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55252400 :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ  : การบริหารจัดการ , โรงเรียนเรียนรวม 
 อโนชา  กิจจานนท : การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร. อาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ: อ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา. 175 หนา. 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1)  การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัด
กรุงเทพมหานคร และ 2) แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ  สังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรใน
การวิจัยคือ โรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 โรงเรียน ผูใหขอมูลคือ บุคลากรโรงเรียน
เรียนรวม โรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา/รองผูอํานวยการสถานศึกษา/ หัวหนากลุมสาระ จํานวน 2  
คน ครูผูสอน/ครูพิเศษ จํานวน  2 คน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลจํานวน 78 คน  
เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม
สังกัดกรุงเทพมหานคร และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งโดยภาพรวม และราย
ดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย คือ การบริหารงานวิชาการ         
การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล  
 2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร มีแนวทางดังนี้          
1) ออกแบบหลักสูตรที่มีรูปแบบเหมาะสมกับเด็กพิเศษ 2) จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่เหมาะสม
กับเด็กพิเศษ 3) มีการวัดและประเมินผลการเรียนในรูปแบบเฉพาะของเด็กพิเศษ 4) มีการจัดกิจกรรมในแตละกลุม
สาระการเรียนรูโดยคํานึงถึงความสามารถและความปลอดภัยของเด็กพิเศษ 5) จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่มีความ
เหมาะสมกับเด็กพิเศษ 6) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางเด็กพิเศษกับครอบครัว 7) อบรมใหความรู
กับครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กพิเศษ 8) สงเสริมใหผูบริหารมีความรูความเขาใจ
ตลอดจนทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาความรูความสามารถของเด็กพิเศษ 9) สนับสนุนอัตราเงินเดือนเพิ่มเติม ตลอดจน
สวัสดิการตาง ๆ เพื่อเปนการจูงใจใหกับครูที่ทําหนาที่สอนเด็กพิเศษ 10) ควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กรุงเทพมหานคร และ 11) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของเด็กพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                                        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ลายมือช่ือนักศึกษา...............................................                        ปการศึกษา 2556 
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55252400 :  MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION  

KEY WORD :  ADMINISTRATION /  MAINSTREAM SCHOOL 
 ANOCHAR KITJANON: THE MAINSTREAM SCHOOL ADMINISTRATION OF THE NORTH 

KRUNGTHON GROUP UNDER BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION. INDIVIDUAL STUDY 

ADVISOR: NUCHNARA  RATTANA SIRAPRAPHA, Ph.D.. 175 pp. 

 The  purposes  of  this  research  were  to  identify 1) the mainstream school 

administration of the North Krungthon Group under Bangkok Metropolitan Administration and 2) 

the guidelines of mainstream school administration of the North Krungthon Group under Bangkok 

Metropolitan Administration. The population were 13 schools  of the North Krungthon Group 

under Bangkok Metropolitan Administration. The 6 respondents in each mainstream school were 

a school director / a school director’s assistant / a chief of the learning department, 2 teachers 

and 2 representatives of school committer board, with the total of 78 respondents. The research 

instrument were a questionnaire about the mainstream school administration of guidelines for 

mainstream school administration of the North Krungthon Group under Bangkok Metropolitan 

Administration and a semi-structured interview. The research statistics were frequency, 

percentage, arithmetic mean, standard  deviation, and  content analysis.   

 The  findings  were  as  follows : 

 1.The mainstream school administration of the North Krungthon Group under 

Bangkok Metropolitan Administration, as  a  whole  and  as  an  individual, was  at  a  moderate 

level. In ordering arithmetic mean from maximum to minimum were as follows; academic affaire 

administration, general administration, financial and business administration and personnel 

administration. 

 2.The guidelines of  the mainstream school administration of North Krungthon Group 

under Bangkok Metropolitan Administration were to 1) design curriculum that is suitable for 

special child, 2) provide the instruction according to the special child’s curriculum,                    

3) have the special measurement and evaluation for the special child, 4) arrange the learning 

activities that concern on the special child’s ability and safety, 5) make the learning materials 

which are appropriate for special child, 6) do the activities for enhancing the special relationship 

between special child and their families, 7) educate teachers and staff about teaching techniques 

the special child, 8) encourage the executives with a better understanding and a positive attitude 

towards developing the competencies of special child, 9) support the much more salary and take 

the good welfare for the teachers, 10) request Bangkok Metropolitan Administration to serve 

more budget, and 11) build the suitable school environment for special child’s learning. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก และอาจารย ดร. วรกาญจน  สุขสดเขียว อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระรวม ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ ตรวจแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส
อยางดียิ่ง ตลอดจน อาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่ไดให
คําแนะนําและตรวจแกไขการคนควาอิสระใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูงไว ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและประสบการณตาง ๆ เสมอมา 
 ขอขอบคุณ ผูอํานวยการปราณี  ศรีโชค ผูอํานวยการก่ิง ใจแกลว และผูอํานวยการ ดร.ไพรพรรณ  
ไชยสุวรรณ ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจเครื่องมือการวิจัย  ผูบริหารและบุคลากรของโรงเรียน      
เรียนรวม กลุมกรุงธนใต สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใหขอมูลสําหรับการทดลองเครื่องมือวิจัย ผูบริหารและ
บุคลากรของโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ใหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้ง
นี้เปนอยางด ี
 ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ่ี เพ่ือน นอง รุน 32/2 ที่คอยเปน
กําลังใจ ตลอดจนครอบครัวที่เปนแรงบันดาลใจ และแรงสนับสนุน ใหผูวิจัยมีความมุมานะพยายาม            
จนการคนควาอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณดวยดี คุณประโยชนและคุณงามความดีอันเนื่องมาจากการคนควา
อิสระฉบับนี้ขอมอบแดบิดา มารดา คุณครูอาจารย  ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและผูมีพระคุณทุกทาน  
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