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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 
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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. 
Department of Educational Administration                        Graduate School, Silapakorn University 

Student’s signature..........................................                                                  Academic Year 2013 

An Individual Study Advisors’ signature .............................................................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

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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บทที่ 1 

 

บทนํา                                                                          
 

การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคน เพราะการศึกษาเปนสิ่งที่ชวยใหคนเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา หากจะพัฒนาคนจึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองพัฒนาการศึกษา เพราะถาคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพแลวจะทําใหการพัฒนา
อยางเปนไปไดโดยงาย และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นประเทศที่เจริญแลวจะเนนสิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษา ซึ่งถือวาเปนการบริการทางสังคมที่ทุกคนควรไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกัน ดังที่ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 วรรคสาม ไดกําหนดไววา บุคคล
ยอมเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจายและมาตรา 55 ไดกําหนดไววา บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิ์ไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐบาล1 และจากพระราชบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ไดกลาวถึงความเสมอภาคกันทางการศึกษาท่ี
ครอบคลุมไปถึงการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการหรือผูที่มีความตองการพิเศษ ดังนั้นกฎหมายแมบทที่
สนองเจตนารมณของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังที่มาตรา 10 ไดกลาวไววา  “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคล มีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐบาลตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย” วรรคสองระบุไววา “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรอง ทาง
รางกายจิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองไดหรือไมมีผูดูแล และการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสาม 
ไดระบุไววา “ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมตองเสียคาใชจายและบุคคลดังกลาวมีสิทธิ
ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและ ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง”2 

                                                           
1
 กระทรวงศึกษาธิการ  , รวมบทความการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ เลม 2 

(กรุงเทพฯ: สวนสงเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2554 ), 23. 
2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2554), 26. 
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การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดย
คํานึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน3 ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
10 (2550-2554) ที่ไดกําหนดนโยบายหน่ึงวา “สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูของกลุมคน   
ทุกกลุม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพคนพัฒนากําลังคนทุกระดับ รวมกับภาคอุตสาหกรรมและ
สถาบันการศึกษา” โดยกําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพไววา “คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความ
พรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มี
ทักษะในการประกอบอาชีพมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและอยูรวมกันอยาง       
สงบสุข”4 นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ยังกําหนดสิทธิ
ทางการศึกษาของคนพิการไวในมาตรา 5 วา “คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ (1) ไดรับการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี         
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการ         
ทางการศึกษา สถานศึกษาระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความ
ถนัด และความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น (3) ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา5   

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังที่กลาวมาแลวพอสรุปประเด็นไดวา ทุกภาคสวนให
ความสําคัญตอการจัดการศึกษากับบุคคลท่ัวไปและคนพิการไวอยางสอดคลองกัน โดยเพ่ือใหการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการเปนไปอยางมีระบบสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของผูพิการ 
การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการของเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติใน
โรงเรียนปกติ เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยพัฒนาการศึกษา  ใหแกเยาวชนของชาติที่มีความบกพรองในดาน
ตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเด็กเหลานี้ไดมีโอกาสเรียนรูและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 
 
 

                                                           
3
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการจัดการเรียนรวมใน

โรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพฯ: สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2542 
4
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) (กรุงเทพฯ: กรมศาสนา, 2551), 36.  
5
 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2551), 44.  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
กรุงเทพมหานครถือเปนหนวยงานหน่ึงที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีหนาที่ในการ
จัดการเรียนรวมใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษดวยเชนกันโดยกรุงเทพมหานครในสวนที่
เกี่ยวของกับดานการบริหารจัดการศึกษาไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการใหโอกาสทางการ
ศึกษาแกเด็กตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 25506 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดนโยบายไวในแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2555 ยังไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่ 2.3 การ
พัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอนุบาล ซึ่งในกลยุทธหลัก คือการสงเสริมใหผูอยูใน
วัยเรียนมีโอกาสเขาถึงการบริการการศึกษาภาคบังคับ7 ซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
(พ.ศ.2552-2555) ของสํานักการศึกษา ที่กําหนดภารกิจหลักไวประการหน่ึงวา จัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป อยางทั่วถึง และมีคุณภาพใหบริการเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกเด็กดอยโอกาส 
เด็กพิเศษ และเด็กผูมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน8 นโยบายขอที่ 6 การชวยเหลือเด็กดอยโอกาส
ใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพและเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนในและมาตรา
ที่ 4 ของแผนพัฒนาการศึกษา สํานักการศึกษากรุงเทพมหานครดําเนินการตามนโยบายโดยจัดตั้ง
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมในสังกัดสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษโดยใน พ .ศ. 2542 
หนวยศึกษานิเทศกสํานักการศึกษาจัดอบรมใหมีความรูตามหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 200 ชั่วโมง แก
ครูจํานวน 52 คน และในปเดียวกันไดมีโรงเรียนขอเปดเปนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมเพ่ิมขึ้น
อีก 43 โรงเรียนรวมท้ังส้ิน 51 โรงเรียน ปการศึกษา 2544 มีโรงเรียนขอเปดเปนโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวมอีก 7 โรงเรียน รวมเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทั้งสิ้น 58 โรงเรียน แตยังพบวา
จํานวนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมยังมีจํานวนนอย ไมครอบคลุมและไมเพียงพอ  ตอจํานวน

                                                           
6
 ณรงค  อัมพรภาค, การศึกษาคุณภาพการดําเนินการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนแกน

นําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ เขต 2 (ปริญญานิพนธ
การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 92. 

7
 สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลกรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 7 

(พ.ศ.2552-2555) (กรุงเทพฯ: สวางนุกูล, 2551), 23. 
8
 สํานักการศึกษา, แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2552-2555) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชน

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2552), 95  
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นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ9 จากขอมูลดังกลาว สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จึงไดประกาศ
ใหมีการจัดตั้งโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมเพ่ิมขึ้นในปการศึกษา 2556 ซึ่งเมื่อรวมกับโรงเรียนที่
เปนโรงเรียนแกนนําเดิมแลวเปนจํานวนทั้งสิ้น 105 โรงเรียน และรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาที่สามารถเรียนไดเขาเรียนในชั้นเรียนปกติหลังจากน้ันสํานักการศึกษาไดนํานโยบายมาสู
การปฏิบัติโดยจัดใหเด็กที่มีความตองพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
และอบรมครูประจําการใหไดรับความรูทั่วไปในการดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ10   อีกทั้งเมื่อ
วันศุกรที่  24 มกราคม 2557 นางผุสดี ตามไท รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเย่ียม
โรงเรียนเรียนรวมกับเด็กพิเศษในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานครที่โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาธรรม เขตพระ .
โขนง โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา เขตลาดกระบัง และโรงเรียนประชาราษฎรบําเพ็ญ เขตหวยขวาง     
นางผุสดี กลาวภายหลังการตรวจเยี่ยมวา ตามนโยบายกรุงเทพมหานครที่ประสงคอยากใหเด็ก
นักเรียนทุกคน อ่ิมทองสมองดี มีวินัย ปลอดภัย และโตไปไมโกง จึงไดลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม
  การดําเนินการซึ่งพบวาทั้ง3 โรงเรียนมีความพรอมที่จะดูแลเด็กพิเศษ แตอาจมีปญหาบางเรื่องของ
พ้ืนที่ ที่มีจํากัด และเร่ืองของจํานวนบุคลากร นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีนโยบายที่จะขยาย  .
  โรงเรียนเรียนรวมใหครอบคลุมทั้ง 438 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใหมีการศึกษาพิเศษ เพ่ือ
สามารถรับเด็กนักเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ โดยการใหเรียนรวมเต็มเวลาในชั้นเดียวกับ
เด็กปกติ หรือเรียนรวมบางวิชา อาทิ วิชาดนตรี พลศึกษา กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือเรียนชั้น-
เรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ จึงอยากใหผูปกครองมั่นใจวา กรุงเทพมหานคร มีความมุงมั่นตั้งใจเต็มที่
ในการดูแลเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพแมวาจะตองการ .
  ความเปนพิเศษเทาใดก็ตามและในป2558 กรุงเทพมหานครจะเรงดําเนินการจัดทําโรงเรียนศูนยดี .
  เลิศใน6 กลุมโซน สําหรับเปนโรงเรียนแม เพ่ือดูแลและใหคําปรึกษาในการดูแลเด็กพิเศษเรียนรวม
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร11 
  การเรียนรวมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ (Inclusive education for children with 
special needs) เปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตางๆ เชน เด็กที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

                                                           
9
 สมหมาย ทัติวงษ, งานวิจัยการสภาพการดําเนนิงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียนเรียน

รวมในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: สี่สหาย, 2553), 44. 
10

 สํานักการศึกษา, การเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: โรงเรียนพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 
2550), 36. 

11
 เรื่องเดียวกัน, 45. 
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เปนตน โดยจัดใหเด็กเหลานี้เขามาเรียนในชั้นเรียนปกติ เพ่ือใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรั บการ
พัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา สอดคลองกับความสามารถของเด็ก 
อีกทั้งยังชวยใหเด็กปกติมีการยอมรับ และปรับตัว เพ่ือสามารถเรียนรวมกับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษได จากสาระสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ  .ศ  . 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม      
2) พ .ศ . 2545 ที่ไดระบุถึงสิทธิ และหนาที่ทางการศึกษาของเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภทวา 
เด็กเหลานี้มีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป ทําใหสถานศึกษาทุกแหงตอง
เตรียมพรอมในการรับเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตางๆเขามาเรียนรวมหรือเรียนรวมในชั้น
เรียนปกติ ซึ่งเปนการเรียนรวมหรือการจัดชั้นเรียนพิเศษ หรือโรงเรียนปกติแลวแตกรณี การนําเด็กที่
มีความตองการพิเศษเขามาเรียนรวมกับนักเรียนปกติในระดับอนุบาล มีผลดีตอนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ และในปจจุบันมีแนวโนมของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมากขึ้น โดยจัดใหเด็กที่มี
ความตองการพิเศษเขามาเรียนรวมในหองเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ หากความพิการเปนอุปสรรคไม
สามารถเรียนรวมในลักษณะดังกลาวได ก็จะจัดเปนชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ การจัดการเรียน
รวมระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติอาจกระทําไดในหลายลักษณะซ่ึงมีรูปแบบตางๆ 
แตจะจัดการเรียนรวมในลักษณะใดนั้นจะขึ้นอยูกับสภาพความตองการและความพรอมของเด็ก ใน
การจัดชั้นเรียนพิเศษใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนปกติ เปนการปองกันไมใหเด็กรูสึกวา
ถูกตัดออกไปจากสังคมและเกิดความวาเหว ชวยไมใหเด็กที่มีความตองการพิเศษมีความรูสึกเปน      
ปมดอยไมมีการแบงแยกวาเด็กคนใดเปนเด็กปกติ หรือเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษเด็กทุกคนที่
ผูปกครองพามาเขาเรียน ทางโรงเรียนจะตองรับเด็กและจะตองจัดการศึกษาใหเขาอยางเหมาะสม 
การเรียนรวมยังหมายถึงการศึกษาที่ไมแบงแยกระดับชั้น เชน อนุบาล  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา ตลอดจนการดํารงชีพของคนในสังคมหลังจบการศึกษาจะตองดําเนินไปในลักษณะรวมกัน
ที่ทุกคนตางเปนสวนหนึ่งของสังคมและเขาเหลานั้นตางก็เปนสวนหนึ่งของสังคมที่ตองใชชีวิตรวมกัน
กับเด็กปกติโดยไมมีการแบงแยก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดความหมายของการเรียนรวมวา 
หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกับเด็กปกติ เพ่ือสงเสริม
ใหเด็กเหลานี้ไดมีโอกาสเรียนรูตามรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ให
สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุข12  

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวจะเห็นไดวาการบริหารจัดการโรงเรียน
เรียนรวมมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากความตองการเขาเรียนของเด็กพิเศษมีมากขึ้นทุกป 

                                                           
12 ดารณี ศักดิ์ศิริผล, เทคโนโลยีสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ (กรุงเทพฯ: บริษัทรํา

ไทยเพรส จํากัด, 2548): 48. 
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แตโรงเรียนที่เคยดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนปกติยังขาดประสบการณในการบริหาร
จัดการ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ ไมมีความรูความเขาใจในเรื่องของการเตรียมความพรอมที่จะ
จัดการเรียนการสอนใหกับเด็กพิเศษที่จะเขามาเรียนรวม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด
เรื่อง การกระจายอํานาจไวในมาตรา 39 ซึ่งเปนการขยายความจากจุดมุงหมายและหลักการในมาตรา 
9 (2) โดยมีจุดประสงคคือตองการใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้ง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง13 และความสามารถเหมาะสมจะไดรับความรวมมือรวมใจ
จากผูรวมงานและผูมีสวนเกี่ยวของการบริหารงานประสบความสําเร็จ14โรงเรียนเปนสถานที่สําคัญที่
กอใหเกิดความสําเร็จในการจัดการเรียนรวม อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความ
บกพรองหรือมีความตองการพิเศษ เปนเรื่องใหมสําหรับผูบริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน ทุกฝายตอง
รวมมือกันเพ่ือใหผูเรียนที่มีความบกพรองเหลานี้ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพเต็มตาม
ศักยภาพตอไป  
 
ปญหาของการวิจัย  
 จากรายงานแนวโนมเด็กที่มีความตองการพิเศษท่ีเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
มีปริมาณและความตองการเขาเรียนมากขึ้นทุกป และมีการขยายโรงเรียนเรียนรวมเพ่ิมขึ้นดวย แต
การตรวจสอบสภาพการดําเนินงานจัดการเรียนรวมมีการศึกษาขอมูลเพ่ือนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาโรงเรียนเหลานี้ ยังมีความเขาใจผิดและการบริหารจัดการที่เปนปญหาหลายประการท่ีมา
จากปจจัยภายนอกโรงเรียนและภายในโรงเรียน ขาดบุคลากรท่ีเขาใจการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
พิเศษ  โรงเรียนและครูขาดความรูความเขาใจลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตางๆ 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและที่สําคัญทั้งครูและผูบริหารจํานวนมากมีทัศนคติในทางลบตอการ
นําเด็กท่ีมีความตองการพิเศษมาเรียนรวมกับเด็กปกติ สงผลกระทบถึงการจัดการศึกษาใหแกเด็กปกติ
ในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรวมดวย ผลการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษแตละโรงเรียนที่
มีการจัดการเรียนรวมจึงมีลักษณะที่แตกตางกัน ไมมีมาตรฐานที่ปรากฏชัดเจน ทั้งนี้อาจขึ้นอยูกับ

                                                           
13

 พีระ พนาสุภณ, การกระจายอํานาจในการบริหารการศึกษา, accessed 9 April 
2010.Available from http://www.maceducation.com/store/doc/power.pdf 

14
 ถวิล มาตรเล่ียม, การปฏิรูปการศึกษา: โรงเรียนฐานบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ: เสมา

ธรรม, 2554), 25. 
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ผูบริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษหรือครูผูสอนเด็กเรียนรวม15 กับดารณี  ศักดิ์ศิริผล พบวา การ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษที่ขาดประสิทธิผลเปนผลจากความเขาใจผิดและกลไก
ที่เปนปญหาหลายประการท่ีมาจากทั้งปจจัยภายนอกโรงเรียนและภายในโรงเรียนเชน ขาดบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขาใจการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  โรงเรียนและครูขาดความรู
ความเขาใจลักษณะของเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทตางๆ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
และท่ีสําคัญทั้งครูและผูบริหารจํานวนมากมีทัศนคติในทางลบตอการนําเด็กที่มีความตองการพิเศษมา
เรียนรวมกับเด็กปกติ นอกจากนี้เกิดความเขาใจผิดที่วาเด็กที่มีความตองการพิเศษมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาไดจํากัด การลงทุนทางการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบรายหัวกับ
เด็กปกติ ตองใชงบประมาณ บุคลากร และแหลงสนับสนุนมากกวา แตพัฒนานอยกวาจึงเปนการ
ลงทุนที่ไมคุมคา16 รวมถึงผลการศึกษาของสุภาพร ชินชัย พบวา ปจจัยภายในโรงเรียนที่สงผลตอ
ความพรอมของครูในการจัดการเรียนรวมนั้นคือ ความพรอมของโรงเรียนทางดานอาคารสถานท่ี วัสดุ
อุปกรณ บุคลากร และหลักสูตรของโรงเรียนมีระดับความพรอมอยูในระดับต่ํา รวมทั้งความพึงพอใจ
ของครูอยูในระดับปานกลางเทานั้น ยอมสงผลกระทบตอการจัดการเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จได
ทั้งๆท่ีเปนโรงเรียนแกนนําเรียนรวม สําหรับปจจัยภายนอกโรงเรียนพบวาเปนปญหาจากการท่ีพอแม
ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความพิการประเภทตางๆโดยเฉพาะเด็กที่มีความพิการเพียง
เล็กนอยเชน เด็กท่ีมีความบกพรอง ทางดานการเรียนรู เด็กปญญาออนเล็กนอย หรือเด็กออทิสติกที่มี
ความสามารถสูง เด็กสมาธิสั้น ทําใหเด็กไมไดรับการวินิจฉัยและการบําบัด เละขาดโอกาสท่ีจะไดรับ
การศึกษาที่เหมาะสมตั้งแตระดับปฐมวัย ซึ่งเปนชวงที่สําคัญที่สุดของการศึกษา17  การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมในสภาพปจจุบันเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากผูปกครอง  
บางรายไมยินยอมใหเด็กที่เขาขายเด็กพิเศษเขารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย ทําใหตองจัดเขา ชั้น
เรียนในชั้นปกติกลายเปนปญหาในการจัดการเรียนการสอนและสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับ ผลการศึกษาเชิงปริมาณโดยการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครโดย สมศ  .รอบท่ีสอง . (พ.ศ.2549-2553)พบวา สถานศึกษา

                                                           
15

 สมหมาย ทัติวงษ, งานวิจัยการสภาพการดําเนนิงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียนเรียน
รวมในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: สีสหาย, 2553), 33. 

16
 ดารณี ศักดิ์ศิริผล, เทคโนโลยีสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ (กรุงเทพฯ: บริษัทรํา

ไทยเพรส จํากัด, 2548), 26. 
17

 สุภาพร ชินชัย, ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความพรอมของครูในการสอนเด็กออทิสติกเรียน
รวมกับเด็กปกติในโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร.มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรโรฒ, 2550), 44. 
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สังกัดกรุงเทพมหานครทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาประถม-มัธยมเกือบทั้งหมด (รอยละ
99.10 และ98.80 ตามลําดับ) มีคุณภาพไดมาตรฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวาทั้งระดับ
การศึกษาประถม-มัธยมเกือบทั้งหมด(รอยละ 83.30ขึ้นไป ) มีคุณภาพไดมาตรฐานทุกมาตรฐาน
ยกเวนมาตรฐานที่ 5 “ผู เรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร”ที่สถานศึกษาใน
ระดับประถม-มัธยม มีคุณภาพไดมาตรฐานรอยละ 60.00 จากการติดตามผลการดําเนินการที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน พบวาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมยังมีปญหาในการบริหารจัดการเรียนรวม โดยอาจเกิด
จากผูบริหารที่ยังไมมีความรูและขาดทักษะในการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมุงเนนใหโรงเรียนเปน
องคกรที่ตองปรับและเตรียมการ โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมจะทําอยางไร ที่จะชวยใหเด็กทุกคนที่อยู
ในโรงเรียนสามารถเรียนกับคนอ่ืนได แทนที่จะเปนการมุงเตรียมใหเด็กพิเศษพรอมและมีคุณสมบัติถึง
เกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด18 
 จากปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมที่ยังตอง
ไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน ผูวิจัยเปนบุคลากรของโรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไดขอดําเนินการเปดเปนโรงเรียนเรียนรวมในปการศึกษา 2557 แตครูและบุคลากรยังไมทราบ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน
เรียนรวมเปนอยางมาก  ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียน
รวมในกลุมกรุงธนเหนือ  ซึ่งโรงเรียนวัดปุรณาวาสก็เปนหนวยงานหนึ่งที่จัดอยูในกลุมกรุงธนเหนือ
เชนกัน  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม  กลุมกรุง
ธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร วาอยูในระดับใด แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุม
กรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครเปนอยางไร เพ่ือเปนแนวทางนํามาปรับใชในการพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมของโรงเรียนวัดปุรณาวาส  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ใหเปนไป
ตามเปาหมายที่มุงพัฒนาคุณภาพของเด็กทั้งปกติและเด็กเรียนรวมอยางทั่วถึงเต็มตามศักยภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปน้ี 
1. เพ่ือทราบการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือทราบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 
 

                                                           
18

 กระทรวงศึกษาธิการ, รวมบทความการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ เลม 2 
(กรุงเทพฯ: สวนสงเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2553), 56. 
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ขอคําถามของการวิจัย 

          เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัยดังตอไปน้ี 
 1.การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับใด 

2.แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครเปน
อยางไร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

 เพ่ือใหสอดคลองกับขอคําถาม ผูวิจัยจึงตั้งสมมุติฐานของการวิจัยดังนี้ 
1. การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร            

อยูในระดับปานกลาง 
2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร    

มีหลายแนวทาง 
 

ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี และผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการโรงเรียนเรียนรวม ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ สถานศึกษาเปนองคกรหนึ่งในระบบสังคม มีลักษณะ
เปนองคกรเชิงระบบเปด ซึ่งแคทซและคานหน  (Katz และ Kahn) ไดกลาวถึงวิธีการในเชิงระบบวามี
ความสัมพันธกัน ภายในโดยระบบจะยอมรับปจจัยนําเขา (input) สูกระบวนการ (process) ที่
เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาใหกลายเปนผลผลิต (output) ซึ่งมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) 
ภายในและภายนอกองคการและมีการตรวจสอบขอมูลยอนกลับ(feedback)19 สําหรับสถานศึกษา
เปนระบบเปดเชนเดียวกันมีปจจัยนําเขา (input) ไดแก นโยบายการศึกษา บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ และอาคารสถานท่ี ซึ่งจะมีการดําเนินงานโดยกระบวนการตางๆเพ่ือใหไดผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว ปจจัยนําเขา(input) จะถูก
ปรับเปลี่ยนโดยกระบวนการ (process) ขององคกร20 ไดแก การบริหารจัดการสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดของขายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปน  
นิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ .ศ .2546 เปน  4 ดานดังนี้ 1)การบริหารวิชาการ                   

                                                           
19

 Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Oranizations, 2nd 
ed (New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 

20
 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2551), 25. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานท่ัวไป21 สอดคลองกับ       
กิติมา ปรีดีดิลก ไดสรุปขอบขายการบริหารโรงเรียนของผูบริหารไว 6ประการไดแกงานบริหาร
วิชาการ  งานบริหารบุคลากร งานบริหารงานกิจการนักเรียน งานบริหารอาคารสถานท่ี งานบริหาร
ธุรการและการเงิน และงานสรางความสัมพันธชุมชน 22 รวมถึงอุทัย ธรรมเตโช ไดสรุปงานของ
ผูบริหารการศึกษาไว 5ประการดวยกัน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
ธุรการ การเงิน  การบัญชี พัสดุ การบริหารกิจการนักเรียนและการบริหารชุมชน23 และพนัส หัน
นาคินทร ไดแบงงานโรงเรียนออกเปน 3 ดานคือ 1) งานดานวิชาการ เปนงานที่เกี่ยวกับครู บุคลากร
การสอน  นักเรียน งานดานโปรแกรมการเรียนการสอนการจัดหาสื่ออุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2) งานดานธุรการเก่ียวกับการเงิน งานดานการติดตอกับองคกรภายนอก อาคารสถานท่ี งานดาน
บริการตางๆ และงานดานการปกครองและควบคุมบุคลากรท่ีไมเกี่ยวของกับการสอน 3) งานดาน
กิจการนักเรียน เปนงานควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน งานดานแนะแนว
และจัดหาทุน งานดานการจัดกิจกรรมนักเรียน เปนตน24 หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ไดกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเรียนรวม
ออกเปน 4 งาน คือ 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล 
4) การบริหารงานทั่วไปสุดทายคือผลผลิต (output) ซึ่งจะเปนผลมาจากการบริหารไดแกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนและคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว
ประกอบ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 

                                                           
21

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเปนนิติบุคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 58. 

