานที่ท างาน โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
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9. ชื่อ-สกุล  นายยรรยง สุขเกษม 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
              มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
   สถานที่ท างาน โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) 
 

10. ชื่อ-สกุล            นางบงกช หมีน้ าเงิน 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
             มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการเช่ียวชาญ  
   สถานที่ท างาน โรงเรียนวัดอุดมรงัสี 
 

11. ชื่อ-สกุล           นายวรวุฒิ พลเพชร 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาพุทธบริหารการศึกษา  
             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
   สถานที่ท างาน โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 
 

12. ชื่อ-สกุล            นางบุญธิดา พงศะบุตร 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา  
             มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
   สถานที่ท างาน โรงเรียนวัดท่าพระ 
 

13. ชื่อ-สกุล           นางจุฑาภัค มีฉลาด 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา  
             มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
   สถานที่ท างาน โรงเรียนประชานิเวศน์ 
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14. ชื่อ-สกุล           นางสายพิณ ล้อมพงศ์ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด    ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาบริหารการศึกษา  
             มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
   สถานที่ท างาน โรงเรียนวัดสารอด 
 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักวิชาการศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษ 
 

15. ชื่อ-สกุล            ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  อารยะวิญญู 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. Administration in Special Education,  
              Florida Attamtic University, USA. 
   ต าแหน่ง   ผู้เคยด ารงต าแหน่งประธานหลักสูตรการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)  
               สาขาบริหารการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   สถานที่ท างาน ข้าราชการบ านาญ 
16. ชื่อ-สกุล           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยูร วงศ์ก้อม 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา  
              มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

   ต าแหน่ง   หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) 
   สถานที่ท างาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) 
 

17. ชื่อ-สกุล           ดร.วาสนา เลิศศิลป์ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด Ed.D. (สาขาบริหารจัดการศึกษา) University of Northem Philippines 

   ต าแหน่ง   ผู้เคยด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิ เทศติดตามและประเมินผล 
             การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
             กรุงเทพมหานคร 
   สถานที่ท างาน ข้าราชการบ านาญ 
 

18. ชื่อ-สกุล           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน ์
   วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาบริหารการศึกษาพิเศษ  
              มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ (RISE)  
   สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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19. ชื่อ-สกุล           รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ  
              มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

   ต าแหน่ง   - ประธานชมรมการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย 
             - ท่ีปรึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ  
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   สถานที่ท างาน โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ 

 

20. ชื่อ-สกุล           ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาบริหารการศึกษาพิเศษ  
             มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

   ต าแหน่ง   - ผู้เคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการเช่ียวชาญ ระดับ 9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
             ส่วนกลาง สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานเฉพาะกรรมการ 
             การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
           - ผู้อ านวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร 
   สถานที่ท างาน โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 
 

21. ชื่อ-สกุล            นายสมหมาย ทัติวงษ์ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ต าแหน่ง   - ผู้เคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สาขาการศึกษาพิเศษ ส านักการศึกษา  
             กรุงเทพมหานคร 
            - กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 
            สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานเฉพาะกรรมการการศึกษา 
             ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
   สถานที่ท างาน ข้าราชการบ านาญ 
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ภาคผนวก ข  

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

การท า EDFR รอบที่ 1 
เรื่อง การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

…………………………………………………………… 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ เชี่ยวชาญได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มี 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ ์
 ตอนที่ 2  ประเด็นการสัมภาษณ ์
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้สัมภาษณ ์
 1.1 ชื่อผู้ให้สัมภาษณ.์……………………………………………………………………………………………. 
 1.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด.………………………………………………………………………………………… 
 1.3 ต าแหน่ง………………………………………………………………………………………………………… 
 1.4 ประสบการณ์ในการท างาน………………………………………………………………………………. 
 1.5 วัน เดือน ปี ท่ีสัมภาษณ์………………………..………………………………………………………… 
 1.6 เวลาท่ีใช้ในการสัมภาษณ…์……………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 2  ประเด็นการสัมภาษณ์ 
การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร ควรเป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                    นางสาวสมฤดี  พละวุฑิโฒทัย 