22
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การบริหารและการจัดการศึกษา

พิเศษเรียนรวม (กรุงเทพฯ: สาํนักงานการศึกษา, 2553), 74. 
23 กิติมา ปรีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ: อักษรพิพัฒน), 

2552), 66. 
24 อุทัย ธรรมเตโช, หลักการบริหาร (กรุงเทพฯ: เจาพระยาการพิมพ, 2553), 78. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิที1่   ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย  
ที่มา :  Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Oranizations, 

2nded (New York: John Wiley & Son, 1978), 20.  
 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , พิมพคร้ังที่ 2 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2551), 25. 

หนวยศึกษานิเทศก สังกัดกรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: สํานักการศึกษา, 2554), 88. 

สภาพแวดลอม (Context) 

 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 สภาพทางสังคม 
 สภาพทางภูมิศาสตร 

ฯลฯ 

กระบวนการ (process) 

 การบริหารจัดการ       
 

การบริหารจัดการ       
โรงเรียนเรียนรวม 

 
 การเรียนการสอน 
 การนิเทศ 

ปจจัยยอนกลับ (feedback) 

ผลผลิต (output) 

 สถานศึกษามี
ความสามารถในการ
จัดการศึกษาเรียน
รวมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

ปจจัยนําเขา (Input) 

 บุคลากร 
 งบประมาณ 
 การจัดการ 
 ทรัพยากรอ่ืนๆ 
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  ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกําหนด
แนวทางการบริหารโรงเรียนเรียนรวมแบงเปน 4 งาน คือ (1) การบริหารงานดานวิชาการมีขอบเขต
งานหรือภารกิจ ไดแก การบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู การประกันคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน (2)การ
บริหารงานบุคคล  มีขอบเขตงานหรือภารกิจไดแก การจัดทําทะเบียนประวัติ การสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร (3)การบริหารงบประมาณ มีขอบเขตงานหรือ
ภารกิจไดแก การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารพัสดุ  การสงเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การพนจากราชการ (4) การบริหารทั่วไป มีขอบเขตงานหรือภารกิจ
ไดแก การพัฒนาระบบขอมูลเครือขายสารสนเทศ การวางแผนการบริหารการศึกษา งานบริหาร
ธุรการ งานสัมพันธชุมชน งานประชาสัมพันธ งานกิจการนักเรียน งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม  
งานพัฒนาเครือขายทางการศึกษา การจัดระบบควบคุมภายใน การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป โดยผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยดังแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2 การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : หนวยศึกษานิเทศก, แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(กรุงเทพฯ: สํานักการศึกษา, 2554), 67-79. 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม หมายถึง การดําเนินงานรวมกันระหวางผูบริหาร ครู

และบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยใชทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหการ
ดําเนินการจัดการเรียนรวมใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูใน
มาตรฐานเดียวกันกับเด็กปกติ โดยไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากบุคลากรทุกฝาย เพ่ือให ผูเรียน
เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาใน

การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม  
 

1. การบริหารงานดานวิชาการ  
2. การบริหารงานทั่วไป  
3. การบริหารงานบุคคล   
4. การบริหารงานดานงบประมาณ   
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ขอบขายงานทั้ง 4 งานคือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ  
และการบริหารงานทั่วไป โดยในการคนควาอิสระในคร้ังนี้ใชแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียน
รวม สังกัดกรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการประกาศจัดตั้งจากกรุงเทพมหานครใหเปนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวมระหวางนักเรียนปกติกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ในเขตพ้ืนที่กรุงธนเหนือ ประกอบดวย  
1) เขตธนบุรีไดแก  โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 2) เขตคลองสานไดแกโรงเรียนวัดเศวตฉัตร 3) เขต
จอมทองไดแก โรงเรียนวัดไทร 4) เขตบางกอกใหญไดแก โรงเรียนวัดทาพระ 5)เขตบางกอกนอย 
ไดแกโรงเรียนวัดสุวรรณาราม และโรงเรียนวัดยางสุทธาราม 6) เขตบางพลัดไดแก โรงเรียนวัดรวก   
7) เขตตลิ่งชันไดแก โรงเรียนวัดตลิ่งชัน โรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน โรงเรียนวัดพิกุล โรงเรียนวัดชัยพฤกษ
มาลา และโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน 8) เขตทวีวัฒนาไดแก โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทที่ 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจอยางกวางขวางเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรม เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนเรียนรวม ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนเรียนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  

การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 

 

ความหมายของการบริหารและการจัดการโรงเรียนเรียนรวม 

 กิติมา ปรีดิลก ใหความหมายการบริหารหมายถึง ความพยายามที่จะใชทรัพยากรใหมี
ประโยชนมากที่สุดและบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ1 

 อุทัย ธรรมเตโช ใหความหมายไววา การบริหารหมายถึงกิจกรรมที่บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป
รวมมือกันดําเนินการ เพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน2 
 นพพงษ บุญจิตราดุล แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการบริหารการศึกษากับการการ
บริหารโรงเรียนวา การบริหารการศึกษาท่ีจัดขึ้นตามแนวระบบโรงเรียนเปนภารกิจของผูบริหารและ
ครูรวมกันดําเนินกิจกรรม เลือกสรรและควบคุมสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาเยาวชนในดานตางๆ ตั้งแต
บุคลิกภาพ ความรู ทัศนคติ คานิยมคุณธรรม ตลอดจนถายทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีเพ่ือใหเยาวชน
เปนสมาชิกที่ดีของชุมชน3 

                                                           
1 กิติมา ปรีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ: อักษรพิพัฒน, 

2552), 46-52. 
2 อุทัย ธรรมเตโช, หลักการบริหาร (กรุงเทพฯ: เจาพระยาการพิมพ, 2553), 88-96. 
3 นพพงษ บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ, 2554), 51.  

14 
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 นิพนธ กินาวงศ ไดใหความหมายวา การบริหารโรงเรียนหมายถึง การดําเนินการการควบคุม 
และจัดบริการตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน 
งานติดตอสื่อสารที่เกี่ยวกับอาคารสถานท่ี งานดานการเงินงบประมาณตางๆเปนตน4 

 หวน พินธุพันธ ใหความหมายการบริหารโรงเรียนคือ การดําเนินงานของกลุมบุคคลเพ่ือ
บริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคมเพ่ือใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม5 

 จอหนสัน และจอนหสัน (Johnson and Johnson) ไดใหความหมายของการเรียนรวมวา
เปนการจัดการศึกษา ที่ใหเด็กพิการทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยเทาเทียมกันกับเด็กทั่วไปและ
เหมาะสมตามความตองการพิเศษของแตละบุคคล โดยมีขีดจํากัดนอยท่ีสุด ตามแผนการศึกษา6 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายของการเรียนเรียนรวม 
หมายถึง การรวมเอาเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาไปเรียนรวมในระบบการศึกษาปกติ มีการรวม
กิจกรรมและใชเวลาวางชวงใดชวงหนึ่งในแตละวันระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็ก7 

 1. Mainstreaming หมายถึงการจัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเขารวมในชั้นเรียนปกติเต็ม
เวลาโดยไมมีบริการเพ่ิมเติมพิเศษ 

 2. Integration หมายถึง การจัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ
บางวิชาและรวมถึงการจัดชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ 
 3. Inclusion หรือ Inclusive Education หมายถึง การเรียนรวม คือ การจัดการศึกษาให
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดเขารวมเรียนชั้นเรียนปกติ โดยวิธีการรับเขาเรียนรวมกันตั้งแตเริ่มเขารับ
การศึกษา โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อวา เด็กในทองถิ่นทุกคนไมวาจะเปนเด็กปกติหรือเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ เมื่อถึงอายุเขาเรียนก็ควรไดเรียนในโรงเรียนที่อยูในทองถิ่นเชนกัน 8  อีกทั้ง ศรียา   
นิยมธรรม ไดใหความหมายของการเรียนรวม หมายถึง การนําเอาคนท่ีมีความบกพรองมาสูสังคมปกติ 

                                                           
4 นิพนธ กินาวงศ, หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพพิฆเนศ, 2556), 88-89. 
5 หวน พินธุพันธ, การบริหารโรงเรียนดานความสัมพันธกับชุมชน (กรุงเทพฯ: อักษร

บัณฑิต, 2549), 55-59. 
6 D.W.Johnson and R.T. Johnson, “Integration Handicapped Students into the 

Mainstrean,” Exceptional Children (Boston: Allyn and Bacon, Inc.,1980), 90-98. 
7 กระทรวงศึกษาธิการ กองการศึกษาเพ่ือคนพิการ, คูมือการจัดการเรียนรวมในระดับ

มัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ: กลุมพัฒนาสื่อการศึกษา), 2554, 12-13. 
8 คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง

ซ้ําซอน.ในชุดฝกอบรมดวยตนเอง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2552), 9. 
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ไมวาจะในดานนันทนาการหรือการศึกษา9 รวมถึง  ผดุง อารยะวิญู (2533 )ไดกลาวถึงความหมาย
การเรียนรวม วาเปนการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษวิธีหนึ่ ง ซึ่งนําเด็กพิเศษเขาเรียนรวมและไดกลาวถึง
ทฤษฎีพื้นฐานของการเรียนรวมไว ดังนี้  

1. ในสังคมมนุษย มีทั้งคนปกติและผูมีความบกพรองตางๆ เมื่อสังคมไมสามารถแยกคนที่มี
ความบกพรองออกจากสังคมปกติได ดังนั้นจึงไมควรแยกการศึกษาเฉพาะดานใดดานหนึ่งควรให 

2. เด็กพิเศษมีความตองการและความสามารถซึ่งตางจากเด็กปกติ ดังนั้นควรจัดรูปแบบ และ
วิธีการศึกษาใหแตกตางไปจากเด็กปกติ เพ่ือใหเด็กมีศักยภาพในการเรียนรูอยางเต็มท่ี 

3. เด็กแตละคนมีความสามารถแตกตางกันไมวาจะเปนเด็กปกติหรือเด็กพิเศษการศึกษาจะ
ชวยใหความสามารถของเด็กแตละคนปรากฎเดนชัดขึ้น 

การจัดการเรียนรวมจึงเปนการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรูและ
รวมทํากิจกรรมตางๆ รวมกับเด็กปกติทําใหมีโอกาสในการพัฒนาการเรียนรูในมาตรฐานเดียวกันกับ
เด็กปกติ โดยไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนใหสามารถเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ในโรงเรียนไดอยางเหมาะสมตามความสามารถของเด็กที่มีความตองการพิเศษ เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นพอสรุปไดวา การบริหารจัดการโรงเรียนเรียน
รวม หมายถึงการดําเนินงานรวมกันระหวางผูบริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ โดยใชทรัพยากร
ทางการบริหารที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหการดําเนินการจัดการเรียนรวมใหกับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษไดเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูในมาตรฐานเดียวกันกับเด็กปกติ โดยไดรับการสนับสนุน
ชวยเหลือจากบุคลากรทุกฝาย เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาในขอบขายงานทั้ง 4 ดาน 

 

ความรูความเขาใจเก่ียวกับโรงเรียนเรียนรวม 

ในป คริสตศักราช 1821 ดร.สเตฟฟานี่ ไดจัดเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเรียน
รวมกับเด็กปกติในแควันบาวาเรีย ประเทศเยอรมันนีตะวันตก โดยใชภาษามือในการอธิบาย
ความหมายเพ่ิมเติมใหแกเด็กจึงนับไดวาเปนการเรียนรวมครั้งแรก ตอมาไดมีการจัดการเรียนรวมขึ้น
อีกหลายรูปแบบ และแพรหลายในประเทศฝรั่งเศส อังกฤษและสหรัฐอเมริกา10 

                                                           
9 ศรียา นิยมธรรม, การวินิจฉัยเด็กปญญาเลิศ (กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 56-61. 
10 ผดุง อารยะวิญู, การเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ.     

(กรุงเทพ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒประสานมิตร, 2552), 14-16. 
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ปพุทธศักราช 2500 กระทรวงศึกษาธิการจัดใหมีการทดลองเรียนรวมในโรงเรียนปกติขึ้นเปน
ครั้งแรกในโรงเรียนประถมศึกษา 7 แหง ในกรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนวัดชนะ
สงคราม โรงเรียนวัดพญายัง  โรงเรียนวัดหนัง โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนสามเสนนอก และ
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม โดยจัดเฉพาะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเทานั้น ต อมาป
พุทธศักราช 2507 มีการจัดการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็นเขาเรียนรวมในโรงเรียนปกติ 

การจัดการเรียนรวม ไดพัฒนามาจนกระท้ังมีการจัดการเรียนรวมใหกับเด็กที่มีความแหงชาติ
ฉบับใหม ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญเด่ียวกับเด็กพิการวา “เปนการศึกษาที่จัดใหบุคคลที่มี
ลักษณะพิเศษหรือผิดปกติทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อาจจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะ หรือจัดใน
โรงเรียนปกติก็ไดตามความเหมาะสม”11 นอกจากน้ี โสรัจ พิศชวนชม (2543)ไดกลาววา การเรียน
รวมไดรับการยอมรับวามีความเหมาะสม จึงไดมีการจัดการศึกษาพิเศษ และแผนพัฒนาการศึกษา 
ฉบับที่ 5 (2525 - 2529) จนถึงแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 8 (2540 - 2544) ไดจัดการสงเสริมใน
การจัดการเรียนรวมใหกับเด็กพิเศษ และในปพุทธศกัราช 2542 ซึ่งเปนปการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ12 

 

 หลักการเหตุผลการจัดการเรียนรวม 

 การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลผูมีความตองการพิเศษ เปนงานที่สถาบันทางการศึกษา
จะตองใหความสําคัญและจัดใหมีขึ้นอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 43 ระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอย
กวาสิบสองปรัฐจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” มาตร 55 ระบุวา “บุคคลซึ่ง
พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสารธารณะและความชวยเหลือจาก
รัฐ” ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดใหมีการจัดการศึกษา
แกบุคคลผูมีความตองการพิเศษ ดังจะเห็นไดจากขอความในหมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา 
มาตรา 10 วรรคสอง ที่ระวา “การจัดการศึกษาตองใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสองสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได 
หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ 

                                                           
11 คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา), 2551, 66-68. 
12 โสรัจ พิศชวนชม, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (อุดรธานี: สํานักสงเสริมวิชาการ

สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2553), 18-41. 
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การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล
ซึ่งมีความตองการพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคล” 

 กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแกบุคคลท่ี
มีความตองการพิเศษ จึงกําหนดนโยบายไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-
2544) แตตอเนื่องมาถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549) และมอบหมายให
สํานักการศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
อยางตอเนื่อง13 

 

 รูปแบบการจัดการศึกษาการเรียนรวม 

 มีนักวิชาการและหนวยงาน  ไดนําเสนอรูปแบบ ไวดังนี้ 
 วารี  ดิระจิตร ไดเสนอรูปแบบการเรียนรวมไว  5  รูปแบบ  คือ 

 1.การเรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา 
 การจัดบริการสําหรับเด็กพิเศษลักษณะนี้จัดใหกับเด็กที่มีความพิการมามาก  หลังจากไดรับ
การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพในดานที่จําเปนก็สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได ทั้งนี้อาจมี
อุปกรณ  เครื่องมือพิเศษชวยทางดานการศึกษา เชน เครื่องชวยฟง รวมทั้งการใหบริการแนะแนวแก
ครูปกติในชั้นเรียนดวย  ในกรณีเด็กปญญาเลิศ เด็กที่มีความสามารถเด็กพิเศษเฉพาะทางและเด็กที่มี
ความคิดสรางสรรค  ก็สามารถเรียนรวมในลักษณะนี้เพียงแตปรับโปรแกรมการสอนและวิธีการสอน
ใหเหมาะสมกับสภาพความสนใจและความสามารถของเด็กแตละประเภท 

 2.การเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ โดยไดรับการบริการพิเศษ 

 การจัดบริการ โดยใหเด็กพิเศษเรียนในชั้นเรียนปกติเปนเวลาโดยไดรับการบริการตางๆ
เพ่ิมเติม  เชน  ไดรับการสอนเสริมบางวิชาจากครูการศึกษาพิเศษ  เชน  ฝกพูด  ฝกใหคุนเคยกับ
สภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหวและโปแกรมพิเศษของเด็กปญญาเลิศ  เปนตน  โดยเด็กไดรับ
บริการเปนรายบุคคลและเปนกลุม 

 3. การเรียนในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ 

                                                           
13 หนวยศึกษานิเทศก, แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร

(กรุงเทพฯ: สํานักการศึกษา, 2554), 89. 
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 จัดใหแกเด็กที่มีความบกพรองคอนขางมาก รวมทั้งเด็กที่มีความสามารถคอนขางสูงจนไม
สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได ควรจัดบริการพิเศษให เชน กายภาพบําบัด อาชีวบําบัดการแกไข
การพูด การฝกฟง ตลอดจนการเพ่ิมความรูสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถสูง เปนตน 

 4. การจัดโรงเรียนพิเศษ 

 เด็กที่มีความบกพรองมากและไมสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได ครูการศึกษาพิเศษท่ีสอน
จําเปนตองมีความรูพิเศษสอนประจําในโรงเรียนพิเศษ 

 5. การจัดการศึกษาพิเศษนอกโรงเรียน 

 คือการจัดการศึกษาพิเศษในโรงพยาบาลสถานพักฟน สถานรับเลี้ยงดูเด็กและท่ีบาน เปนตน 
เปนการจัดใหแกเด็กพิการทางกายและสุขภาพหรือเด็กปญญาออน14 

 ผดุง อารยะวิญู ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรวม ดังนี้ 
1. เรียนรวมในชั้นเรียนปกติ 
2. เรียนรวมช้ันปกติและมีครูพิเศษใหคําแนะนําปรึกษา 
3. เรียนรวมช้ันปกติรับบริการจากครูเวียนสอน 

4. เรียนรวมช้ันปกติและรับบริการจากครูเสริมวิชา 
5. ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติและเรียนรวมบางเวลา 
6. ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ15  
สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ไดจัดรูปแบบการเรียนรวม3 ลักษณะ คือ 

1. ชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลา และใหเขารวมกิจกรรมสังคมตางๆ กับเด็กปกติ รูปแบบน้ีสําหรับ
เด็กท่ีมีความบกพรองคอนขางมาก 

2. ชั้นพิเศษแตใหเรียนรวมในบางวิชา เชน กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย กลุมการงานพ้ืนฐาน
อาชีพ รูปแบบนี้สําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองนอย 

3. ชั้นเรียนรวมเต็มเวลา รูปแบบนี้สําหรับเด็กที่มีความบกพรองคอนขางนอยมาก 

พิมพพรรณ  วรชุตินธร ไดใหแนวทางการเรียนรวมสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
เปนความรวมมือและความรับผิดชอบรวมกันระหวางครูทั่วไปกับครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน เพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมในลักษณะตาง ๆ ดังนี้16 

                                                           
14 วารี ดิระจิตร, การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 

17-21. 
15 ผดุง อารยะวิญู, การเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแวนแกว, 2552), 188. 
16 พิมพพรรณ  วรชุตินธร, การบริหารจัดการการศึกษา (กรุงเทพ: สีทอง, 2555), 23. 



20 
 

1. ชั้นเรียนปกติเต็มวัน นักเรียนอยูในความรับผิดชอบของครูประจําชั้นและนักเรียน
ไมไดรับบริการการศึกษาพิเศษ 

2. ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการปรึกษาหารือ นักเรียนอยูในความรับผิดชอบของครู
ประจําชั้นแตมีผูเชี่ยวชาญการศึกษาพิเศษรวมใหการปรึกษาหารือ คอยใหคําแนะนําครูประจําชั้น 
ประจําวิชา และจัดหาบริการสื่ออํานวยความสะดวกตางๆ 

3. ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการครูเดินสอน นักเรียนอยูในความรับผิดชอบของครู
ประจําชั้นแตไดรับการชวยเหลือสนับสนุนโดยตรงจากครูเดินสอนตามตารางที่กําหนด 

4. ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม นักเรียนอยูในความรับผิดชอบของครู
ประจําชั้นแตไดรับการสอนเพ่ิมเติมหรือสอนเสริมจากครูการศึกษาพิเศษที่หองสอนเสริมตามกําหนด
ตารางการเรียน โดยใหนักเรียนมาเรียนกับครูสอนเสริมบางเวลาและบางวิชา 

5. ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ นักเรียนเรียนในชั้นเรียนพิเศษและเขาเรียนในชั้ น
เรียนปกติบางวิชา เชนพลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี-นาฎศิลป การงานพ้ืนฐานอาชีพ จริยศึกษา ครู
การศึกษาพิเศษและครูปกติรวมกันทํางาน รวมกันรับผิดชอบ 

6. ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ นักเรียนเรียนเต็มเวลารวมกับเพ่ือนพิการประมาณ 
5-10 คน มีครูประจําชั้นเปนผูสอนเองทุกวิชา แตนักเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับเด็กทั้วไป เชน 
การเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนตไหวพระ การรับประทานอาหาร การไปทัศนศึกษา เปนตน 

หนวยการศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบการเรียนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เรียนรวมในชั้นเรียนพิเศษและไดรับการปฏิบัติเหมือนเด็กปกติทุกประการ 
2. เรียนรวมในชันเรียนพิเศษแตไดรับบริการอันจําเปนจากครูการศึกษาพิเศษ 

3. ใหเด็กปกติไปเรียนรวมกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในชั้นพิเศษs 

4. จัดเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษไวในชั้นเดียวกัน นักเรียนทั้งชั้นเรียน
รวมกันในบางวิชา แตในบางวิชาเด็กปกติแยกไปเรียนกับเด็กปกติในหองอ่ืน และเด็กที่มีความตองการ
พิเศษก็แยกไปเรียนกับเด็กพิเศษในหองอ่ืน 

5. เรียนในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติและรวมกิจกรรมนอกหลักสูตรกับเด็กปกติ 

วราภรณ อินทรชัยศรี ไดเสนอรูปแบบการเรียนรวมไว 7 รูปแบบคือ 

1. แบบชั้นเรียนปกติเต็มเวลา 
2. แบบชั้นเรียนปกติเต็มเวลาและไดรับคําแนะนําจากบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ 

3. แบบชั้นเรียนปกติเต็มเวลา และไดรับบริการจากครูเดินสอน 

4. แบบชั้นเรียนปกติบางเวลาและบางเวลาไดรับการบริการจากหองเสริมความรู 
5. แบบชั้นเรียนปกติบางเวลา และบางเวลาในช้ันเรียนพิเศษ 
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6. แบบชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลาในโรงเรียนปกติพิเศษ17 

 ศิริพร สหัสสานนท และคณะ ไดสรุปรูปแบบการจัดชั้นเรียนรวมที่นิยมจัดไว 5 รูปแบบ 
สอดคลองกับการจัดการเรียนรวมรูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ดังนี้ 
 ลักษณะที่ 1 การเรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา 
 เปนการจัดเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งไดรับการฟนฟูสมรรถภาพจนระดับที่ชวยตัวเองได
แลว และไดรับการพิจารณาวามีความพรอมทางการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีหรือคอนขางดี 
ตลอดจนมีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมดีพอในทุกๆ กลุมวิชาใหเขาเรียนรวมกับเด็ก 

ลักษณะที่ 2 การเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ และมีการใหคําแนะนําปรึกษา 
 เปนการจัดการเรียนรวมเต็มเวลาคลายคลึงกับลักษณะท่ี 1 แตจะมีครูการศึกษาพิเศษเปน
ผูใหคําปรึกษา ซึ่งไดแก ครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียน ครูเวียนสอนตามโรงเรียนหรือผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง โดยครูประเภทนี้ไมไดเปนผูที่ทําการสอนโดยตรง แตจะเปนครูผูคอยใหคําแนะนํา
ชวยเหลือครูประจําชั้นและครูประจําวิชา ใหเขาถึงความตองการและความสามารถของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษท่ีเรียนรวมอยูในชั้นเรียน ชวยกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนรูตลอดจนการปฏิบัติ 
 ลักษณะที่ 3 การเรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการจากครูเสริมวิชาการ 
 เปนการจัดครูการศึกษาพิเศษประจําอยูที่หองเสริมวิชาการ โดยกําหนดตารางการเรียนให
นักเรียนที่ความตองการพิเศษไดเขามาเรียนกับครูเสริมวิชาการการศึกษาพิเศษบางเวลาและบางวิชา 
หรือไมไดรับการสอนในชั้นเรียนปกติ การสอนอาจกระทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมเล็กๆ ก็ได นอก
นี้ครูเสริมวิชาการยังทําหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาแกครูประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชาเก่ียวกับการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษดวย 

 ลักษณะที่ 4 การจัดชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนและเรียนรวมบางเวลา 
 เปนการจัดเด็กที่มีความตองการพิเศษไวในหองเรียนเดียวกันโดยคูขนานกับหองเรียนปกติ 
และจัดเปนกลุมเล็กๆ มีครูการศึกษาพิเศษประจําชั้น และสอนเองเกือบทุกวิชา ยกเวนในวิชาที่เด็ก
สามารถไปเรียนรวมกับเด็กปกติไดในบางวิชา เชน พลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีนาฎศิลปการงาน
พ้ืนฐานอาชีพ จริยศึกษา หรือกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ของโรงเรียน 

 ลักษณะที่ 5 การจัดชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ 
 เปนการจัดเด็กที่มีความตองการพิเศษท่ีมีความบกพรองคอนขางมากในประเภทเดียวกัน โดย
จัดเปนกลุมขนาดเล็กไมนอยกวา 6 คน เรียนในชั้นเรียนพิเศษรวมกันตลอดเวลาและมีครูประจําชั้น
เปนผูสอนเองทุกวิชาแตอยูในโรงเรียนปกติและมีการเขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนบางบางโอกาส 

                                                           
17 วราภรณ อินทรชัยศรี, การเรียนรวมของเด็กพิเศษ (อุดรธานี: วิทยาลัยครูอุดร, 2553), 

88. 
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ไดแก การเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนตไหวพระ ประชุมประจําสัปดาหรับประทานอาหารกลางวัน
รวมกับเด็กปกติ เชียรกีฬา และรวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ตลอดจนรวมพิธีการกับโรงเรียนดวย 

 การจัดการเรียนรวมทั้ง 5 ลักษณะ มีขอดีตาง ๆ กัน จะจัดรูปแบบใดข้ึนอยูกับการพิจารณา
อยางรอบคอบของหลายๆ ฝาย ไดแก ผปกครอง ตัวเด็ก ผูบริหาร ครู แพทยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานที่เก่ียวของ18 
 จากรูปแบบการเรียนรวมซ่ึงมีหลายรูปแบบดังกลาวโสรัจ พิศชวนชม ไดสรุปรูปแบบการเรียน
รวมที่นิยมจัดกันมากในประเทศไทยในปจจุบันได 5 รูปแบบดังนี้ 

1. จัดชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กพิเศษมีโอกาสรวมกิจกรรมที่ไมใชการเรียนในหองเรียน  
เชน เขาแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมไหวครู การสวดมนตไหวพระ การประชุมสุดสัปดาห การ
รับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียน และการแขงขันกีฬาสี เปนตน 

 2. จัดชั้นเรียนพิเศษสําหรับเด็กพิเศษคูขนานกับชั้นปกติ แตสงนักเรียนพิเศษไปเรียนรวมกับ
เด็กในชั้นปกติบางเวลา เชน สงไปเรียนในคาบเรียนพลศึกษา ขับรองดนตรี-นาฎศิลป จริยศึกษา และ
ศิลปศึกษา เปนตน เมื่อหมดคาบเรียนก็กลับมาเรียนในชั้นพิเศษตามเดิม 

 3. จัดนักเรียนพิเศษรวมเต็มเวลา เด็กพิเศษที่ไดรับการพิจารณาวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีวุฒิทางอารมณและสังคมดีพอในทุกๆ กลุมวิชา อาจจะไดรับการพิจารณาสงเขาเรียนในชั้นเรียน
ปกติ โดยไมตองกลับไปเรียนชั้นเรียนพิเศษอีก 

4. จัดเปนหองเสริมวิชาการในโรงเรียนปกติ หองเสริมวิชาการมีลักษณะเปน Non-Graded 

มีนักเรียนหลายๆ ระดับชั้นรวมกันหรือนักเรียนอาจอยูในหองเรียนปกติและสงเขามาหองเสริม
วิชาการบางเวลาและบางวิชา เชน คณิตศาสตร ภาษาไทย เปนตน โดยมีครูเสริมวิชาการ (Resource 

Teacher) หรือครู(Itinerant Teacher) เปนผูเสริมวิชาการใหตามความตองการหรือจําเปนของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล 

5. จัดเปนชั้นเรียนหรือหองเสริมวิชาการในโรงพยาบาล มีครูการศึกษาพิเศษประจําเพ่ือสอน
เด็กเจ็บปวยระยะยาว เพ่ือใหเด็กมีโอกาสทบทวนบทเรียนที่เรียนแลวหรือสอนบทเรียนใหใหม ครู
การศึกษาพิเศษจะสอนตามจุดประสงคและประเมินจุดประสงคที่ไดสอนไปทํารายงานการประเมิน
จุดประสงคใหเด็กนําไปแสดงแกครูในโรงเรียนปกติของตนเม่ือออกจากโรงพยาบาล19 

                                                           
18 ศิริพร สหัสสานนท และคณะ, การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ: 

โรงพิพมคุรุสภา, 2541), 21-36. 
19 โสรัจ พิศชวนชม, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (อุดรธานี: สํานักสงเสริมวิชาการ

สถาบันราชภัฎอุดรธานี, 2543), 96. 
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ดิโน (Dino) (ตนตํารับการจัดการศึกษาแบบลดหลั่นตามลําดับ) ไดเสนอการเรียนรวม
ได 5 ลักษณะกัน รูปแบบการเรียนรวมตามแนวความคิดของดิโนนี้ไดรับการยอมรับจากนักการศึกษา
พิเศษพอควร การเรียนรวมดังกลาวมีดังนี้ 

1. การเรียนรวมในชั้นปกติ โดยใหเด็กใชเวลาสวนใหญในชั้นปกติใหเด็กรับการบริการ
พิเศษบางเล็กนอยหรือรับไมไดเลย เนื่องจากเด็กมีความพรอมพอชวยตนเองหรือเชี่ยวชาญ 

2. การเรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการพิเศษจากครูเดินสอน หรือครูที่ปรึกษาหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

3. การเรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการพิเศษจากหองเสริมวิชาการ 
4. การเรียนในชั้นเรียนพิเศษและสงเด็กไปเรียนรวมในชั้นปกติในบางชั่วโมง การเรียน

ในชั้น แตเปนชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กมีโอกาสรวมกิจกรรมนอกหลักสูตร20 

   

  ประโยชนของการจัดการเรียนรวม 

  เมโย เฟดเดอริโอ สรุปวาโดยหลักสําคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเด็ก ๆ ทุกคน
ควรเรียนรวมกันโดยไมคํานึงถึงความแตกตาง ความยากลําบากท่ีเด็กเหลานี้มี โรงเรียนตองสํานึกและ
ตอบสนองความตองการของเขาเหลานั้น จัดรูปแบบการเรียนใหมีคุณภาพในเรื่องโครงสราง
ยุทธศาสตรการสอนหลักสูตร แหลงสนับสนุนในชุมชนและการติดตามสนับสนุนชวยเหลือแกเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ21ซึ่งสอดคลองกับสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกลาววา เปนการเรียนรวมในโรงเรียนปกติเปนการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม และใหความเสมอภาคกับเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภทมีโอกาสได
เรียนมากที่สุด แตตองคํานึงความแตกตาง ความสามารถของแตละบุคคล มีการจัดบริการพิเศษให
ตามความตองการความจําเปนเพ่ือใหเด็กเหลานี้ไดมีโอกาสเรียนรู และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติ
สุข22 การเรียนรวมทําใหเด็กและผูที่มีสวนเก่ียวของไดรับประโยชน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ สรุปประโยชนของการเรียนรวมไวดังนี้ 

                                                           
20 Dino, E. “Special Education a Developmental Capital”, Exceptional 

Children. 2001. 29: 431 – 436. 
21Federico, Mayor. Inclusive Schools and Community Support 

Programmers.Hamburg (UNESCO Institute for Education, 1997), 84. 
22  คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ รายงานผลการดําเนินงานการศึกษาพิเศษ       

ปการศึกษา2542-2543, สํานกันิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (กรงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 
2543), 12. 
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 1. ดานการเรียน เด็กไดมีโอกาสเรียนตามระดับชั้นในโรงเรียนปกติ โดยไมมีขอยกเวนและไม
ตองเดินทางไปเรียนการศึกษาพิเศษท่ีอยูหางไกลมากจนเปนภาระของผูปกครอง 
 2. การมีชีวิตอยูในครอบครัวบิดามารดาและญาติพ่ีนอง เด็กโอกาสประพฤติปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะเปนสมาชิกของครอบครัว โดยไมเกิดความรูสึกวาถูกแยกออกไปดวยเหตุแหงความพิการ และ
เปนการชวยใหครอบครัวเกิดสํานึก และตระหนักในการรับผิดชอบเด็กที่มีความตองการโดยไม
พยายามผลักภาระใหแกผูอื่น  
 3. การเปลี่ยนเจตคติ การที่เด็กปกติมีปฏิสัมพันธกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษจะชวยให 

4. ประหยัดงบประมาณของรัฐบาล เมื่อเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถเขาเรียนรวมใน
โรงเรียนปกติได รัฐไมจําเปนตองลงทุนสรางโรงเรียนพิเศษ หรือศูนยเฉพาะสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ เพียงแตเพ่ิมบุคลากรเฉพาะทางท่ีจําเปนไปในโรงเรียนปกติเทานั้น23 

จากแนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเรียน
รวมกับเด็กปกตินั้นกอนใหเกิดประโยชนหลายดาน กลาวคือ ดานการเรียนเด็กไดเรียนตามระดับชั้น
และไมตองเดินทางไกลและมีโอกาสไดอยูกับผูปกครอง ทําใหเด็กไมรูสึกวาถูกแบงแยกดานเจตคติ 
เปนการสงเสริมใหเด็กปกติไดมีปฏิสัมพันธกับเด็กที่มีความตองการพิเศษอีกประการหน่ึงคือ ทําใหเด็ก
ไดเรียนรูถึงความตองการของบุคคลอ่ืนๆ ดานสังคมจะทําใหเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กปกติ
สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และประการสุดทายเปนการประหยัดงบประมาณของ
ภาครัฐในการจัดการศึกษาพิเศษ 

 

ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรวม 

 การเรียนรวมจะประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับวิธีการดําเนินการเรียนรวม
และการวางแผนในการจัดการเรียนรวม เรโนลดและเบิรช (Reynold & Birch) ไดใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเรียนรวมไวดังนี้ 

1. ควรใหโอกาสแกครูที่สอนเด็กปกติในการตัดสินใจวาจะรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเขา
มาเรียนรวมในชั้นที่ตนสอนหรือไม 

2. การเรียนรวมนั้น ควรเริ่มเมื่อเด็กอายุยังนอย ควรเริ่มเรียนรวมตั้งแตในระดับอนุบาล 

3. กอนใหบริการในดานการเรียนรวมทางสถานศึกษาจะตองมีความพรอมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ครูผูทําหนาที่สอนเด็กปกติและเด็กพิเศษ 

                                                           
23 คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง

ทางการเห็นในชุดฝกอบรมดวยตนเอง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2541), 37. 
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4. ในการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ควรมีการชี้แจงทําความเขาใจและอบรมครู 
เจาหนาที่ของโรงเรียน และนักเรียนเกี่ยวกับโครงการเรียนรวมที่จะเร่ิมขึ้นในสถานศึกษาแหงนั้น 

5. มีเครื่องมือใช ตลอดจนอุปกรณอันจําเปนอยางพรอมมูล สถานศึกษาจะตองมีเครื่องและ
อุปกรณในการเรียนการสอนไวอยางเพียงพอ 

6. ควรศึกษาขอบกพรองของการจัดการเรียนรวมอยูเสมอและหาทางแกไขปรับปรุง
ใหบริการดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงสุด24 

 โสรัจ พิศชวนชม ไดเสนอแนะในการจัดการเรียนรวมไวดังนี้ 
 1. การเรียนรวมควรเริ่มตั้งแตระดับอนุบาล 

 2. การเตรียมความพรอมกอนการเรียนรวมเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง 
 3. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมควรทําความเขาใจกับบุคลากรในโรงเรียนและในชุมชนนั้นๆ 
กอน 

 4. ครูผูสอนโครงการเรียนรวมจะตองไดรับการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน
เด็กพิเศษ 

 5. เด็กพิเศษที่จะเขาจะตองไดรับการเตรียมความพรอมกอน ไมเชนนั้นจะสรางปญหาเปน
อยางยิ่งในการเรียนรวม 

 6. โรงเรียนจะตองไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนที่มีความจําเปน
อยางเพียงพอ 

 7. การทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เปนสิ่งที่มีความจําเปนตองกระทําในการเรียนรวม 

 8. ตองมีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ25 

 

 ประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

 การจําแนกประเภทของคนพิการหรือเด็กพิการ มีหนวยงานหลายหนวยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับคนพิการ ไดใหความหมาย และแบงประเภทของคนพิการ ดังนี้เด็กที่มีความตองการพิเศษนั้น
ทางการศึกษาไดจัดไว 10 ประเภท เพื่อจัดการศึกษาตามความตองการของเด็ก (จากลําดับที่ 1-9) 

1. เด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 

2. เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

                                                           
24 M C. Reynolds and J W. Birch, Teaching Exceptional Children in All 

America Schools. (Reston: Virginia, The Council for Exceptional Children,1977) , 23. 
25 โสรัจ พิศชวนชม, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (อุดรธานี: สํานักสงเสริมวิชาการ

สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2553), 32.  
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3. เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
4. เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 

5. เด็กท่ีมีความบกพรองทางภาษาและการพูด  

6. เด็กท่ีมีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม 

7. เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
8. เด็กออทิสติก 

9. เด็กพิการซอน 

10.เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ (เด็กปญญาเลิศ)26 

 ตามพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 4 บัญญัติไววาคน
พิการ หมายความวา คนที่มีความผิดปกติ หรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา หรือ ทางจิตใจ
ตามประเภทพและหลัเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) ซึ่งแบงประเภทของคน
พิการออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. คนพิการทางการมองเห็น 

 2. คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย 
 3. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
 4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

 5. คนพิการทางสติปญญา หรือการเรียนรู27 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

 เด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 

 นิยามและความหมาย 

 บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแตระดับเล็กนอย
จนถึงตาบอดสนิท อาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. คนตาบอด หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นมากจนตองสอนใหอานอักษรเบรลลหรือใช
วิธีการฟงเสียงจากแถบบันทึกเสียงหรือแผนเสียง หากตวรจวัดความชัดของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลว
อยูในระดับ 6 สวน 60 (6/60) หรือ 20 สวน 200 (20/200) ลงมาจนถึงตาบอดสนิท (หมายถึง คนตา

                                                           
26 กรมวิชาการ, คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในช้ันเรียนรวม(ระดับชวงช้ันที่ 1-2) 

เลม 1 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, 2556), 88. 
27 “พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534”, ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ

เลมท่ี 108, ตอนที่ 205 (20 พฤษภาคม 2554): 5. 
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บอดสามารถมองเห็นวัตถุไดในระยะหางนอยกวา 6 เมตร หรือ 20 ฟุต) หรือมีลานสายตาแคบกวา 
20 องศา (หมายถึง สามารถมองเห็นไดกวางนอยกวา 20 องศา) 

2. คนเห็นเลือนราง หมายถึง คนที่สูญเสียการเห็นแตยังสามารถอานอักษรตัวพิมพที่ขยาย
ใหญไดหรือตองใชแวนขยายประกอบการอาน หากตรวจวัดความชัดเจนของสายตาขางดีเมื่อแกไข
แลวอยูในระหวาง 6 สวน 18 (6/18) หรือ 20 สวน 70 (20/70) ถึง 6 สวน 60 (6/60) หรือ 20 สวน 
200 (20/200) หรือลายสายตาแคบกวา 30 องศา28  
 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น 

 เด็กท่ีมีความบกพรองทางการเห็น มีความบกพรองและขอจํากัดดังนี้ 
1. ปญหาในการอานสื่อส่ิงพิมพทุกชนิด รวมถึงสิ่งที่ครูเขียนบนกระดาน 

2. การรับรู สื่อตางๆ การสาธิต การสังเกต ฯลฯ ดวยสายตา 
3. การสรางรูป วาดรูป ทําแผนผัง เขียนลายเสนดวยวิธีการเดียวกับผูเรียนทั่วไป 

4. การเดินทางในสถานท่ีท่ีไมคุนเคย 

5. บางคนอาจมีบุคลิกภาพบางอยางไมเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพ้ืนฐานการฝกอบรมและ /
หรือเปนผูที่มีความพิการดานอ่ืนรวมดวย 

6. การประมวลสาระการเรียนรู ขอมูล และเหตุการณตางๆ ไดจากการรับฟงเพียงอยางเดียว
จึงไมเพียงพอ 

7. การสื่อความหมายในเร่ืองทิศทางและทาทางอาจมีปญหาบาง 
8. การทํางานชากวาผูเรียนทั่วไป เพราะความจํากัดในการเห็นและกระบวนการอาน -เขียน

อักษรเบรลล อานใชเวลามากกวาการอาน-เขียนอักษรตัวพิมพที่คนทั่วไปใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพ้ืนฐานการ
ฝกอบรมและความสามารถเฉพาะบุคคล 

 ปญหาและความตองการของเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น 

 เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น เรียนรูโดยอาศัยการฟงและการใชประสาทสัมผัสที่
เหลืออยู ทั้งที่เปนการใชแบบแยกสวนและแบบบูรณาการ การอาน -เขียนจะใชการอานและเขียน
อักษรเบรลล (Braille) สื่อการเรียนรูจะใชสื่อที่สัมผัสได หรือสื่อที่มีเสียงประกอบ เชน หนังสือที่เปน

                                                           
28 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การประชุม สมัชชาผูปกครอง 

ผูบริหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษ ป 200  (กรุงเทพฯ: สํานักนิเทศและพัฒนา มาตรฐาน
การศึกษา, 2553), 5. 