                                                นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

                                                 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ค  

แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ 
ในการท า EDFR รอบที่ 2 

เร่ือง การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

          การวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” นี้        
เป็นการวิจัยเชิงอนาคตใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) โดยแบบสอบถาม นี้สร้างขึ้นจากการน าผลการสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 ท่าน 
ในรอบท่ี 1 มาสังเคราะห์ และรวบรวมจัดหมวดหมู่ และน ามาสร้างแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็น  
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของ Likert (Likert’s 5 point rating scale)  
          แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ในการเก็บข้อมูลในรอบท่ี 2 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ      
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
          ข้อมูลของท่านจะถูกน าเสนอในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านหรือหน่วยงานของท่าน  
แต่อย่างใด ท้ังนี้ ข้อมูลความคิดเห็นของท่านมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีอนุเคราะห์สละเวลาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 
    5 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับมาก 
    3 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับน้อย 
    1 หมายถึง เห็นด้วยว่าเป็นการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับน้อยท่ีสุด 
 
                                                           นางสาวสมฤดี  พละวุฑิโฒทัย 

                                                 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

                                  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การก าหนดนโยบาย      
1. การสร้างความตระหนักและความเข้าใจ 

การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษให้กับ 
ผู้บริหารทุกระดับของกรุงเทพมหานคร 

     

2. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถ
ให้บริการการศึกษากับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

     

3. การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กที่มี         
ความต้องการพิเศษทุกคนที่อยากเรียนได้เข้าเรียน
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

     

4. ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีส่วนงานบริหาร 
การศึกษาพิเศษ เพ่ือน านโยบายลงสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

     

5. การจัดสรรกรอบอัตราก าลังเฉพาะการศึกษาพิเศษให้
เหมาะสมและเพียงพอ 

     

6. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส านักการศึกษา 
ส านักงานเขต และโรงเรียนในการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษร่วมกัน 

     

7. การส่งเสริมการศึกษาเพ่ืออาชีพส าหรับเด็กที่มี           
ความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

     

8. การจัดต้ังศูนย์การศึกษาพิเศษประจ ากลุ่มเขต      
การวางแผนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร      

9. การวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือวางแผนกลยุทธ์        
การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน 

     

10. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ของ
สถานศึกษาให้ครอบคลุมพัฒนาการเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

     

11. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

     

12. การเตรียมความพร้อมในการรับเด็กทุกคนเข้าเรียน        
ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ได้เรียนรวมกัน 

     

13. การประชุมแลกเปลี่ยนพัฒนาการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

14. การรวมพลังความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว 
และนักสหวิชาชีพเพ่ือพัฒนาเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษแบบองค์รวม 

     

15. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ในการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษ 

     

16. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ
การศึกษาพิเศษอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

     

การบริหารงานวิชาการ      
17. การวิเคราะห์หลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะ

ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้สอดคล้องตาม
ประเภทของความพิการ และจัดกิจกรรมตามความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล 

     

18. การจัดท าหลักสูตรเฉพาะ โดยพิจารณาระดับ 
ความพิการและทักษะเฉพาะที่จ าเป็นให้กับ 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

     

19. การส่งเสริมครูจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

     

20. การส่งเสริมครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 

     

21. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกประสบการณช์ีวิตให้กับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผ่านลงมือปฏิบัติสามารถ
น าไปใช้ช่วยเหลือตนเองได้ทั้งภายในและนอก
ห้องเรียน 

     

22. การน าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
มาแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนร่วมกัน 

     

23. การสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้า
ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
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ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

24. การจัดนิทรรศการหรือเวทีให้เด็กที่มีความต้องการ 
พิเศษได้แสดงความสามารถหรือผลงานของตนเอง 

     

25. การวัดผลประเมินผลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
เพ่ือประเมินความก้าวหน้า 

     

26. การรายงานผลการพัฒนาความก้าวหน้าให้ผู้ปกครอง
ทราบเป็นรายบุคคล 

     