28 
 

อักษรเบรล ภาพนูน ของจริง ของจําลอง สื่อเสียง วีดีทัศน เปนตน การสื่อสารดวยภาษาเขียนกับบุคล
ทั่วไปอาศัยการพิมสัมผัสหรือคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมพิเศษชนิดตางๆ29 

 เด็กที่มองเห็นเลือนรางสามารถใชการมองเห็นที่เหลืออยูรวมกับประสาทสัมผัสอ่ืนๆ ขอควร
สังเกต คือ เด็กกลุมนี้อาจกมหนาลงอานหรือเขียนหนังสือ หรือยกหนังสือขึ้นชิดหนาขณะอาน การ
พิจารณาวาควรใชอักษรเบรลลหรืออักษรพิมพขนาดใหญหรือไม ขึ้นอยูกับความสามารถในการเห็น
และประสิทธิภาพการอาน-เขียน ทั้งนี้อาจพิจารณาใหใชสื่อทั้งสองชนิดควบคูกับไปตามสมัครใจ สิ่งที่
ไมควรสนับสนุนใหเด็กกระทําคือ การอานอักษรเบรลลดวยสายตา สื่อการเรียนรูที่ ใชกับเด็กกลุมนี้
สามารถใชสื่อเชนเดียวกับเด็กทั่วไปเพียงแตเนนใหชัดเจนโดยใชสีที่เขมข้ึน ใชอักษรตัวพิมพขนาดใหญ
ขึ้น และลักษณะของตัวอักษรท่ีอานงาย บางคนมีความสามารถเขียนงานสงครดวยอักษรตัวพิมพ
ขนาดใหญแตอาจดูไมเรียบรอยเพราะขอจํากัดทางการเห็น อยางไรก็ตามการเลือกใชสื่อชนิดเดียวกับ
เด็กตาบอด อาจชวยเพิ่มประสิทธภิาพในการเรียนรูใหเด็กกลุมนี้ดวยเชนกัน 

 สิ่งที่ควรดําเนินการใหเด็กกลุมนี้ ไดแก 
 ขอเสนอแนะสําหรับครู 

1. จัดหาเพื่อนที่สามารถชวยเหลือไดในขณะที่มีสถานการณฉุกเฉิน 

2. สอนเพ่ือนในชั้นเกี่ยวกับเทคนิคในการชวยเหลือเพ่ือนที่มีความบกพรองดานการมองเห็น 

3. ฝกใหนักเรียนที่มีความบกพรองดานการมองเห็นไดเดินไปไหนมาไหนไดดวยตนเองภายใน
บริเวณโรงเรียน 

4. ครูไมควรเปลี่ยนแปลงสภาพของหองเรียนบอยๆ 

5. จัดที่นั่งสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองดานการมองเห็นอยางเหมาะสม เชน ไมมีแสง
สะทอนบนกระดาน 

6. หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอ 

ประเด็นสําคัญคือ ตองใหครูทราบวา ครูตองชวยนักเรียนอยางไร เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการ
ที่ดีข้ึน และอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข30 

เด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

นิยามและความหมาย 

เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง เด็กที่มีระดับการไดยินแตกตางไปจากปกติ 
สูญเสียการไดยินตั้งแตระดับเล็กนอยถึงระดับรุนแรง หรือหูหนวกทําใหมีปญหาในการรับฟงเสียง

                                                           
29

 ศิริพร สหัสสานนท และคณะ, การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ: 

โรงพิพมคุรุสภา, 2551), 21-36. 
30เรื่องเดียวกัน, 55. 
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ตางๆ รอบขาง ทั้งเสียงธรรมชาติ เสียงสัตว และเสียงคนพูด สงผลถึงความยากลําบากในการแสดง
ทางภาษาของเด็ก 

โดยทั่วไปจะแบงเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินออกเปน 2 กลุม คือ เด็กหูตึงและเด็กหู
หนวก 

เด็กหูตึง คือ เด็กที่มีการไดยินเหลืออยูบาง จึงสามารถฝกฟง ฝกพูดได โดยใสเครื่องชวยฟงที่
เหมาะสมกับระดับการสูญเสียการไดยินของเด็กแตละคน ลักษณะการพูดของเด็กที่เห็นไดชัดเจน คือ 
การพูดไมชัด ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงตองเนนการฝกฟง ฝกพูด และการแกไขการพูด 
เพ่ือใหมีทักษะในการสื่อสาร31 

เด็กหูหนวก คือ เด็กที่สูญเสียการไดยินอยางรุนแรงมาก ไมสามารถไดยินเสียงพูดของตนเอง
และผูอ่ืน บางคนอาจไมไดยินเสียงในสิ่งแวดลอมที่ดังมากๆ ทําใหการพัฒนาการดานการพูดมีปญหา 
กลาวคือ เด็กบางคนอาจพูดไดบาง แตบางคนพูดไมไดเลย วิธีการส่ือสารของเด็กกลุมนี้สวนใหญจะใช
ภาษามือ 

หลักสูตรและเนื้อหาสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยินในชั้นเรียนรวมจะใชหลักสูตร
ปกติ โดยการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอน(ปรับปรุงจุดประสงคและวิธีการประเมินผล) ใหสอดคลอง
เหมาะสมกับการเรียนรูของเด็ก32 

 การแบงระดับการไดยิน 

การจัดระดับการสูญเสียการไดยิน นักตรวจวัดการไดยินจะตรวจวัดดวยเสียงบริสุทธิ์ ณ 
ความถี่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ แลวหาคาเฉลี่ยของความไวที่นอยที่สุด ซึ่งสมาคมโสตศอนา
ลิก แหงประเทศไทย  
 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

 เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมีรูปลักษณภายนอกเปนปกติเชนเดียวกับเด็กอ่ืนทั่วไป 
หากไมมีความพิการซํ้าซอน สวนมากจะมีระดับสติปญญาปกติสามารถเรียนรูไดแตอุปสรรคในการ
เรียนรูของเด็กกลุมนี้ คือ การขาดความเขาใจในการสื่อความหมายเพราะรับรูไดไมเต็มที่เนื่องจาก

                                                           
31

 ชูชาติ พวงสมจิตร , รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555), 46. 

32
 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ .ศ.2551 (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2551), 46-48.  
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ระดับการไดยินของเด็กมีผลตอพัฒนาการทางภาษา การส่ือสารและการเรียนรู ลักษณะของเด็กที่มี
ความบกพรองทางการไดยิน33 ไดแก 

1. การพูด เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีปญหาการพูดมากนอยตางกันขึ้นอยูกับ
ความรุนแรงของการสูญเสียการไดยินและอายุของเด็กเมื่อสูญเสียการไดยิน กลาวคือ เด็กที่สูญเสีย
การไดยินเล็กนอย จะสามารถส่ือสารดวยการพูดไดดีกวาเด็กท่ีสูญเสียการไดยินมาแตกําเนิด 

2. ภาษา เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมีปญหาเกี่ยวกับภาษาและการส่ือสารไมวาจะ
เปนการฟง การพูด การอาน การเขียน เชน รับรูและเขาใจคําศัพทไดนอยเรียงคําเปนประโยคผิดหลัก
ภาษา เขียนคําผิด เปนตน 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจํานวนมากมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา ไมใชเปนดวยระดับสติปญญาตํ่า แตเปนเพราะขอจํากัดทางภาษาทําใหอาน เขียน
ขอสอบไมไดดี หรือบางกรณีอาจเปนเพราะวิธีการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลท่ีไมสอดคลองกับ
สภาพความตองการพิเศษของเด็กมากกวา ระดับสติปญญาของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินที่
พบจากรายงานการวิจัยเปนจํานวนมากพบวา มีการกระจายคลายเด็กปกติ บางคนอาจฉลาดถึงขั้น
เปนเด็กอัจฉริยะก็ม ี

4. การปรับตัว เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน อาจมีปญหาในการปรับตัวสาเหตุสวน
ใหญเปนผลมาจากความไมสามารถในการส่ือสารกับผูอ่ืนไดดี จึงมีความคับของใจและมีปญหาทาง
อารมณและการปรับตัวตามมา หากเด็กสามารถสื่อสารไดดี ปญหาดังกลาวอาจลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ทักษะทางสังคมของเด็กดวยเชนกัน  
 ปญหาและความตองการของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

 ดังกลาวแลววาปญหาหลักของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน คือ ปญหาเก่ียวกับภาษา
และการสื่อสาร ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินจึงควรเนน
ในเรื่องของการฝกทักษะการส่ือสาร การฟง การอาน การเขียน และภาษาทาทาง รวมทั้งภาษามือ ครู 
และผูที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ควรเรียนรูวิธีการส่ือความหมายของเด็กที่มี
ความบกพรองทางการไดยินเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการส่ือสารกับ
เด็กซ่ึงมีวิธีการสื่อความหมาย 7 วิธี ดังนี้ 

1. การพูด (Speech)เปนการสื่อสารเชนเดียวกับบุคคลปกติทั่วไป แตอาจจะพูดไมชัด พูด
ผิดเพี้ยน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระดับการไดยินและการไดรับการฝกทักษะการฟง การพูด 

                                                           
33

 คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ซ้ําซอน.ในชุดฝกอบรมดวยตนเอง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2542), 36. 
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2. การอานริมฝปาก (Lip Reading)เปการส่ือสารโดยการสังเกตรูปปากของคูสนทนาและ
พยายามแปลความหมายจากรูปปากท่ีสังเกตนั้น 

3. การใชทาแนะคําพูด (Cued Speech)เปนการสื่อสารโดยการทําทาทางของมือ
ประกอบการออกเสียงพูดในระดับที่แตกตางกัน เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินตองไดรับการฝก 
สังเกตจุดความแตกตางของทามือ เพื่อใหทราบความหมายของคําพูด 

4. การใชภาษามือ (Sign Language)เปนการสื่อสารโดยใชทามือประกอบสีหนาทาทางแทน
คําหรือประโยคท่ีพูด 

5. การสะกดน้ิวมือ (Finger Spelling)เปนการสื่อสารโดยใชนิ้วมือทําทางตางๆ เปนลักษณะ
แทนตัวอักษร สระ และวรรณยุกต รวมถึงตัวเลขเพ่ือสะกดเปนคํา สวนใหญจะเปนคําเฉพาะที่ใช
ภาษามือส่ือแลวยังไมเขาใจก็จะใชการสะกดน้ิวมือประกอบ 

6. การใชภาษาโดยรวม(Total Communication) เปนการสื่อสารโดยใชทุกวิธีการ ไดแก 
การฟง การพูด การอานริมฝปาก การใชทาแนะคําพูด การใชภาษามือ และการสะกดนิ้วมือ เพ่ือสื่อ
ความหมายใหเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเขาใจอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนที่นิยมใชกันมาก
ในปจจุบัน 

7. การเขียน (Writing)เปนการส่ือสารท่ีใชตัวอักษรเขียนถายทอดความรู ความคิด
เชนเดียวกับคนปกติ แตการเขียนของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมักจะมีลักษณะของการ
สะกดคําผิด การเขียนประโยคสลับที่ 

เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
นิยามและความหมาย 

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง เด็กที่มีภาวะพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญาต่ํากวาเด็กปกติทั่วไป ความสามารถในการเรียนรูนอยมีความจํากัดใน
การปรับตัวตอส่ิงแวดลอมและสังคม ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 กลุม คือ 

1. เด็กเรียนชา หมายถึง เด็กที่มีความสามารถในการเรียนลาชากวาเด็กปกติและมีความ
ตองการในดานการเรียนในรูปแบบของการศึกษาพิเศษเต็มเวลาหรือบางเวลาในชั้นพิเศษในโรงเรียน
ปกติ เด็กเหลานี้จะมีระดับไอคิวประมาณ 70-90 จัดเปนพวกขาดทักษะในการเรียนรูหรือมีความ
บกพรองทางสติปญญาเพียงเล็กนอย 

2. เด็กบกพรองทางสติปญญา หมายถึง เด็กที่มีภาวะพัฒนาการของจิตใจหยุดชะงักหรือ
เจริญไมเต็มที่ซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะคือมีระดับสติปญญาต่ํา มีความสามารถในการเรียนรูนอย มี
พัฒนาการทางรางกายลาชาไมเหมาะสมกับวัย มีความสามารถจํากัดในการปรับตัวตอสิ่งแวดลอมและ
สังคม เด็กบกพรองทางสติปญญา แบงตามระดับเชาวปญญาได 4 กลุม คือ 
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 2.1 บกพรองทางสติปญญาขนาดหนักมาก มีระดับไปคิวต่ํากวา 20 ไมสามารถเรียนรูทักษะ
ดานตางๆ ไดเลย ตองการเฉพาะการดูแลรักษาพยาบาลเทานั้น 

2.2 บกพรองทางสติปญญาขนาดหนัก มีระดับไอคิว 20-34 ไมสามารถเรียนไดตองการ
เฉพาะการฝกหัด การชวยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจําวันเบื้องตนงายๆ 

2.3 บกพรองทางสติปญญาขนาดกลาง (Trainable Mentally Retared) ใชคํายอวา T.M.R. 

มีระดับไอคิว 35-49 สามารถฝกอบรมและฝกทักษะเบ้ืองตนงายๆ ได เชน เรียนเลขเบื้องตน อานและ
เขียนคํางายๆ ไดบาง สามารถฝกอาชีพหรือทํางานงายๆ ที่ไมตองใชความละเอียดลออได เด็กกลุมนี้
ตองการเรียนและฝกอบรมในโปรแกรมการศึกษาพิเศษในชั้นพิเศษ หรือโรงเรียนพิเศษ 

2.4 บกพรองทางสติปญญาขนาดนอยหรือพอเรียนได (Educable Mentally Retared) ใช
คํายอวา E.M.R. มีระดับไอคิว 50-70 เด็กกลุมนี้พอจะเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาในชั้นเรียนพิเศษ
ได โดยใชหลักสูตรตามหลักการศึกษาพิเศษ สามารถฝกอาชีพและทํางานงายๆ ได 

เด็กบกพรองทางสติปญญากลุมที่ 4 และเด็กเรียนชานี่เอง คือเด็กที่เราพบในโรงเรียนปกติ
หรือจัดเปน “เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ” และจากที่เด็กพอชวยตนเองไดจึงทําใหครูและผูปกครองไม
ทราบปญหา จนกระทั่งเด็กเขาเรียนไประยะหน่ึงแลวพบวาเด็กเรียนไมทันเพ่ือนซึ่งสมัยกอนครูจะลง
สมุดรายงานแจงผูปกครองวาเด็กมีสติปญญาทึบ 

สําหรับเด็กบกพรองทางสติปญญากลุม 1-3 นั้น มักมีลักษณะที่ปรากฎชัดตั้งแตวัยเด็กเล็ก 
เพราะมักจะมีความผิดปกติทางดานอ่ืนๆ ดวยเชน การเคลื่อนไหวชา นั่งและเดินไดชากวาปกติ มี
ปญหาทางการพูด เด็กบกพรองทางสติปญญา บางคนเดินไมได หรือพูดไมได กลามเน้ือทํางานไม
ประสานกัน ไมสนใจตนเองและสภาพแวดลอม น้ําลายไหลและอาจมีความบกพรองดานอ่ืนๆ อีก 
ดังนั้นเด็กบกพรองทางสติปญญา ทั้ง 3 กลุมนี้จึงไมคอยพบในโรงเรียนปกติบอยนัก 

 ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
1. ลักษณะทางบุคลิกภาพ 

 1.1 เด็กมักขาดความมั่นใจในตนเองและคิดวาตนเองจะประสบความลมเหลวในการ
เรียนหรือการทํางาน ทําใหเด็กพยายามหลีกเลี่ยง เชน เด็กไมเคยประสบความสําเร็จในการเรียน
คณิตศาสตร มักหลีกเลี่ยงการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะไมตองการประสบความลมเหลวซํ้าอีก เปน
ตน 

 1.2 เด็กชอบที่จะพ่ึงพาผูอ่ืนในการแกปญหาตางๆ การท่ีเด็กไมแนใจในความสามารถ
ของตนเองเชนน้ี มีสวนทําใหเด็กประสบความลมเหลวในการเรียนและการชอบท่ีจะพ่ึงพาผูอ่ืน ทําให
เด็กมีลักษณะเขาหาคนงาย แมคนแปลกหนาก็มักเขาไปทักทายจับมือถือแขนอยางคุยเคย ซึ่งอาจทํา
ใหเด็กถูกลอลวงไดงาย 

2. ลักษณะการเรียนรูของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
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 2.1 มีชวงความสนใจสั้น สนใจเรียนไมนาน เสียสมาธิงาย 

 2.2 มีปญหาในการหาความสัมพันธ การจําแนกความแตกตางและความเหมือนการ
ถายโยงการเรียนรู ตลอดจนปญหาดานความจํา เชน จําสิ่งที่เรียนไปแลวไมได 

 2.3 เรียนรูสิ่งที่เปนนามธรรมไดยาก การสอนจึงตองเนนสิ่งที่เปนรูปธรรมเปนสําคัญ 

3. ภาษาและการพูด 

 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีปญหาดานภาษาและการพูด เชน พูดไมชัด รู
และเขาใจคําศัพทจํานวนจํากัด อาน เขียนคําและประโยคไมถูกตอง เปนผลใหการเรียนในกลุมสาระ
หลัก เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิทางการเรียนต่ํา34 

สุขภาพและรางกาย 

 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักมีพัฒนาการทางรางกายชากวาเด็กปกติมี
ปญหาดานการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมัดเล็ก กลามเนื้อมัดใหญ และปญหาดานสุขภาพ โดยมีลักษณะท่ี
สามารถสังเกตไดดังนี้ 

 4.1 มีพัฒนาการโดยทั่วไปชา 
 4.2 มีความสามารถทางรางกายดอยกวาเด็กปกติ 
 4.3 อวัยวะภายนอกบางสวนมีรูปรางผิดปกติ 
 4.4 กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน 

 4.5 ไมสามารถปรับตัวได 
 4.6 ไมสามารถชวยตนเองไดเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน 

 4.7 มีพัฒนาการทางภาษาลาชา 
 4.8 ชอบเลนกับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 

 ปญหาและความตองการของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญามีความตองการการยอมรับ และการชวยเหลือจากเพ่ือน 
ตองการกําลังใจและแรงจูงใจจากครูผูสอน การฝกทักษะชีวิต การเตรียมตัวเพ่ือประกอบอาชีพ การ
ดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม ตลอดจนการแนะแนวเก่ียวกับปญหาสวนตัว ซึ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต
ในอนาคต 

 ดังนั้นปญหาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่
สําคัญประการหน่ึงคือ การท่ีครูตองเตรียมกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสม และเอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก
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 คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ซ้ําซอน.ในชุดฝกอบรมดวยตนเอง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2552), 23. 
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ที่มีความแตกตางทางความสามารถดานการเรียนใหสามารถเรียนรูรวมกันไดอยางเปนสุข ในขณะที่
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีการเรียนรูชากวาปกติมีความจํากัดดานความจํา ครูจึง
จําเปนตองจัดกิจกรรมซํ้าๆ หลายครั้ง และกิจกรรมที่จัดควรมีความหลากหลายแตกตางกันเพ่ือไมให
เด็กเบื่อ กระบวนการจัดกิจกรรมควรเริ่มจากงานงายๆ ไปหายาก เพ่ือเปนการสรางความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
 เด็กท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 

 เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไมสมสวนอวัยวะสวน
ใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนที่ขาดหายไป กระดูก และกลามเนื้อพิการ เจ็บปวยเรื้อรังรุนแรง มีความ
พิการระบบประสาท มีความลําบากในการเคล่ือนไหว ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้
ไมรวมคนท่ีมีความบกพรองทางประสาทสัมผัส ไดแก ตาบอด หูหนวก อาจแบงไดเปนประเภทดังนี้35 

1. โรคของระบบประสาท เชน ซีรีบรัล พัลซี หรือที่เรียกวา ซีพี (Celebral Palsy) หรือโรค
อัมพาตเน่ืองจากสมองพิการ โรคลมชัก มัลติเพิล สเคลอโรซีส (Mulitiple Sclerosis) 

2. โรคทางระบบกลามเนื้อและกระดูก เชน ขออักเสบ เทาปุก โรคกระดูกออน โรคอัมพาต 
กลามเนื้อลีบ หรือมัสคิวลาร ดีสโทรฟ (Muscular Dystrophy) กระดูกสันหลังคด 

3. การไมสมประกอบแตกําเนิด เชน โรคศรีษะโต สไปนาเบฟฟดา (Spina Bifida)แขนขา
ดวนแตกําเนิด เตี้ย แคระ 

4. สภาพความพิการและความบกพรองทางสุขภาพอ่ืนๆ ไดแก 
 4.1 สภาพความพิการ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและโรคติดตอ เชน ไฟไหม แขนขาขาด 

โรคโปลิโอ โรคเยื่อบุสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส อันตรายจากการคลอด 

 4.2 ความบกพรองทางสุขภาพ เชน หอบ หืด โรคหัวใจ วัณโรคปอด ปอดอักเสบ 

 เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ ตองไดรับการดูแลรักษาจากแพทยเฉพาะ
ดานอยางตอเนื่อง ผูปกครอง ครู บุคคลผูเกี่ยวของตองใหความเห็นใจ เขาใจดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ 
ใหกําลังใจและหาสื่ออุปกรณอํานวยความสะดวกแกเด็กตามลักษณะของความบกพรอง จะชวยใหเด็ก
สามารถเติบโตไดอยางมีความสุข พัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 

3) เด็กท่ีมีความบกพรองทางภาษาและการพูด 

นิยามและความหมาย 
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 ผดุง อารยะวิญู, การเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
(กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒประสานมิตร, 2552), 52. 
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เด็กที่มีความบกพรองทางภาษาและการพูด หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองในเรื่องของการ
ออกเสียงพูด เชน เสียงผิดปกติ อัตราความเร็ว และจังหวะการพูดผิดปกติหรือคนที่มีความบกพรองใน
เรื่องความเขาใจ หรือการใชภาษาพูด การเขียน และ/หรือ ระบบสัญลักษณอ่ืนที่ใชการติดตอสื่อสาร 
ซึ่งอาจเก่ียวกับรปูแบบภาษา เนื้อหาของภาษาและหนาที่ของภาษา 
 การพูดไมชัด 

 การพูดไมชัด (Articulation Disorders) เปนการผิดปกติทางการพูดชนิดหนึ่งคําอ่ืนๆ ใน
ภาษาอังกฤษท่ีใชเรียกความผิดปกติทางการพูดชนิดนี้ ไดแก Articulation Defects และ 
Articulation Errors การพูดไมชัด หมายถึง การออกเสียงสระและพยัญชนะไมถูกตอง ซึ่งมีอยูหลาย
ลักษณะ เชน การใชหนวยเสียงอ่ืนแทน หรือการออกเสียงผิดเพ้ียนไป เปนตน การพูดไมชัดเปนความ
ผิดปกติท่ีพบบอยที่สุดในบรรดาความผิดปกติทางการพูดประเภทตางๆ ซึ่งเปนไดทั้งกับเด็กและผูใหญ 
แตพบวาจํานวนเด็กที่พูดไมชัดมีจํานวนมากกวาผูใหญ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ํากวา 8 ป 

ลักษณะของการพูดไมชัด 

 การพูดไมชัดแบงออกไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การใชหนวยเสียงแทนกัน (Substitution)เปนการใชเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะอ่ืนมา

แทนเสียงที่ถูกตอง เชน ใชเสียง ฉ.ฉิ่ง แทนเสียง ส.เสือ เมื่อจะพูดคําวาเสือ จะออกเสียงเปนเฉือ ใช
เสียง อ.อาง แทน ก.ไก เชน ตัวอยางพูดคําวา อิน แทน กิน ใชเสียงสระแทนกัน เชน ใชเสียงสระเอ
แทนเสียงสระแอ เชน พูดคําวา เกง แทน แกง การใชหนวยเสียงแทนกันนี้เปนลักษณะการพูดไมชัดที่
พบมากที่สุด 

2. การพูดไมครบทุกหนวยเสียง (Omission) เปนการพูดโดยไมออกเสียงพยัญชนะบางเสียง 
ไมวาเสียงพยัญชนะนั้นๆ จะอยูในตําแหนงใด เชน กลาง เปนกาง นอน เปน นอ เปนตน 

3. การพูดผิดเพ้ียน (Distortion) เปนการพูดไมชัดโดยออกเสียงเพ้ียนไปมากนอยตางกัน 
เชน บางคนอาจออกเสียง ส .เสือ เพ้ียนไป แตก็ยังพอฟงออกวาเปนเสียง ส .เสือ บางคนออกเสียง
เพ้ียนไปมากจนฟงไมออก 

4. การพูดเพ่ิมเสียง (Addition) เปนการพูดเติมเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะเขาไปในคํา เชน 
เพ่ิมเสียงสระอะ ในคําวา กวาง เวลาพูดออกเสียงเปน กะวาง 

คนพูดไมชัด อาจมีลักษณะการพูดไมชัดอยางเดียวหรือมีครบทั้ง 4 ลักษณะก็ได 
 สาเหตุของการพูดไมชัด 

 การพูดไมชัดเกิดจากสาเหตุใหญ 2 สาเหตุ คือ 

1. สาเหตุจากโครงสรางหรือการทํางานของอวัยวะเก่ียวกับการพูดผิดปกติ ไดแก 
 1.1 ความบกพรองในการทํางานของระบบประสาทและกลามเน้ือที่ควบคุมการ

เคลื่อนไหวของอวัยวะที่เกี่ยวกับการพูด มีผลทําใหลิ้นเพดานออนหรือลิ้นไกออนแรงหรือเปนอัมพาต 



36 
 

ทําใหการทํางานของอวัยวะเหลานี้บกพรองไป ถาลิ้นเปนอัมพาตทําใหการออกเสียงพยัญชนะและ
สระผิดเพี้ยน 

 1.2 ปากแหวง เพดานโหว ทําใหพูดไมชัด รวมกับการพูดเสียงขึ้นจมูกผิดปกติและการพูด
ไมชัดนี้ยังเกิดจากการใชอวัยวะในชองปากไมถูกตองอีกดวย 

 1.3 เสนยืดใตลิ้น (Tongue Tie) สั้นมาก ทําใหลิ้นเคลื่อนไหวลําบาก ถาแลบล้ินออกมา
เต็มที่ไมพนริมฝปากลาง แสดงวาเสนยืดใตลิ้นสั้นมากผิดปกติ จะทําใหพูดไมชัด 

 1.4 ความบกพรองในการไดยิน ทําใหพูดไมชัดเพราะไมไดยินเสียงพูดที่ถูกตองชัดเจนของ
ผูอ่ืน หรือไดยินแตไมชัด ผูมีความบกพรองทางการไดยินจึงเลียนแบบคําพูดไมถูกตอง นอกจากน้ัน
การท่ีจะพูดไมชัดเจน ตัวผูพูดจะตองไดยินเสียงของตนเองดวยความบกพรองในการไดยินทําใหพูดไม
ชัด เพราะขาดคุณสมบัติสองขอดังกลาว 

 1.5 บกพรองทางสติปญญามาก ผูที่มีเชาวปญญาต่ํากวาเกณฑปกติมากถึงขั้นปญญาออน
มักมีปญหาการพูดไมชัด แตคนที่พูดไมชัดจําเปนตองเปนคนปญญาออนเสมอไป36 

2. สาเหตุจาการเรียนรูการพูดอยางไมถูกตอง พบบอยมากในเด็กที่พูดไมชัดเด็กที่พูดไมชัดใน
ลักษณะนี้เปนเด็กที่มีอวัยวะการพูดปกติ แตมีการเรียนรูการพูดอยางไมถูกตอง เชน เลียนแบบการพูด
ชัดจากคนใกลชิด ผูที่อยูใกลชิดเด็กไมไดกระตุนใหเด็กพูดใหถูกตองชัดเจนต้ังแตแรก ทําใหเด็กเกิด
ความเคยชินตอการพูดไมถูกตองจนติดเปนนิสัย การพูดไมถูกตองบอยๆ นั้น ทําใหเกิดการพูดไมชัด
แบบถาวร 

คนที่พูดไมชัดประเภทนี้สวนมากเปนเด็กวัยกอนเรียนและวัยเรียนที่มีอายุต่ํากวา 8 ป เปน
จํานวนมาก โดยธรรมชาติแลวเด็กในชวงอายุนี้ยังไมมีวุฒิภาวะและประสบการณในการใชอวัยวะใน
การพูดเพียงพอ ทําใหเด็กเปลงเสียงพูดผิดปกติไปจากมาตรฐานของผูใหญถาเด็กพูดผิดปกติบอยๆ 
โดยไมมีการกระตุนใหพูดใหถูกตอง จะเกิดความเคยชินจนเปนการพูดไมชัดแบบถาวร 
 เกณฑในการพิจารณาการพูดไมชัด 

 การพิจารณาการพูดไมชัดวาผิดปกติหรือไมนั้น มีเกณฑในการพิจารณาไดหลายประการ คือ 

1. เปรียบเทียบกับเกณฑการออกเสียงสระและพยัญชนะของเด็กตามชวงอายุตางๆ ถาผิด
จากเกณฑปกตินั้นถือวาพูดไมชัด37 
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 วราภรณ อินทรชัยศรี, การเรียนรวมของเด็กพิเศษ (อุดรธานี: วิทยาลัยครูอุดร, 2553), 
25. 
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 วารี ดิระจิตร, การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 
36. 
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เกณฑการออกเสียงพยัญชนะของเด็กปกติ 

 

อายุ (ป – เดือน) เสียงท่ีพูดไมชัด 

2 ป 1 เดือน -  2 ป 6 เดือน 

2 ป 7 เดือน -  3 ป  
3 ป 1 เดือน -  3 ป 6 เดือน 

3 ป 7 เดือน -  4 ป 
4 ป 1 เดือน -  4 ป 6 เดือน 

4 ป 7 เดือน -  5 ป 
5 ป 1 เดือน -  5 ป 6 เดือน 

อายุ 7 ปขึ้นไป 

ม น ท บ ค อ 

เพ่ิมเสียง ว บ ก ป 

เพ่ิมเสียงท ต ล จ ท 

เพ่ิมเสียง  ต 

เพ่ิมเสียง ฟ 

เพ่ิมเสียง ช 

เพ่ิมเสียง ส 

เพ่ิมเสียง ร 
 

 รวบรวมจากวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับการออกเสียงพยัญชนะของเด็กไทยโดยสุนีย มุขเงิน 
(1980) พิศมัย บุญญะธิติสุข (1982) และสริกัญญา เกตุปญญา (1982)  

2. ความคงท่ีในการออกเสียงไมชัดเปนประจําของเด็ก ถาเด็กออกเสียงใดๆ ไมชัดทุกครั้ง ไม
วาจะพูดเมื่อใดหรือในสภาพแวดลอมทางสัทศาสตรใดๆ (Phonetic context) เชน ออกเสียง บ.ใบไม 
เปนเสียง อ.อาง ทุกครั้ง 

3. มีการพูดไมชัดเกิดขึ้นบอยๆ จนสังเกตเห็นไดชัด 

4. หนวยเสียงพยัญชนะหรือหนวยเสียงสระที่เด็กพูดผิดนั้น ใชเปนเกณฑในการพิจารณาถึง
ความรุนแรงของการพูดไมชัดได ถาเด็กออกเสียงไมชัดได ถาเด็กออกเสียงไมชัดตรงหนวยเสียงที่ใชใน
คําพูด ผูฟงจะรูสึกวาเด็กพูดไมชัดรุนแรงกวาเด็กที่ออกเสียงไมชัดตรงหนวยเสียงที่ใชไมบอ ยใน
ภาษาไทย เชน หนวยเสียง    ส.เสือ เปนหนวยเสียงที่ใชบอยมากที่สุดในคําพูดดังที่ปรากฎในคําตางๆ 
เชน สวย เสื้อ ใส สวม เปนตน สวนหนวยเสียง ฮ .นกฮูก เปนหนวยเสียงที่ใชนอยกวา ดังคําวา โฮก
ฮาก ฮือฮา เปนตน ดังนั้นผูที่ไดยินเด็กพูดออกเสียง ส.เสือ ไมชัด จะรูสึกวาเด็กพูดผิดปกติในทันทีที่มี
การสนทนาโตตอบดวย เพราะหนวยเสียง ส . เสือ มีโอกาสปรากฎในคําพูดมากกวา ในทางตรงขาม 
ผูฟงมีโอกาสไดยินหนวยเสียง ฮ.นกฮูก ในคําพูดนอยครั้งกวา ผูที่พูดกับเด็กที่พูดเสียง ฮ.นกฮูก ไมชัด 
จะไมทราบวาเด็กพูดไมชัด ถาในการสนทนาโตตอบเด็กไมไดใชคําที่มีหนวยเสียง ฮ .นกฮูก 
นอกจากน้ันการออกเสียง ส.เสือ ไมชัด ก็จะทําใหการเขาใจคําพูดผิดเพ้ียนไปไดงาย เพราะเด็กตองใช
หนวยเสียงนี้บอยครั้งในขณะพูด อาจกลาวไดวาหนวยเสียงที่เด็กพูดไมชัดซึ่งเปนหนวยเสียงที่ใชบอย
ในคําพูด เปนเกณฑอยางหนึ่งที่ใชตัดสินการพูดไดชัด 
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5. ลักษณะของการพูดไมชัด มีสวนในการบงถึงความรุนแรงการพูดไมชัด เชน ถาพูดไมครบ
ทุกหนวยเสียงโดยมีการละเวนไมออกเสียงบางหนวยเสียง (Omission) จะมีการพูดไมชัดรุนแรงกวา
การพูดโดยใชหนวยเสียงแทนกัน (Substitution) หรือการพูดผิดเพ้ียน (Distortion)  

การพิจารณาวาผูใดไมพูด พูดไมชัดรุนแรงเพียงใด และตองไดรับแกไขดวยการฝกพูดสามารถ
พิจารณาไดจากเกณฑขางตน 

 การพูดลาชา 
 ความหมาย 

 การพูดลาชา (Delayes Speech) เปนความบกพรองเก่ียวกับพัฒนาการดานภาษาและการ
พูดของเด็ก โดยมีพัฒนาการดานภาษาและการพูดไมเปนไปตามอายุ ความบกพรองที่สังเกตได คือ 
เด็กไมคอยเขาใจคําพูดของผูอ่ืน ทําใหตอบสนองคําพูดของผูอ่ืนไมถูกตองเร่ิมพูดคําที่มีความหมายได
ลาชากวาอ่ืน ๆ ซึ่งอยูในวัยเดียวกัน พูดไดไมสมอายุสื่อสารกับผูอ่ืนดวยคําพูดไมได หรือถาพูดไดก็ไม
สามารถเลาเรื่องตอเนื่องกัน เด็กท่ีพูดลาชารูจักคําศัพทในวงจํากัด และเรียบเรียงถอยคําไดไมดี38 

เกณฑการพิจารณาความลาชาทางภาษาและการพูด 

 การที่จะบงวาเด็กคนใดพูดลาชาตองพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการทางภาษาและ
การพูดของเด็กปกติซึง่อยูในวันเดียวกัน เกณฑท่ีใชในการพิจารณามีดังนี้ 

1. อายุเมื่อเริ่มพูด เด็กปกติเริ่มพูดเปนคําที่มีความหมายไดเมื่อายุระหวาง 8 เดือนถึง 18 
เดือน เด็กท่ีเริ่มพูดชากวาชวงน้ีอาจจะมีพัฒนาการทางภาษาและการพูดชาเด็กที่พูดลาชากวาผิดปกติ 
คือ เด็กที่มีอายุ 2 ปแลว ยังพูดเปนคําท่ีมีความหมายไมได 

2. จํานวนคําศัพทที่เด็กรูจัก เด็กปกติเขาใจและพูดคําศัพทไดไมถึง 10 คํา เมื่ออายุ 1 ป แต
เมื่ออายุ 2 ป เด็กรูจักคําศัพทมากกวา 100 คํา และเมื่ออายุ 4 ป จะรูจักคําศัพทมากกวา 1,000 คํา 
ดังนั้นจํานวนคําศัพทที่เด็กเขาใจและพูดได จึงเปนขอบงชี้อยางหนึ่งวาเด็กพูดลาชาหรือไม 

3. ประเภทของคําศัพทที่เด็กรูจัก เด็กปกติเขาใจและพูดคําศัพทไดหลายประเภทไดแก 
คํานามบอกชื่อคน สัตว สิ่งของ อวัยวะของรางกาย ชื่อพืช ผัก ผลไม และอาหาร ชื่อสีคําที่บอก
ความรูสึกสัมผัส สถานที่ ทิศทาง เวลา ขนาด จํานวน ระยะทาง กิริยาอาการคําวิเศษณ คําบุพบท 
และคําสันธาน เด็กปกติท่ัวไปเรียนรูคํานามไดกอนคําประเภทอ่ืนคํานามท่ีเด็กเรียนรูในชวงขวบปแรก
ของชีวิต มีอัตราสูงกวาคําประเภทอ่ืน เมื่อเด็กมีอายุมากข้ึน จํานวนคํานามท่ีเด็กเรียนรูจะมีอัตราสวน
ลดลง แตจะมีการเรียนรูคําประเภทอ่ืนๆ เปนอัตราสวนที่สูงขึ้น ดังนั้นถาเด็กคนใดเขาใจและพูด
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 ศรียา นิยมธรรม , การวินิจฉัยเด็กปญญาเลิศ  (กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 67. 
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คําศัพทไดเฉพาะบางประเภท เชน รูจักคํานามท่ีเปนสัตวมากมายหลายชนิด สวนคําประเภทอ่ืนๆ ไม
รูจัก แสดงวาเด็กมีการพัฒนาคําศัพทอยูในวงจํากัด บงชี้วา เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ลาชา ในการ
พิจารณาวาเด็กคนใดพูดลาชาอยางผิดปกติ ตองพิจารณาถึงเกณฑทั้ง 3 ประการรวมกัน 

 สาเหตุของการพูดลาชา 
 เด็กท่ีพูดลาชาเกิดจากสาเหตุหลายอยาง สาเหตุที่สําคัญ ๆ สรุปได 6 อยาง 

1. ประสาทหูพิการมาแตกําเนิด เด็กที่มีประสาทหูพิการมาแตกําเนิด มีปญหาดานการรับรู
และเลียนแบบการพูดเนื่องจากการรับฟงไมปกติ ทําใหไดยินคําพูดของผูอ่ืนไมชัดเจน จึงเรียนรู
คําศัพทไดอยางจํากัด เด็กที่มีประสาทหูพิการจะเริ่มพูดชามากเพียงใดขึ้นอยูกับความรุนแรงของหู
พิการ ระยะเวลาท่ีตรวจพบวาเด็กมีหูพิการ และอายุเมื่อเริ่มตนไดรับการสงเสริมพัฒนาการทางภาษา
และการพูด 

2. สมองพิการมาแตกําเนิด เด็กที่มีพยาธิภาพของสมองมาตั้งแตกําเนิดสมองสวนที่ควบคุม
เกี่ยวกับการพูดผิดปกติ ทําใหเด็กพูดไดไมสมอายุหรือพูดไมไดเลยบางคนมีสภาพรางกายผิดปกติดวย 
เชน ในรายที่มีพยาธิสภาพทางสมองที่ควบคุมการประสานกันของกลามเนื้อ เมื่อมีความผิดปกติที่
สมองสวนนี้ มีผลทําใหการเคลื่อนไหวอวัยวะตางๆ ที่เกี่ยวของกับพูดไมประสานกันดวย ทําใหเด็กพูด
ไมชัดรวมกับการเริ่มพูดชา เด็กที่มีสองพิการบางรายพูดไมไดแตเขาใจคําพูดของผูอ่ืน บางรายพูดได
บางแตมีปญหาการเขาใจคําพูดของผูอ่ืนทั้งที่เด็กเหลานี้มีการไดยินเปนปกติ 

3. บกพรองทางสติปญญา เด็กบกพรองสติปญญา เริ่มพูดชาเพียงใดขึ้นอยูกับระดับ
สติปญญาของเด็ก ถา บกพรองทางสติปญญาอยางรุนแรงจะพูดไมไดเลย 

4. ปญหาทางอารมณและจิตใจ อาจเปนปญหาเก่ียวกับการอิจฉาระหวางพ่ีนองการแสดง
ความรักลูกไมเทากันของพอแม ตามใจเด็กมาเกินไป พอแมเขมงวดกับเด็กมากหรืออาจเปนปญหา
ทางจิตใจของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่อยูตามสถานสงเคราะห เด็กที่มีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางกาย
เจ็บปวยบอยๆ ตลอดจนเด็กที่เปนโรคจิตประเภทตางๆ เชน การขาดปฏิสัมพันธกับสิ่ง แวดลอม 
(Autism) โรคจิตในวัยเด็ก เด็กเหลานี้การรับฟงเปนปกติแตไมสนใจฟงคําพูดและไมพูดสื่อสารกับผูอ่ืน 
บางคนเริ่มพูดชาและเลียนคําพูดของผูอื่นโดยไมใชคําพูดของตัวเอง 

5. ขาดการกระตุนทางภาษาและการพูดที่เหมาะสม เด็กที่พูดชาจากสาเหตุนี้เปนเด็กที่ไมมี
ความผิดปกติทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา แตเปนเด็กที่ขาดแรงจูงใจในการใชคําพูดสื่อสารกับ
ผูอื่น เนื่อจากไดรับการตอบสนองตอความตองการโดยไมตองพูดเด็กจึงไมเห็นความสําคัญของการพูด 
เด็กบางรายอาจไมไดรับการกระตุนทางภาษาและการพูดที่เหมาะสม เนื่องจากผูที่อยูใกล ชิดกับเด็ก
ไมไดสงเสริมการพัฒนาภาษาแกเด็ก เชน ในรายการที่มีพ่ีเลี้ยงไมชางพูด มักปลอยใหเด็กเลนของเลน
ตามลําพังหรือกระโดดโลดเตนโดยไมสนใจพูดกับเด็ก หรือบางรายท่ีมีพ่ีเลี้ยงเปนคนชางพูด มักพูด
แทนเด็กหรือพูดกับผูอ่ืนโดยไมสนใจพูดกับเด็ก ทําใหเด็กไมมีโอกาสไดใชคําพูดสื่อภาษากับผูอื่น 
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6. เด็กท่ีบกพรองทางการไดยินหรือสูญเสียกอนมีภาษาพูด เด็กที่อายุ 2 ป แลวยังไมพูด เปน
เด็กที่พูดลาชาผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากสาเหตุใด ขางตน หรือหลายสาเหตุรวมกัน ซึ่งทําใหเกิด
ปญหาซ้ําซอนย่ิงขึ้น 

เด็กท่ีมีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม 

 นิยามและความหมาย 

 เด็กที่มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม หมายถึง เด็กที่มีอารมณและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
ไปจากเด็กทั่วไป สงผลตอพัฒนาการ การปรับตัว เปนอุปสรรคในการเรียนรูและการดําเนินชีวิตที่ดี
ของตนเองและผูอ่ืน39 

ลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม 

1) ความบกพรองทางอารมณ 
1. โมโหฉุนเฉียว เจาอารมณ ควบคุมอารมณไมได 
2. ไมกลาแสดงออก ไมม่ันใจ ขี้อาย เงียบขรึม 

3. ขลาดกลัว ถอยหนี ไมกลาเผชิญปญหา สถานการณ สิ่งแวดลอมตางๆ  
4. ซึมเศรา เก็บตัว แยกตัว 
5. พยายามทํารายตนเอง ฆาตัวตาย 

6. วิตกกังวล 

2) ความบกพรองทางพฤติกรรม 

1. ปรับตัวเขากับเพ่ือนไมได ไมมีเพ่ือน 

2. กิริยามารยาทไมดี เชน การใชภาษาหยาบคาย คําพูดไมสุภาพ 

3. กอกวน คุยเสียงดัง ชวนทะเลาะ ไมเชื่อฟง ตอตาน 

4. ประพฤติผิดกฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน 

5. พูดโกหก สรางเรื่องที่ไมเปนความจริง 
6. ลักขโมยเงิน สิ่งของ เครื่องใชของผูอ่ืน 

7. เลนการพนัน 

8. หนีโรงเรียน เที่ยวเตรี จับกลุมมั่วสุม 

9. กาวราว ทําลายของ ทะเลาะวิวาท 

10. ใชสารเสพติด 
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11. มีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม 

12. พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 

 กลุมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD : Attention Deficit/Hyperactive Disorders) จัดใหอยู
ในเด็กท่ีมีปญหาทางอารมณและพฤติกรรมดวย ซึ่งเด็กสมาธิสั้นมีอาการสังเกตไดดังนี้ 

1) อาการไมมีสมาธิ (Inattention) 

1. มีความยากลําบากในการต้ังสมาธิ 
2. มักวอกแวกงาย ตามสิ่งเราภายนอก 

3. ดูเหมือนไมฟง เมื่อมีคนพูดดวย 

4. ทําตามคําสั่งไดไมครบถวนหรือทํากิจกรรมไมเสร็จ 

5. หลีกเลี่ยงที่จะทํากิจกรรมที่ตองใชความพยายาม 

6. ละเลยในรายละเอียดหรือทําผิดดวยความเลินเลอ 

7. มีความยากลําบากในการจัดระเบียบงานหรือกิจกรรม 

8. ทําของหายบอยๆ 

9. มักลืมกิจวัตรประจําวันที่ตองทําสม่ําเสมอ 

2) อาการอยูนิ่ง (Hyperactivity) 

1. หยุกหยิก ขยับตัวไปมา 
2. นั่งไมติดที่ มักลุกเดินไปมา 
3. มักวิ่งวุน หรือปนปายไปทั่ว ในสถานการณที่ไมเหมาะสม 

4. ไมสามารถเลนเงียบๆ ได 
5. เคลื่อนไหวไปมาไมอยูนิ่ง 
6. พูดมากเกินไป 

3) อาการหุนหันพลันแลน (Impulsiveness) 

1. มีความยากลําบากในการรอคอย 

2. พูดโพลงขึ้นมากอนที่จะจบลง 
3. พูดขัดจังหวะ หรือสอดแทรกผูอื่นในวงสนทนาหรือในการเลน 

4. กระทําการใดๆ โดยไมไดยั้งคิด 

ปจจุบันเด็กที่มีภาวะสมาธินั้น ยังไมทราบสาเหตุที่ชัดเจน แตพบวามีความผิดปกติในการ
ทํางานของสมองบางสวน ซึ่งเชื่อวาเกิดจากการเสียสมดุลของระดับสาร เคมีในสมองทําใหเด็กมี
พฤติกรรมดังกลาวขางตน 

ปญหาและความตองการของเด็กที่มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม 
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 เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม ถาหากไมมีความบกพรองซ้ําซอนแลวจะไมปรากฏความ
บกพรองทางกายใหคนทั่วไปไดเห็นถึงความผิดปกตอ ตอเมื่อแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมา ซึ่ งมี
สาเหตุและแนวทางการชวยเหลือแกไขดังนี้40 

1) ปรับตัวเขากับเพ่ือนไมได ไมมีเพ่ือน (พฤติกรรมท่ีเพ่ือนไมยอมรับ ไมสามารถเขากลุม
พูดคุยเลน รวมกิจกรรมกับเพ่ือน) 

สาเหตุ 

1. บุคลิกภาพ อุปนิสัยการแสดงออกที่กาวราว ชวนทะเลาะ ตอตาน เอาเปรียบผูอ่ืนเห็นแก
ตัวยึดความคิด ความตองการของตนเปนใหญ 

2. บุคลิกภาพออนแอ ไมเชื่อม่ัน ไมกลาแสดงออก ขี้อาย ขลาดกลัว 
3. ขาดทักษะทางมนุษยสัมพันธ การแสดงออก การพูดคุยสื่อสาร 
4. มีปมดอยทางรางกาย รูปรางหนาตา ลักษณะทาทาง และความพิการทางรางกาย 

5. มีปมดอยดานการเรียน เรียนออน เรียนชา เรียนไมทันเพื่อน 

6. มีปมดอยดานครอบครัว ฐานะยากจน ขาดแคลนอุปกรณทางการเรียน เคร่ืองแตงกาย 
สิ่งของ เครื่องใช 

7. สภาพครอบครัวที่ยายที่อยู ยายโรงเรียนบอย ตองปรับตัวเขากับเพ่ือน ครู และ
สิ่งแวดลอม 

8. ปญหาดานอารมณ จิตใจ จากปญหาความสัมพันธภายในครอบครัว ขาดความรักความ
อบอุน 

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. ครูควรใหความเขาใจ สนใจ เอาใจใส พบปะพูดคุย ใหระบายความคิด ความรูสึก ตอการ
ปรับตัวในโรงเรียน 

2. ใหหาความสามารถท่ีมีอยูในตนเอง กระตุน สงเสริม ใหกําลังใจ และชี้แนะแนวทางในการ
ปฏิบัติ 

3. ฝกฝนทักษะทางสังคม ดานมนุษยสัมพันธ ทักษะการส่ือสาร ภาษา ทาทางการรวม
กิจกรรมกลุม 

4. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการเสริมแรงทางบวก 

                                                           
40

 ศิริพร สหัสสานนท และคณะ, การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ:      

โรงพิพมคุรุสภา, 2551), 84. 
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5. เพ่ือนควรใหกําลังใจ ยอมรับ กระตุนชักชวนใหเขารวมกิจกรรมกลุม และเปนแบบอยาง
ในการกระทําและการแสดงออกท่ีดี 

2) กิริยามารยาทไมดี เชน การใชภาษาหยาบคาย คําพูดไมสุภาพ 

สาเหตุ 

1. มีการแสดงออกตามลักษณะและคานิยมของกลุม 

2. เรียกรองความสนใจ ทําตัวใหเดนเพ่ือใหเกิดการยอมรับภายในกลุมหรือตองการชื่นชม
จากเพ่ือน 

3. มีการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมจากบุคคลในครอบครัว จากกลุมเพ่ือน
สิ่งแวดลอม สื่อ 

4. ขาดการฝกฝนเรียนรูในการแสดงออกเก่ียวกับกิริยามารยาทที่เหมาะสม 

5. เห็นปฏิกิริยาตอบโตตอพฤติกรรม ทาที คําพูดของบุคคลอ่ืน 

6. ทดแทน ชดเชยปมดอยของตนเองในดานอ่ืนๆ 

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. ใหประเมินพฤติกรรม คําพูด ผลที่เกิดข้ึนดวยตนเอง 
2. ใหคําชี้แนะถึงการแสดงออกพฤติกรรม คําพูดที่เหมาะสม 

3. ฝกทักษะการแสดงออกในการพัฒนาบุคลิกภาพ ทาทาง การพูด การส่ือสารเพ่ือการสราง
มนุษยสัมพันธ 

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค สงเสริมเร่ืองกิริยามารยาท ความประพฤติการประกวด
นักเรียนตัวอยาง ชั้นเรียนตัวอยาง เพื่อเปนแบบอยางในการสรางคานิยมที่ดีงาม 

3) ประพฤติผิดกฏระเบยีบ ขอบังคับของโรงเรียน 

สาเหตุ 

1. ตองการเปนคนเดน เปนที่สนใจของกลุมเพื่อน 

2. ทําตามคานิมยม แฟชั่นตามชวงวัย ตามกลุมเพ่ือน 

3. กฎระเบียบของสถานศึกษาเขมงวด บังคับมากเกินไป นักเรียนมีปฏิกิริยาตอตาน หรือทํา
ในสิ่งที่หาม 

4. การเลี้ยงดูจากครอบครัวท่ีตามใจ ขาดระเบียบวินัย มาตรฐานขอบเขตในการปฏิบัติ 
5. อิทธิพลจากสื่อสิ่งพิมพ ภาพยนตร โทรทัศน การโฆษณาที่กระตุนสงเสริม จูงใจใหเห็นวา

เปนสิ่งที่นากระทํา เปนคนทันสมัย 

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. ไมตําหนิ ดุวา  หรือลงโทษใหอับอาย ควรใหคําชี้แนะใหเขาใจ เห็นคุณคาประโยชน ของ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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2. สงเสริมใหทํากิจกรรมที่มีคุณคา เกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 

3. ฝกใหรูจักหาศักยภาพและความสามารถของตนเองและแสดงออกในทางสรางสรรค 
4. บิดามารดาควรใหโอกาสและทางเลือกแกบุตรในการแสดงออกที่เหมาะสมกับเวลา 

สถานที่ และชวยดูแลการใชจายที่เหมาะสม 

5. เพ่ือนควรเปนแบบอยางท่ีดีในการกระทํา 
4) ลักขโมยเงิน สิ่งของ เครื่องใชของผูอื่น 

สาเหตุ 

1. ปญหาดานเศรษฐกิจ เชน เงินไมพอใชจาย ขาดแคลนอุปกรณสิ่งของเคร่ืองใช 
2. มีปมดอยโกรธ อิจฉา ตองการแกแคน ทําลาย ลงโทษ แกลงผูอ่ืนที่เหนือกวาเดนกวา 
3. แสดงความเปนเกง กลาหาญที่สามารถทําไดในสิ่งที่ทาทาย ตื่นเตน สรางปมเดนใหตนเอง 
4. ลักษณะบุคลิกภาพที่ออนแอ ไมเชื่อมั่น เชาวปญญาไมดี ถูกชัดจูงจากผูอ่ืนไดงาย หรือทํา

เพ่ือตองการไดรับการยอมรับ และเพ่ือผลประโยชนที่กลุมตองการ 
5. เรียนรู รับรู ลอกเลียนแบบจากครอบครัว สิ่งแวดลอม หรือขาดการฝกฝนเร่ืองระเบียบ

วินัย 

6. ขาดความรัก ความอบอุนจากครอบครัว มีปญหาความสัมพันธในครอบครัวไมดี 
7. เก็บกดความโกรธ ความกาวราวที่มีตอบิดามารดา ครู ผูอื่น หรือทําเพ่ือการลงโทษหรือแก

แคน 

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. ไมประณามหรือลงโทษรุนแรง ควรชี้แนะใหเขาใจผลที่เกิดขึ้น ใหทางเลือกในการกระทํา
การแกปญหาในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

2. ใหแสดงความคิดเห็น ความรูสึกในสิ่งที่กระทํา และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับตนเองและผูอื่น 

3. บิดามารดา ครู และเพ่ือน เปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติ 
5) หนีโรงเรียน เที่ยวเตร จับกลุมมั่วสุม 

สาเหตุ 

1. ปญหาการเรียน 

2. เบื่อหนวยกรเรียนการสอน กฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน 

3. ปรับตัวเขากับเพื่อนไมได ไมเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน 

4. ถูกชวนจากเพ่ือน อยูในสิ่งแวดลอมที่ยั่วยุ จูงใจ นาสนใจ แหลงที่มีความสุข สนุก และ
นาสนใจกวาการอยูในหองเรียน 

5. มีปญหาทางอารมณ จิตใจ สาเหตุมาจากครอบครัวที่ไมมีความสุข ขาดความรักความ
เขาใจ ความสัมพันธกับบิดามารดาไมดี 
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ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. ใหความเขาใจ ไมลงโทษรุนแรง รับฟงคววามคิดเห็น ใหประเมินการกระทําและชี้แนะให
เห็นผลเสียที่เกิดขึ้น 

2. ใหแรงเสริมทางบวก 

3. เพ่ือนชักจูงใหหลีกเลี่ยงจากการกระทําพฤติกรรมท่ีเปนปญหา 
4. ใหเขารวมกิจกรรมที่สรางสรรคทั้งในชั้นเรียน โรงเรียน 

5. ใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
6) กาวราว ทําลายของ ทะเลาะวิวาท 

สาเหตุ 

1. การอบรมเล้ียงดูที่บิดามารดา ผูปกครอง เปนคนเจาอารมณ ใชอํานาจบังคับดุวา หรือ
แสดงพฤติกรรมกาวราวใหเห็นเปนแบบอยาง 

2. บิดามารดา ผูปกครองไมเอาใจใส หรือตามใจมากเกินไป ทําใหเด็กเอาแตใจตนเอง แสดง
พฤติกรรมกาวราวกับบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนจนติดเปนนิสัย 

3. ครอบครัวทอดทิ้ง ขาดความรัก หรือไดรับความเกลียดชัง ถูกลงโทษอยางรุนแรงไดรับ
ความกดดัน เก็บกดความโกรธ จึงแสดงพฤติกรรมกาวราวเปนการระบาย เปนการชดเชยไดรับความ
กดดัน เก็บกดความโกรธ จึงแสดงพฤติกรรมกาวราวเปนการระบาย เปนการชดเชย 

4. ถูกบุคคลอ่ืนใชอํานาจขมขู ไมไดรับความยุติธรรม  
5. มีปมดอยดานรางกายและการเรียน 

6. เลียนแบบพฤติกรรมจากสื่อภาพยนตร โทรทัศน ที่แสดงพฤติกรรมความรุนแรง 
ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. ใหความเขาใจ สนใจรับฟงคําพูด ความคิด ความรูสึกในการกระทํา 
2. ใหประเมินถึงผลเสียที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผูอ่ืน และชี้แนะใหเห็นถึงการกระทําที่ถูกตอง

เหมาะสม 

3. ใหทางเลือกในการระบายความโกรธ ความกาวราว ความไมพอใจ ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 
เชน เลนกีฬา ดนตรี ศิลปะ ตามความเหมาะสม 

4. ใหคนหาศักยภาพของตนเองสงเสริมเปดโอกาสใหแสดงออก เชน เปนผูนําหรือสมาธิกลุม
ชมรมตางๆ 

5. ใชการเสริมแรงทางบวกเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

7) ใชสารเสพติด 
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สาเหตุ 

1. ตองการทดลอง ถูกชักจูง ลอกเลียนแบบ ทําตามกลุม ถูกหลอกจากผูตองการ
ผลประโยชน อยูในแหลงมั่วสุมที่มีสารเสพติด 

2. บุคลิกภาพออนแอ หวั่นไหว ขาดความเช่ือมั่นในตัวเอง รูสึกไมมีคุณคาไมมีเปาหมายใน
ชีวิต ไมกลาเขาสังคม เมื่อพบปญหาไมสามารถปรับตัวแกปญหาไดใชสารเสพติดเพ่ือเปนการผอน
คลายหรือหนีปญหา 

3. ครอบครัวแตกแยก ขาดความรัก  ความอบอุน ถูกทอดทิ้ง หมดหวัง ทอแท ขาดท่ีพ่ึงที่
ปรึกษา 

4. การเจ็บปวยทางรางกาย โรคเรื้อรัง โรคหัวใจ มะเร็ง โรคเลือด ใชยาแกปวดที่มีสารเสพ
ติดเปนประจํา 

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. ใหความรัก ความเขาใจ ไมลงโทษรุนแรง เปนที่พ่ึงที่ปรึกษาเม่ือนักเรียนมีปญหา 
2. เตรียมความพรอมทางจิตใจกอนนําไปพบแพทย เพื่อรับการบําบัดรักษา 
3. ใหคนหาศักยภาพ สงเสริมใหกลาแสดงออก ใหเห็นคุณคาของตนเองสรางความเชื่อมั่นใน

ตนเอง 
4. ชี้แนะวิธีการฝกทักษะในการควบคุมตนเอง การรูจกัปฏิเสธเม่ือถูกผูอื่นชักจูง 
5. บิดามารดาใหความรัก ความเขาใจในการดูแลชวยเหลือ นําบุตรออกหางจาก

สภาพแวดลอมที่มีสารเสพติด 

6. เพ่ือนใหการยอมรับ มีสวนรวมในลักษณะเพ่ือนชวยเพ่ือน ในการหลีกเลี่ยงสารเสพติด
และมีสวนรวมในการดูแลและปองกันปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาและแหลงชุมชน 

8) มีพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมาะสม(ชูสาว สําสอนทางเพศ) 
สาเหตุ 

1. ไมไดรับความรัก ความอบอุนจากครอบครัว แสวงหาความรัก ความอบอุนจากเพ่ือนตาง
เพศเพ่ือเปนการทดแทน 

2. บุคลิกภาพออนแอ ตองการท่ีพ่ึงพิงทางรางกาย จิตใจ จากเพศตรงขาม 

3. อยากรู อยากทดลอง ไดรับการกระตุน ชักจูง 
4. มีความสุขที่มีคนรัก ไดรับการตอบสนองความตองการทางรางกาย จิตใจ 

5. อิทธิพลจากส่ือส่ิงพิมพ ภาพยนตร โทรทัศน และแบบอยางที่พบเห็นในสังคมที่ไม
เหมาะสม 

6. ปญหาทางอารมณ จิตใจ บุคลิกภาพออนแอ ขาดความรัก เรียกรองความสนใจความรัก
จากเพศตรงขาม 
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7. ตองการพิสูจนความเปนเพศหญิง เพศชายของตนใหผูอื่นยอมรับ ยกยอง เปนปมเดน เพ่ือ
ชดเชยปมดอย 

8. มีความโกรธ เกลียด จากประสบการณในอดีตที่ไมดีตอเพศตรงขาม จึงใชการแสดงออก
ทางเพศเพ่ือเปนการเอาชนะ หรือมีอํานาจเหนือเพศตรงขาม 

9. บิดามารดาหยาราง บทบาททางเพศของบิดามารดาไมเหมาะสม บิดาเจาชูมีภรรยาหลาย
คน 

10. พฤติกรรมทางเพศของผูใหญ บุคคลในสังคม มีคานิยมที่เปนแบบอยางที่ไมเหมาะสม 

11. การใชสารเสพติดกระตุนใหเกิดอารมณความตองการทางเพศเพ่ิมข้ึน 

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. รับฟง ไมลงโทษรุนแรง ชี้แจงใหเห็นถึงผลท่ีเกิดขึ้น และใหหาทางเลือกในการแกปญหาที่
เหมาะสม 

2. แนะนําดานการวางแผนครอบครัว การปองกันปญหาการตั้งครรภ และการติดโรค 

3. ไมเปดเผยขอมูลในการชวยเหลือ แกไขปญหาใหผูอื่นไดรับรู 
4. กรณีตั้งครรภควรปรึกษาแพทยและผูใหการปรึกษาดานการวางแผนครอบครัว 
5. บิดามารดา ผูปกครอง ควรใหอภัยและสรางบรรยากาศท่ีใหความอบอุนภายในครอบครัว 
6. ควรใหนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไดทํากิจกรรมรวมกันเพ่ือใหไดรูจักบทบาทหนาที่ 

ความรับผิดชอบ การแสดงออกท่ีเหมาะสมกับเพศของตน 

7. รณรงคใหรูจักเลือกรับสื่อที่เหมาะสม ทั้งสื่อภาพยนตร โทรทัศน วีดีโอ อินเทอรเนต และ
หนังสืออานเลนที่ยั่วยุทางเพศ 

9) พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ไดแก พฤติกรรมการแตงกาย กิริยาทาทาง การแสดงออก 
น้ําเสียง การพูดเลียนแบบเพศตรงขาม หรือมีพฤติกรรมรักรวมเพศ 

สาเหตุ 

1. การอบรมเล้ียงดูจากครอบครัวที่ไมเหมาะสม ขาดรูปแบบของบิดามารดา หรือแบบอยาง
ของความเปนเพศชายหรือเพศหญิงที่แทจริง 

2. การอบรมเล้ียงดูในวัยเด็กที่อยูในกลุมของเพศตรงขามเพศใดเพศหนึ่ง จึงเกิดการเรียนรู 
เลียนแบบ ทําตามแบบอยางจนเปนลักษณะนิสัย 

3. ลักษณะทาทางการพูด การแสดงออก หรือมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศไดรับความสนใจ
จากผูอื่น จึงสงผลทําใหพฤติกรรมดังกลาวยังคงอยู 

4. สื่อสิ่งพิมพ ภาพยนตร โทรทัศน  และแบบอยางของบุคคลในสังคม เชนดาราที่มีชื่อเสียง
บางคนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน แสดงออกเปนแบบอยางและไดรับการยอมรับจากสังคม 
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5. สภาวะทางรางกาย มีฮอรโมนเพศท่ีผิดปกติ 
ขอเสนอในการชวยเหลือ 

1. ไมตําหนิซ้ําเติมกรณีที่นักเรียนมีความพึงพอใจไมตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควรใหขอ
ชี้แนะในการปรับตัว ลดความรูสึกขัดแยงในจิตใจ และการใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

2. ใหความรัก ความเขาใจ เรื่องเพศศึกษา บทบาทพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามเพศท่ี
แทจริง 

3. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญในหนวยงานที่ใหบริการถาตองการแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4. สถานศึกษาไมจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน ชักจูงใหนักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบนไปจากเพศท่ีแทจริง 

5. เพ่ือนควรเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตามบทบาททางเพศท่ีเหมาะสม 

6. บิดามารดา ผูปกครอง ไมสงเสริมและไมซ้ําเติมลงโทษ หากบุตรไมตองการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม แตควรใหทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม 