การบริหารงานบุคคล      
27. การสร้างความร่วมมือกับสถาบันผลิตคร ู

การศึกษาพิเศษ จัดท าข้อตกลงการบรรจรุับราชการครู
ในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 

     

28. การสร้างส านึกรัก กทม. ด้วยการจัดสรรทุนให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือบุตรข้าราชการครู
และบุคลากรใหศ้ึกษาต่อสาขาการศึกษาพิเศษ และ
บรรจรุับราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร 

     

29. การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการครูทุกคนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการคัดกรองเด็กและประเมินเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ 

     

30. การจัดอบรมครูผู้สอนในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

     

31. การสนับสนุนการฝึกอบรมและการศึกษาต่อให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้านการศึกษาพิเศษ 

     

32. การจัดสรรเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) 

     

33. จัดสรรเงินเพ่ิมให้กับครูที่ไม่มีวุฒิการศึกษาพิเศษแต่ผ่าน
การอบรมให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 

     

34. การสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

     

35. การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการจัดการศึกษาพิเศษกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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36. การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการเลื่อน
วิทยฐานะทางการศึกษาให้ครูการศึกษาพิเศษ หรือครู
ที่พัฒนาศักยภาพได้อย่างมีคุณภาพ 

     

37. การยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจให้กับ 
ครูการศึกษาพิเศษและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่เกี่ยวข้อง 

     

38. การประเมินผลการปฏิบัติงานเน้นพัฒนาการของเด็กที่
มีความต้องพิเศษเป็นส าคัญ 

     

การบริหารงานทั่วไป      
39. การปรับปรงุสภาพแวดล้อมโดยค านึงถึงการเข้าถึง     

การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยของเด็กที่มี       
ความต้องการพิเศษ  

     

40. การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้และตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

     

41. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเป็นรายบุคคล เพ่ือก าหนดแผนการส่งต่อเฉพาะ
บุคคลต่อไป 

     

42. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาเพ่ือความสะดวก 
ในการสืบค้นและการประสานงานความร่วมมือ 

     

43. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการการศึกษา 
กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

     

44. การประชาสัมพันธ์จัดต้ังกองทุนจากผู้มีจิตศรัทธา 
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษของ
โรงเรียนร่วมกัน 

     

การบริหารงบประมาณ      
45. การจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ 

ตามความจ าเป็น ล าดับความส าคัญและการปฏิบัติสู่
การบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแบบ
มุ่งเน้นผลงานเป็นส าคัญ 
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46. การวิเคราะห์งบประมาณให้สอดคล้องกับ                  
การด าเนินงานของการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ
ในโรงเรียนด้วยการก าหนดโครงการ กิจกรรม และ      
ผลการปฏิบัติงานทั้งในรูปของเวลาและคุณภาพ 

     

47. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เน้นผลผลิตและผลลัพธ์
ตามความจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

     

48. การจัดระบบการบริหารทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

     

49. การด าเนินการจัดซื้อและระดมทุน ดูแลรักษา ใช้งาน
และติดตามประเมินผลการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์  
เพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษอย่างคุ้มค่า 

     

50. การรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลแผนงาน
หรือโครงการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการใช้งบประมาณด้วย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

     

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สือ่ บริการ และ 
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

     

51. การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ       
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

     

52. การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อที่ทุกคน 
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (UDL)  

     

53. การสนับสนุนสื่อการจัดการศึกษาพิเศษให้ครูทุกคนได้
เข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 

     

54. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ตาม
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  

     

55. การจัดบริการห้องเสริมวิชาการ (Resource Room)        
ไว้บริการช่วยเหลือ สนับสนุน และอ านวยความสะดวก
กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

     

56. การส่งเสริมบริการสอนเสริมวิชาการในการใหค้ าปรึกษา 
ศิลปะบ าบัด ดนตรีบ าบัดนอกเวลาเรียน 
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57. การสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้บริการ และ 
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 

     

58. การประเมินผลและรายงานผลการใชส้ิ่งอ านวย            
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 

     

 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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