10) เด็กท่ีมีความบกพรองทางอารมณ 
1.โมโหงาย 

สาเหตุ 

1. ประสบการณการเรียนรูที่ผิดๆจากแบบอยางของบิดามารดา หรือผูใกลชิดที่แสดงอารมณ
รุนแรง หรืออารมณเปลี่ยนแปลงงาย ไมคงท่ี 

2. การเล้ียงดูจากครอบครัวที่รัก ตามใจมากจนเกินไป ขาดขอบเขต ขาดการชี้แนะการ
กระทําท่ีเหมาะสมทําใหเด็กเอาแตใจตัวเอง 

3. การเล้ียงดู ประสบการณที่ไดรับความกดดัน ถูกบังคับ เขมงวด ดุวา ตําหนิ  ไมสามารถ
แสดงออกตอบโตได   จึงเก็บกดความโกรธ ความกาวราว จากครอบครัวมาแสดงออกกับบุคคลอ่ืน
เพ่ือเปนการระบาย 

4. โรคทางกาย เชน โรคไทรอยด ความผิดปกติของระบบประสาท สมอง โรคลมชัก   เยื่อ
หุมสมองอักเสบ ทําใหเกิดความบกพรองในการควบคุมอารมณ พฤติกรรม 

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. ไมสนใจพฤติกรรมที่เปนปญหาถาการแสดงออกไมรุนแรง ไมกอความเดือดรอนหรือสงผล
เสียตอตนเองและผูอ่ืน แตใหความสนใจเมื่อมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

2. เขาใจ รับฟง ใชคําพูด เหตุผล ดวยทาทีที่สงบ ไมแสดงปฏิกิริยาโตตอบรุนแรงแตควรใช
การระบายพูดคุย ใชหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเสริมแรงทางบวก 
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3. ใหเขารวมกิจกรรมทีไ่ดระบายหรือแสดงออกท่ีเหมาะสม เชน เลนกีฬา ดนตรี เพ่ือชวยให
เกิดการเรียนรูผลของการควบคุมอารมณ วิธีการควบคุมอารมณ และการแสดงออกทางอารมณที่
เหมาะสม 

4. กรณีมีความผิดปกติทางรางกาย ใหปรึกษาแพทยหรือผูเชี่ยวชาญตรวจวินิจฉัยเพ่ือให
คําแนะนําหรือรักษาตอไป 

2. ไมกลาแสดงออก ขาดความม่ันใจ ขี้อาย เงียบขรึม 

สาเหตุ 

1. รูปแบบบุคลิกภาพ การแสดงออกของบิดามารดา ผูใกลชิดในครอบครัวสิ่งแวดลอมที่ขาด
ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธกับผูอื่น 

2. ความสัมพันธภายในครอบครัวไมดี ไมไดรับความรัก ความสนใจจากบิดามารดารูสึก
ตนเองไมมีคุณคา ไมภูมิใจ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

3. การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาบังคับ เขมงวด ดุวา ใชการลงโทษรุนแรงเด็กจึงเกิดความ
กลัว เก็บกด ไมกลาแสดงออก 

4. การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาไมเปดโอกาสใหคิด ตําหนิ ไมไดรับการสงเสริมใหกําลังใจ 
ทําใหไมกลาแสดงออก เพราะกลัวผิด กลัวการถูกลงโทษ ถูกตําหนิ 

5. เมื่อคิดหรือทําผิดพลาด ไดรับการลงโทษ ถูกตําหนิ ไมไดรับการสงเสริมใหกําลังใจ ทําให
ไมกลาแสดงออก เพราะกลัวผิด กลัวการถูกลงโทษ ถูกตําหนิ 

6. มีปมดอยดานรางกาย รูปรางหนาตา บุคลิกภาพ ปญหาการเรียน เรียนซ้ํา เรียนออน ทํา
ใหไมไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน 

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. กระตุนสงเสริมใหคนหาศักภาพ ความสามารถ ขอดีของตนเองเพ่ือสรางความม่ันใจใน
ตนเอง 

2. สรางแรงจูงใจ ชมเชย ใหกําลังใจ เมื่อสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม 

3. ใหมีสวนในกิจกรรม รับผิดชอบงานรวมกันกับเพ่ือน ไดแสดงความสามารถและฝกทักษะ
ทางสังคม เชน การเขาคายกิจกรรมกลุมผูนํา หรือการพูดหนาชั้นเรียน เปนตน 

4. บิดามารดา สรางความสัมพันธ ความรัก ความเขาใจในครอบครัวใหบุตรมีความม่ันคง 
มั่นใจในตนเอง ใหโอกาสคิดและตัดสินใจเร่ืองที่เห็นวาตัดสินในไดและไมตําหนิหรือลงโทษเม่ือบุตร
ตัดสินใจผิดพลาด 

4. ขลาดกลัว คอยหนี ไมกลาเผชิญหนาสถานการณสิ่งแวดลอม 
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สาเหตุ 

1. มีประสบการณในอดีตที่กอนใหเกิดความกลัว สงผลกระทบตอความรูสึกและจิตใจเกิด
ความไมม่ันใจ ไมไววางใจ กลัวตอการท่ีจะเผชิญกับบุคคลหรือสถานการณตางๆ 

2. อยูในสถานการณหรือสิ่งแวดลอมที่ถูกบังคับ ขุมขู รังแก จากเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน ไม
สามารถแสดงการตอบโตได 

3. ปญหาดานเชาวปญญา การรับรู ความเขาใจเหตุการณเรื่องราว การปรับตัวไมดีไมสามรถ
คิดตัดสินใจแกปญหาได 

4. พัฒนาการทางรางกาย บุคลิกภาพ อารมณ จิตใจ และวุฒิภาวะต่ํากวาวัย 

5. ปญหาครอบครัว การเล้ียงดูที่บิดามารดาไมรัก ไมตองการ ดุวา ลงโทษอยางรุนแรงไม
สามารถแสดงออกได รูสึกดอย ไมเปนที่ยอมรับ ทําใหแยกตัวเอง ถอยหนี 

6. ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิวาท แสดงความรุนแรงตอกัน หรืออยูในสถานการณที่นา
หวาดกลัว ตองระมัดระวังตน 

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. ใหความเขาใจ สนใจ เปนที่ปรึกษา รับฟง ใหพูดคุยระบายความรูสึกนึกคิดและชวยให
นักเรียนคนหาสิ่งที่ตนขลาดกลัว ไมกลาเผชิญ 

2. ใหคนหาศักยภาพความสามารถของตนเอง กระตุนสงเสริมใหแสดงออกใหกําลังใจ ชมเชย
เมื่อสามารถทําได 

3. จัดกิจกรรมสรางสถานการณ ฝกทักษะในการคิด การพูด การปฏิบัติ เพ่ือสรางความ
เชื่อมั่นและความภูมิใจในตนเอง 

4. บิดามารดาควรชี้แจงใหเขาใจปญหา สาเหตุ มีสวนรวมในการแกไข ใหความรักความ
เขาใจ สรางความสัมพันธในครอบครัวท่ีไมเปนเหตุกระตุนใหเกิดปญหา 

5. เพ่ือนเขาใจ ชักจูง ชมเชย ใหกําลังใจ ใหมีสวนรวมในการชวยเหลือ เปนผูนําในกิจกรรม
กลุม 

4. ซึมเศรา เก็บตัว แยกตัวเอง 
สาเหตุ 

1. ความสัมพันธในครอบครัวไมดี ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิทวาท 

2. การสูญเสียบบุคคล สิ่งของที่รัก หรือมีเหตุกระทบกระเทือนจิตใจ ขาดท่ีพ่ึงที่ปรึกษาไมมี
ทางเลือก ทางออกในการแกไขปญหา 

3. ไมมีเปาหมายในชีวิต รูสึกตนเองไมมีคุณคา ไมมีความสามารถ มีปมดอยไมเปนที่ยอมรับ 

4. ไมสามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน รูสึกโดดเดี่ยว ไมมีผูเขาใจ ไมมีผูตองการ 
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5. ความผิดปกติทางชีวเคมีของสมองในสวนที่ควบคุมอารมณหรือมีโรคทางรางกาย
โรคติดตอไรทอ หรือเกิดจากการไดรับยารักษาโรคบางชนิด 

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. พูดคุยใหความสนใจ ใหระบายความรูสึกนึกคิด ใหคําแนะนําปรึกษาในการแกไขปญหา 
2. ใหคนหาศักยภาพของตนเอง กระตุนสงเสริมใหแสดงออก จัดกิจกรรมใหมีสวนรวมในการ

พูดคุย แสดงออก การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น 

3. บิดามารดาใหความสนใจ ไมปลอยใหแยกตัว รับฟง เปนที่พ่ึงที่ปรึกษาและคอยใหกําลังใจ 

5. พยายามทํารายตนเอง ฆาตัวตาย 

สาเหตุ 

1. ความรูสึกวาตนเองไมมีคา เก็บกด ความรูสึกผิด บาป ลงโทษตัวเอง ถูกตําหนิ ดูถูก ไม
เปนที่ยอมรับ ไมไดรับความรัก ความยุติธรรม 

2. ไมสามรถปรับตัวสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนได 
3. ผิดหวัง สูญเสียบุคคลท่ีรัก ไมประสบผลสําเร็จในการกระทําสิ่งตางๆ 

4. มีบุคลิกภาพแบบหวาดระแวง แยกตัวเอง เก็บกด ย้ําคิด อารมณเปลี่ยนแปลงงาย 

5. มีความโกรธ กาวราว ตองการแกแคน ลงโทษผูอ่ืนใหเสียใจ ไมสามารถแสดงออกตอบโต
ไดโดยตรง จึงใชการทํารายตนเอง 

6. ความเครียด ความกดดันจากปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ขาดผูชวยเหลือหาทางเลือก 
ทางออกในแกไขปญหาไมได 

7. โรคทางรางกาย การเจ็บปวยเรื้อรัง สิ้นหวัง รักษาไมหาย 

8. โรคซึมเศรา รูสึกไรคา ทอแท ไมมีความสุข วาเหว แยกตัวเอง หมดหวังไมอยากมีชีวิตอยู 
9. ติดสารเสพตดิ เกิดอาการประสาทหลอน 

ขอเสนอแนะในการชวยเหลือ 

1. ใหความสนใจ ดูแล ไมปลอยใหอยูตามลําพัง ปองกันสถานการณที่จะกอใหเกิดการทําราย
ตนเอง 

2. เปนผูรับฟงท่ีดีโดยเปดโอกาสใหเด็กระบายความรูสึกเก่ียวกับปญหา ความทุกขความเศรา
ที่เกิดขึ้น เปนที่พึงท่ีปรึกษา 

3. คอยใหกําลังใจและชี้แนะใหเห็นถึงปญหา สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น การหาทางเลือกทางออก
ในการแกปญหา 

4. ชี้แนะใหเห็นถึงคุณคาที่มีอยูในตนเอง การสรางคุณคาความสามารถของตนเองใหเกิด
ประโยชนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
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 ความสําคัญที่ตองพัฒนาที่มีปญหาทางอารมณและพฤติกรรม 

 สังคมปจจุบันมีความเจริญกาวหนาอยางรวดในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการสื่อสารไดเขามามี
บทบาทตอการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของบุคคล ซึ่งมีผลกระทบตอสภาพรางกายและจิตใจ เพราะตองมี
การแขงขันสูงทั้งในดานการศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนในการดํารงชีวิตประจําวัน มีความสับสนในการ
รับและเลือกใชคานิยม ขาดการควบคุมตนเอง ทําใหบุคคลตองพยายามปรับตัวเพ่ือใหดํารงชีวิตอยูใน
สังคมที่เปล่ียนแปลงไปใหไดอยางราบรื่นและมีความสุข หากบุคคลไมสามารถปรับตัวไดทําใหเกิด
ความคับของใจ ขัดแยงใจ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 จึงให
ความสําคัญในการจัดการศึกษาไววา “จัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 

 7. เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
 นิยามและความหมาย 

 เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู (Learning Disabilities-LD) เปนเด็กที่มีความตองดการพิเศษ
ประเภทหนึ่งไดมีผูใหคําจํากัดความของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูไวดังนี้ 
 ผดุง อารยะวิญู กลาววา “เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู” หมายถึงเด็กที่มีความบกพรอง
เกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา ความบกพรองนี้เกี่ยวของกับการใชภาษาของเด็กทั้งภาษาพูดและ
ภาษาเขียน เด็กท่ีมีปญหาในดานการฟง การคิด การพูดกับผูอ่ืน การอาน การสะกดคํา หรือการเรียน
วิชาคณิตศาสตร รวมไปถึงเด็กที่มีความบกพรองทางการรับรู การไดรับบาดเจ็บทางสมอง การอานไม
ออกและเขียนไมได แตไมรวมถึงเด็กที่มีปญหาอันเกิดจากความบกพรองทางสายตา ทางการไดยิน 
ทางการเคลื่อนไหว บกพรองทางปญญา ความบกพรองทางอารมณ และความสัยเปรียบทาง
สภาพแวดลอม41 

 คณะกรรมการรวมแหงชาติวาดวยปญหาทางการเรียนรู (The National Joint Committee 

on Learning Disabilities-NJCLD) ใหคํานิยมวา “เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู” หมายถึง ความ
ผิดปกติท่ีมีลักษณะหลากหลายท่ีปรากฎใหเห็นเดนชัดถึงความยากลําบากในการฟง การพูด การอาน 
การเขียน การใหเหตุผล และความสามารถทางคณิตศาสตรความผิดปกตินี้เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก โดยมี
สาเหตุสําคัญมาจากความบกพรองของระบบประสาทสวนกลาง ปญหาบางอยางอาจมีไปตลอดชีวิต

                                                           
41

 ผดุง อารยะวิญู, การเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
(กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒประสานมิตร, 2552), 36. 
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ของบุคคล นอกจากนี้บุคคลที่มีความบกพรองดังกลาว อาจแสดงถึงความไมเปนระเบียบขาดทักษะ
ทางสังคม แตปญหาเหลานี้ไมเกื้อหนุนตอสภาพความบกพรองทางรางกายอ่ืนๆ เชน ความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม ความดอยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือสังคม หรือการสอนที่ไมถูกตอง องคประกอบ
เหลานี้มิไดเปนสาเหตุสําคัญของปญหาการเรียนรูโดยตรง 

ลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 
 เด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู มีลักษณะดังตอไปน้ี 

1. ความบกพรองดานการอาน (Reading Disorder) กลาวคือ เด็กจะมีพฤติกรรมอาน
หนังสือไมออกเลย หรืออานหนังสือไดไมเหมาะสมตามวัย เชน สะกดไมถูก อานตกหลนอานทีละ
ตัวอักษรไดแตผสมคําไมได แยกแยะพยัญชนะที่คลายกันไมออก (ก-ถ-ภ) ทั้ง ๆ ที่เด็กดูมีความฉลาด
รอบรูในดานอ่ืนๆ ถาไมใครเลาเรื่องใหฟงจะเขาใจดี เรียนรูจากการเห็นภาพและการฟงจะทําไดดี แต
ถาใหอานเองจะไมคอยรูเรื่อง จับใจความไมได 

2. ความบกพรองดานการเขียน (Disorder of Witten Expression)กลาวคือ เด็กจะปญหา
ในดานการเขียนหนังสือ ตั้งแตเขียนหนังสือไมไดทั้งๆ ที่รูวาอยากจะเขียนอะไรเขียนตกหลน สลับ
ตําแหนง หรือผิดตําแหนง เขียนไมเปนประโยคที่สมบูรณใชคําเชื่อมไมถูกตองเวนวรรคตอนหรือยอ
หนาไมถูกตอง จนทําใหผูอานไมสามารถเขาใจความหมายท่ีผูเขียนตองการสื่อไดถูกตอง 

3. ความบกพรองดานการคํานวณ (Mathematics Disorder) กลาวคือ เด็กจะมีปญหาใน
การคิดคํานวณ ตามระดับความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ เชน มีความสับสนเก่ียวกับเรื่องตัวเลข ไม
เขาใจเรื่องการบวก ลบคูณ หาร ไมสามารถแปลโจทยปญหาเปนสัญลักษณทางคณิตศาสตร มีการ
คํานวณที่ผิดพลาดตกหลนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเปนประจํา42 

ปญหาความตองการของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 
เด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูปญหาแตกตางกันไปตามลักษณะอาการความบกพรองนั้นๆ 

ปญหาที่พบมาในเด็กกลุมนี้ เชน เด็กขาดสมาธิ ขาดความเช่ือมั่นในตนเองขาดปฏิภาณไหวพริบ 
ทํางานไมเปนระเบียบ ขาดการวางแผนทั้งในกรเรียนและการดํารงชีวิตหรือปฏิบัติตามคําสั่งไมได เปน
ตน 

ความตองการของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู คือ ตองการความรัก ความเอาใจใสและความ
เขาใจจากคนรอบขางทุกคน ไมวาจะเปนพอแม ครูอาจารย กลุมเพ่ือน ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหลานั้นควรท่ี
จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องตอไปน้ี 

                                                           
42

 พนัส หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2552), 44. 
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1. ใหโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถ และไดรับการสงเสริมใหทํากิจกรรมที่ตนเองถนัด
และสนใจ 

2. การยอมรับจากครูและกลุมเพ่ือน ใหมีโอกาสไดรวมปฏิบัติกิจกรรม 

3. กําลังใจจากครู กลุมเพ่ือน และทุกคนที่เกี่ยวของ เมื่อเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

4. ตองการแรงเสริม เชน คําชมเชย ยกยอง ใหรางวัล ฯลฯ จากครูและกลุมเพื่อน 

5. ตองการความชวยเหลือในส่ิงที่เด็กทําไมด เชน การอาน การเขียน การคิดคํานวณ ฯลฯ 

 เด็กออทิสติก 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเด็กออทิสติก 

นิยามและความหมาย 

มีนักการศึกษาหลายทานไดใหคํานิยามของเด็กออทิสติกตามประสบการณตางๆ ที่พบ ซึ่ง
แตกตางกันไปดังนี ้

เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กที่มีความผิดปกติและลาชาทางพัฒนาการดานสังคม ดานการส่ือ
ความหมาย ภาษาและการมีจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเกี่ยวของกับความผิดปกติทางกายภาพ เนื่องจาก
มีหนาที่ของสมอบางสวนทํางานผิดปกติไป43 

คณาจารยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร รวมกับกลุมงานจิตเวชเด็กและวัยรุน 
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมาหาราชินี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ใหความหมายเด็กออทิ
สติก หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการลาชาทางดานสังคมการส่ือความหมาย และจินตนาการ แสดงใหเห็น
โดยการมีพฤติกรรมท่ีผิดปกติไปจากเด็กวัยเดียวกัน44 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดใหความหมายวา“ออทิสติก” เปน
ภาวะของปญหาทางจิตเวชท่ีมีความผิดปกติอยางรุนแรง มีพัฒนาการท่ีผิดปกติเกี่ยวกับอารมณ สังคม 
การสื่อความหมาย และปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมจึงเรียกเด็กท่ีมีอาการของภาวะนี้วา “ออทิสติก” 

สรุปไดวา เด็กออทิสติกเปนเด็กที่มีความผิดปกติทางดานการส่ือสาร ดานอารมณและสังคม
อยางรุนแรง มีพัฒนาการที่ไมสม่ําเสมอและไมแนนอน จึงตองไดรับการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพของเด็ก 

                                                           
43

 ผดุง อารยะวิญู, การเรียนรวมระหวางเด็กปกติกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
(กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒประสานมิตร, 2542), 24. 

44
 คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง

ซ้ําซอนในชุดฝกอบรมดวยตนเอง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2542), 36. 
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 ลักษณะของเด็กออทิสติก 

 เด็กออทิสติกมีลักษณะความบกพรองหลายรูปแบบ แตะคนอาจจะไมเหมือนกันซึ่งลักษณะ
ของเด็กออทิสติกมีดังนี้ 
 ศรียา นิยมธรรม แบงลักษณะตามความบกพรองของเด็กออทิสติกดังนี้45 

1. มีความบกพรองดานมนุษยสัมพันธ เด็กมีความบกพรองในการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
เชน ไมมองสบตา ไมแสดงออกทางสีหนา กิริยาหรือทาทาง จึงไมสามารถทํางานรวมกับใครได เลนกับ
เพ่ือนไมเปน มักจะอยูในโลกของตนเอง โดยอาการออทิสติกจะแตกตางตามพัฒนาการตามวัยดังนี้ 

1.1 วัยทารกแรกเกิด เด็กจะไมชอบใหอุม ไมกอดคอเวลาอุม ไมสบตา ไมมองหนา ไม
สนใจถามหา 

1.2 วัยอายุ 3-6 ป เด็กจะไมสนใจเลนกับเพ่ือน ไมรับรูอารมณคนอ่ืนไมสนใจใครไมมอง
หนา อาจเขาหาคนบางแตก็เพ่ือใหหยิบสิ่งของให ไมสามารถสรางความผูกพันไดเมื่อกลัวหรือดีใจจะ
ไมเขาหาคนเลี้ยง 

1.3 วัยอายุ 6-9 ป เด็กกลุมนี้มีพัฒนาการชามาก โดยเฉพาะเรื่องภาษาการพูดสื่อ
ความหมายกับบุคคลอ่ืน พัฒนาการดานสังคม กลามเน้ือมัดใหญ กลามเนื้อมัดเล็กการเรียนรู เพราะ
ผลจากการไมไดพัฒนาดานภาษาและสังคมต้ังแตเด็ก จะขัดขวางพัฒนาการดานอ่ืนๆ แตอยางไรเด็กก็
สามารถเรียนรูได 

2. มีความบกพรองของการสื่อสาร พบวา เด็กออทิสติกประมาณ 50% ที่มีปญหาในเร่ืองการ
พูด ไมเขาใจภาษาพูด การตอบสนองตอเสียงผิดไปจากปกติ แสดงอาการคลายเด็กหูหนวก จะไมพูด
ถึงเรื่องราวผูอื่น ลักษณะการพูดจะเปนการพูดชาๆ เรื่อยๆ เมื่อเด็กเร่ิมพูดได มักจะพูดนอย ชอบถาม
มากกวา การออกเสียงราบเรียบ ไมมีเสียงสูงต่ําใชคําที่มีความหมายเฉพาะตัวแตผูอ่ืนไมเขาใจ  มัก
เลียนแบบคําพูดผูอื่นโดยไมสัมพันธกับเหตุการณที่พูด 

3. มีความบกพรองดานอารมณ เด็กออทิสติกจะไมมีการแสดงทาทางเพ่ือบอกอารมณ เชน 
ประหลาดใจ ดีใจ สงสาร มีพฤติกรรมซํ้าๆ ผิดปกติ เชน เลนโบกมือไปมาหรือหมุนตัวไปมาเร่ือยๆ ยึด
ติดไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวัน มีความสนใจแคบมีความหมกมุนติดสิ่งของบางอยาง 
เด็กบางคนแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสมกับวัยบางคร้ังรองไห หรือหัวเราะโดยไมมีเหตุผล เด็ก
บางคนแสดงออกทางอารมณไมเหมาะสมกับวัยเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมตางๆ โดยจะอาละวาดหรือ

                                                           
45

 ศรียา นิยมธรรม , การวินิจฉัยเด็กปญญาเลิศ (กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), 23. 
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แสดงพฤติกรรมกาวราว เชน รองไห ดิ้น กรีดรอง เมื่อโตขึ้นยังตองมีแบบแผนซ้ําๆ และถามีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะหงุดหงิดทนไมได 

4. มีความบกพรองดานการเลนและจินตนาการ เด็กออทิสติกจะสนใจส่ิงของซํ้าๆ และ
กระทําพฤติกรรมซํ้าซาก มีการเลนโดนขาดจินตนาการ ไมสามารถสมมุติ จะเห็นไดชัดเจนในวัย
อนุบาล เด็กใหความสนใจของเลนเปนสวนๆ เชน ลอรถ บางรายที่สติปญญาก็สามารถเลียนแบบ
สมมุติได เชน ปอนขาวตุกตา ยกโทรศัพทมาแนบฟง สวนในดานจิตนาการไมสามารถแยกแยะความ
จริงและเรื่องสมมุติออกจากกัน ไมเขาใจส่ิงที่เปนนามธรรมไมสามารถจัดระบบความคิด หรือลําดับ
ความสําคัญกอนหลัง ไมมีจินตนาการดานภาษาจึงสงผลตอการเรียนหนังสือ 

5. มีความบกพรองดานการรับรูและประสาทสัมผัส พบวา เด็กออทิสติกบางคนกลัวจนไมมี
เหตุผล เชน กลัวเสียง กลัวรูปราง กลัวสี ทั้งๆ ที่ไมนากลัว บางคนมักดม ชิมสิ่งของท่ีไมนาดมหรือชิม 
จองมองส่ิงตางๆ ดวยหางตา มีการสะบัดมือ เคลื่อนไหวชาบางครั้งทํารายตนเอง กัดขอมือ โยกตัว 
ตบดีตัวเอง ซึ่งมักพบในเด็กออทิสติกที่มีปญญาอานรวมดวย 

6. มีความบกพรองดานการใชกลามเน้ือมัดเล็กมัดใหญไมประสานสัมพันธกันบางคนมีการ
เคลื่อนไหวที่งุนงานผิดปกติ ไมคลองแคลว ทาทางการเดินหรือการวิ่งดูแปลกการหยิบจับสิ่งของไม
ประสานกัน เชน การหยิบจัดชอนสอม 

7. มีความบกพรองอ่ืนๆ นั้นก็คือ เด็กออทิสติกอาจมีลักษณะอ่ืนๆ ที่ไมจัดอยูในหกขอที่ผาน
มา เชน พฤติกรรมอยูไมเปนสุข กาวราว ดึงผม หักเล็บตนเองโดยไมรูสึกเจ็บปวด29 

จงรักษ ไกรนาม, จิระพันธ พูลพัฒน และดารณี อุทัยรัตนกิจ ไดอธิบายลักษณะสําคัญของ
เด็กออทิสติกใน The Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders,4th Edition 

1994 (DSM IV) ดังนี้ 

1. ความบกพรองทางปฏิสัมพันธสังคม 

 1.1 ทําตัวหางเหินและไมสนใจสังคม ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีพบในเด็กออทิสติกไดบอย โดย
จะไมมาตามเสียงเรียก ไมฟงเวลาที่พูดดวย สีหนาวางเปลาไมแสดงการรับรูไมมองหนาตรงๆ ทําทาขืน
ตัวทันทีเม่ือเขาไปกอด ไมกอดตอบ เมื่อหยิบของไมถึงจะมาจับมือคนอ่ืนใหทํา และหลังจากที่ไดของท่ี
ตองการมาก็จะไมสนใจในคนนั้นอีกตอไป ไมแสดงทาทีสนใจหรือแสดงความรูสึกรวมรับรูเมื่อพอแม
ไดรับความเจ็บปวดหรือเดือดรอน ดูประหน่ึงวาอยูในโลกของตัวเอง ถาผูที่อยูกับเด็กเขาใจ สามารถ
เจาะทะลุผานกําแพงนี้ไดจะพบวา เด็กกลุมนี้อารมณเหมือนเด็กปกติ แตการแสดงออกจะต่ํากวาอายุ
มาก ในกรณีถาเด็กนั่งเงียบ พอแมดูจะไมเหนื่อยเทาเด็กที่แรงมากและไมอยูนิ่ง โดยเฉพาะในวัย 3-6 
ปแรก จะทําใหผูปกครองเหนื่อยมาก การที่เด็กหยิบจับทําอะไรโดยไมมีความหมาย ซึ่งบางรายหยิบ
อาหารมาท้ิงไวกับพ้ืนกอนที่จะทาน โดยไมสนใจกับความสกปรก ไมสนใจคําหามปราม ถาไปขัดขวาง



57 
 

ขณะที่อยูในสาธารณะ เด็กจะกรีดรองเสียงดัง และรองเปนเวลานาน ซึ่งเปนสถานการณที่ลําบาก
สําหรับพอแม 

1.2 ไมยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ พฤติกรรมนี้อาจเห็นไมชัดในวัยทารกแตเมื่อโตขึ้นจะ
เห็นลักษณะนี้ชัดขึ้น เชน เด็กจะไมยอมเปลี่ยนเวลาหรือเสนทางการเดินทางหรือเกาอ้ีที่นั่งประจํา
เวลาทานขาว ถาไปเปลี่ยนเขาจะสงเสียงกรีดรอง และลงไปนอนดิ้นอาละวาด บางรายจะตองหมุนตัว
กอนที่จะน่ัง หรือตองขยับเกากี้หลายครงกอนนั่ง และมักจะติดกับสิ่งของบางอยาง เชน ตุกตา กอน
หิน เศษเชือก บางรายสะสมฝาขวด กลองเปลาฝากระปอง และไมยอมเปลี่ยนแปลง แมแตอาหารก็
เชนกัน ระยะแรกๆ ดูวาเด็กกลุมนี้ทานอาหารงาย แตเมื่อโตขึ้นจะยอมทานอยูไมกี่อยางเทานั้น มี
กิจวัตรประจําวันซํ้าๆ ถามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะหงุดหงิดทานไมได 

1.3 กลัวในส่ิงที่ไมนากลัว เชน ลูกโปง การขึ้นรถ เปนตน และกลัวอยูนานเปนปๆ แตใน
สิ่งที่นากลัว เชน ความสูง รถยนตที่แลนมาเร็วๆ เสียงเบรกแรงๆ กลับไมกลัว 

1.4 เลนไมเปน ในขณะท่ีเด็กทั่วไปเรียนรูสิ่งตางๆ ผานการเลน รับรู สัมผัสพรอมๆ กับมี
พัฒนาการทางภาษา เขาใจคําและความหมาย และคอยๆ เริ่มใชของเลนทดแทนของจริง จากเด็ก
เล็กๆ ที่ปารถยนตเด็กเลนลงพ้ืนเพื่อทําใหเกิดเสียง คอยๆ เปลี่ยนการเลนมาเปนไถรถทําใหรถเกิด 

เสียงลอรถหมุนเลียนแบบของจริง เลิกกัด อมแขนขาของตุกตาน่ัง ยืน เดิน แตงตัว โดยสมมุติวาตุกตา
นั้นเด็กเล็กๆ แตเด็กออทิสติกจะมีปญหาในการสื่อภาษาและแปลความหมายในส่ิงที่เห็นหรือสัมผัส 
ขาดจินตนาการไมสามารถเลนสมมุติได สําหรับเด็ก    ออทิสติก รถยนตเด็กเลนก็คือ วัตถุหนึ่งซึ่งแข็ง 
เย็นหนัก มีกลิ่นโลหะ ไมมีรสชาติ จะเกิดเสียงดังเวลาเขยา เอามาสัมพันธกับรถที่นั่งไปโนนมานี่ไมได
คงสภาพการเลนเหมือนเด็กเลนที่หยิบของมาถือไวกับมือ แตเลนไมเปนเด็กออทิสติกสวนใหญชอบ
เลนน้ํา ทราย โคลน ชอบที่จะมองผิวนํ้าที่กระเพ่ือม ชอบหมุนเหรียญเลน ในเด็กโตสามารถตอภาพได
ดีโดยไมสนใจรายละเอียดของภาพ มีความสุขในการเอาภาพแตละชิ้นตอเขากัน โดยไมสนใจวาเสร็จ
แลวภาพจะออกมาเปนอะไร แตทําไดถูกตอง 

1.5 แสดงพฤติกรรมไมรูรอนรูหนาว ไมรูจักชวยตนเองใหพนอันตราย เชน ถูกมดกัด เด็ก
ก็ไมปดมดออกจากตัวหรือเดินหนีจากรังมด ถาถูกลิ้นชักตะหนีบมือก็จะไมดึงนิ้วหรือลิ้นชักออก อาจ
ยืนรองหรือบางคนก็เฉยเมยจนกวาจะมีคนไปชวย 

1.6 ไมสามารถลอกเลียนแบบการกระทําของผูอ่ืนได เชน การโบกมือ บายบาย เด็กปกติ
จะตามได เด็กออทิสติกอาจโบกมือโดยหันฝามือเขาหาหนาตนเองหรือการสงจูบเด็กออทิสติกจะเอา
หลังมือแตะปาก 

 2. ความบกพรองดานการสื่อสาร 
 2.1 ไมสามารถแสดงพฤติกรรมส่ือความหมายไดเลย ไมมีการสงเสียงไมแสดงออกทาทาง 
สีหนาไมแสดงออกอาการโกรธ ดีใจ เสียใจ หัวเราะ ฯลฯ 
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 2.2 ความผิดปกติในการพูด บางคนพูดดังมาทั้งๆ ที่ตรวจหูแลวปกติบางพูดเสียงเบามาก 
บางพูดเสียสูง เสียงตํ่า บางพูดเหมือนเสียงดนตรีบาง หรือเสียงในระดับเดียวกัน 

 2.3 ความผิดปกติในรูปแบบและเนื้อหาของการพูด ชอบพูดซ้ําซาก วนไปวนมาอยูกับ
เรื่องท่ีตนเองสนใจ พูดซ้ําตามที่ไดยินจากโฆษณาทางโทรทัศน พูดตามท่ีไดยิน เชน ถาถามวา “หนูจะ
ไปไหน” ก็จะตอบวา “หนูจะไปไหน”  เด็กออทิสติกหลายคนพูดได แตไมเขาใจความหมาย พูด
เหมือนนกแกวนกขุนทอง พูดเพอเจอเรื่อยเปอย 

 2.4 ไมสามารถสนทนากับใครไดนาน มักจะพูดแตเรื่องที่ตนเองสนใจเทานั้นโดยไมสนใจ
วาใครจะพูดเรื่องอะไร เชน ถาไปอานเร่ืองไดโนเสารหรือนิทาน ไมวาใครจะคุยเรื่องอะไร ก็จะพูดเรื่อง
ไดโนเสารหรือนิทานตามที่ตนเองสนใจเทานั้น 

 2.5 เด็กออทิสติกจะขาดจิตนาการและไมสามารถเลนสมมุติได เชน การเลนรถไฟ (เด็ก
เดินเกาะเอวตอๆ กัน และออกเสียงแบบรถไฟ) เขาจะไมเขาใจและจะบอกวา “ไมใชรถไฟ” มีกรณี
ตัวอยาง ในชั่วโมงคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ครูสอนบวกเลขอยางงายๆ โดยการใหเด็กนับนิ้ว
มือ เมื่อตัวเลขเพิ่มมากขึ้นนิ้วมือไมพอใหนับ เชน 7+5 จะไดเทาไร เด็กออทิสติกจะตอบวา “นิ้วมือไม
พอใหนับครับ” ครูบอกวาใหเอา 7 ไวในใจแลวนับตออีก 5 นิ้ว เด็กก็จะตอบกลับมาวา “นิ้วมือไมพอ
ใหนับครับ” ครูจึงนึกไดวา เด็กออทิสติกนั้นจะเอาไวในใจไมได จึงบอกใหมวา “ใหเอาไวในกระเปา
เสื้อ” เขาหยุดไปสักพักกอนตอบข้ึนมาวา “ใสกระเปาเสื่อก็ไมไดครับ” ครูถามวา “ทําไมใสไมได” เขา
ตอบทันทีวา “ในกระเปาเส้ือมีผาเช็ดหนาอยูแลวครับ” จะเห็นไดวาเด็กออทิสติกไมสามารถ
จินตนาการได ไมสามารถเลนบทบาทสมมุติได และพูดปดไมเปน 

 3. มีการกระทําและความสนใจซ้ําซากชัดเจน 

 3.1 มีการเคลื่อนไหวรางกายซ้ําๆ เชน สะบัดมือ เคาะมือ เขยงเทา คลานไปตามพื้น 
กระโดดข้ึนลงซ้ํา ๆ ถือของเล็กๆ ไวในมือ เชน เศษกระดาษ ถาใครแอบเอาไปท้ิง จะตามหาท้ังวันจน
ถาหาไมพบก็จะกรีดรองไมยอมหยุด 

 3.2 คิดหมกมุนหรือสนใจเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของส่ิงของ เชน ชอบถือรถยนตคันเล็กๆ 
จะเอามือหมุนลอใดลอหนึ่งเทานั้น บางคนเลนเฉพาะเปดปดประตูจะเลนเฉพาะบางสวน ซึ่งตางจาก
เด็กปกติ บางคนชอบเอามือลูบราวบันได ก็จะเดินขึ้นเดินลงลูบราวบันไดอยูไดนานๆ ซ้ําๆ เปนชั่วโมง 
 3.3 ไมชอบการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว หรือเรื่องกิจวัตรประจําวัน เชน 
ถาไปโรงเรียนตองเขาหองเรียนประตูขวา ก็จะตองเดินไปเขาประตูขวาทุกวัน เปลี่ยนแปลงไมได ถามี
แจกันอยูบนตะครูดานซายจะเปลี่ยนไปอยูตําแหนงอื่นไมไดเมื่อเปลี่ยนเขาก็จะยกกลับมาไวที่เดิม บาง
คนอาจรับประทานขาวกับไขเจียวทั้งปไมยอมเปล่ียนไปรับประทานอาหารอยางอ่ืน 

 3.4 มีความสนใจขอบเขตท่ีจํากัดและหมกมุนสนใจแตสิ่งเล็กๆ นอยๆ เชน สนใจใบพัดลม
ที่หมุน โดยไมสนใจสวนประกอบอ่ืนๆ ของพัดลม ถาวาดรูปคนก็จะไมสนใจจะวาดรายละเอียดสวน
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อ่ืนๆ ของรางกาย อาจเนนเฉพาะสรอยคอหรือลวดลายของเสื้อผาโดยไมสนใจจะวาดใบหนา แขน 
และขา 
 สรุปไดวา เด็กออทิสติกมีลักษณะอาการท่ีมีความหลากหลายและแตกตางกันซึ่งจะมี
ลักษณะอาการดังนี้ ความบกพรองทางการปฏิสัมพันธสังคม ความบกพรองดานการส่ือสาร การส่ือ
ความหมายภาษา และจินตนาการ มีการกระทําความสนใจซํ้าซากอยางชัดเจน ซึ่งสามารถสังเกตเห็น
ไดตั้งแตในระยะ 3 ปแรก 

 ปญหาและความตองการของเด็กออทิสติก 

 เนื่องจากเด็กออทิสติกมีปญหาดานพัฒนาการและพฤติกรรมหลายดาน จึงจําเปนตองมี
บุคลากรท่ีทํางานรวมกันเปนสหวิทยาการ อาทิ นักอรรถบําบัด นักกิจกรรมบําบัดนักกายภาพบําบัด 
แพทย จิตแพทยเด็ก ครูการศึกษาพิเศษ ครูแนะแนว ที่สําคัญ คือ ผูปกครองตองรวมกันทํางานในการ
กระตุนพัฒนาการ เพื่อปรับพฤติกรรมใหเด็กมีพัฒนาการดีขึ้นตามวัย 

 นอกจากนี้เด็กออทิสติกแตละรายจะมีอาการแตกตางกัน ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองเฝาสังเกตพฤติกรรมและความตองการของเด็กอยางละเอียด และนํามาซ่ึงการปรับแก
พฤติกรรมตอไป 

 ขอเสนอแนะนําสําหรับครู 
1. เริ่มใหนักเรียนไดมาที่โรงเรียนเพื่อสรางความคุนเคยกอนที่โรงเรียนจะเปดเทอม 

2. ครูจะตองทราบขอมูลของนักเรียนอยางละเอียด โดยเฉพาะเรื่องความชอบและไมชอบ
ของนักเรียน เพ่ือที่ครูจะไดเขาใจและสามารถจัดการศึกษาและพฤติกรรมของนักเรียนไดอยาง
เหมาะสม 

3. จัดหองเรียนอยางมีโครงสรางชัดเจน มีขอบเขต มีปายชือหรือรูปภาพ สําหรับตาราง
กิจกรรม ชั้นเก็บของ หรือบริเวณท่ีนักเรียนตองใชบอยๆ ฯลฯ 

4. ใชคําสั่งที่เปนทางวาจารวมกับการเขียนสั่ง 
5. มีกฏกติกา ของหองเรียนชัดเจน ทบทวนกันทุกวัน 

6. ครูมีความคงเสนคงวา 
7. ใชวิธีการทางบวก 

8. ทํางานรวมกับพอแม ผูปกครองอยางตอเนื่อง46 

 ภารกิจของโรงเรียนในการจัดการเรียนรวม 

                                                           
46 หนวยศึกษานิเทศก, แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร 

(กรุงเทพ: สํานักการศึกษา, 2554), 26-64. 
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 สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นําเสนอขอบขายภารกิจของโรงเรียนในการจัดการเรียน
รวมในโรงเรียนดานบริหารและการจัดการ และดานการบริหารงานวิชาการไวดังนี้ 
การบริหารและการจัดการ 

1. ประชุมชี้แจงครูและบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการจัดการเรียนรวม
และเกิดความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน 

2. จัดเตรียมสถานท่ี ใหเหมาะสมกับประเภทของนักเรียนที่เขาเรียนรวมเตรียมหองเรียน 
หองพิเศษ สภาพแวดลอมในหองเรียนและโรงเรียน 

3. จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนรวม อาจประกอบดวนบุคคลตางๆ ไดแก 
ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนหัวหนาสายชั้น ตัวแทนหัวหนากลุมประสบการณ 
ตัวแทนผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน แพทย นักจิตวิทยา นักแกไขการ
พูด เปนตน 

4. ประชาสัมพันธใหชุมชนและผูปกครองเด็กปกติเขาใจวัตถุประสงค และการดําเนินงาน
จัดการเรียนรวม รวมทั้งจัดทําเอกสารเผยแพร 

5. การรับสมัครเด็กเรียนรวม เอกสารที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษผูปกครอง
ตองนําเอกสารมาสมัคร ไดแก 

1) สูติบัตร 
2) สําเนาทะเบียนบาน 

3) ใบวินิจฉัยความพิการของเด็กจากแพทยและผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
4) เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) เชน ใบรับรองท่ีแสดงวาไดผานการเรียนชั้นอ่ืนๆหรือ

ไดเตรียมความพรอมจากช้ันอนุบาลมาแลว เปนตน 

6. การคัดแยกเด็ก สามารถดําเนินการดังนี้ 
1) คัดแยกโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 

2) ครูที่มีความรูทางการศึกษาพิเศษดําเนินการ   คัดแยก โดยอาจใชเครื่องมือการคัด
แยกเบื้องตน 

7. การสงตอนักเรียนไปรับการตรวจรักษา 
กรณีที่มีเด็กไมมีใบรับรองความพิการวาเด็กสามารถเขาเรียนรวมได โรงเรียนจะตอง
ดําเนินการดังนี้ คือ 

1) แนะใหผูปกครองนําเด็กไปตรวจที่โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครและคลีนิค
สุขภาพจิต 
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2) เด็กพิการท่ีเขาขายที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐตามพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ ใหผูปกครองนําลักฐานของเด็กไปขอจดทะเบียนคนพิการที่สํานักงาน
คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการกรมประชาสงเคราะห 

8. เกณฑการคัดเลือกนักเรียน 

1) เด็กตองชวยเหลือตนเองไดในกิจวัตรประจําวัน 

2) เด็กไดรับการเตรียมความพรอมมาแลว 
9. การประชุม/ประสานงานกับผูปกครอง 

1) ปฐมนิเทศผูปกครอง 
2) จัดประชุมผูปกครองเด็กท่ีเรียนรวมเฉพาะราย/เฉพาะกลุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3) นัดหมายผูปกครองเปนระยะๆ กรณีที่เด็กมีปญหา 
4) เชิญพบปะสังสรรค 
5) ใหขอมูลขาวสารหรือความรูเกี่ยวกับการดูแลเด็ก 

6) สนับสนุนใหตั้งกลุมหรือชมรมในการชวยเหลือการศึกษาเพ่ือเด็กพิการ 
 

 กระบวนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

 การคัดแยกและวินิจฉัยเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

 การดําเนินการจัดการเรียนรวม ลําดับแรกจะตองบอกไดวาเด็กคนใดมีความบกพรองในดาน
ใดจึงจะชวยเหลือเขาไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองสํารวจความบกพรองของเด็ก และจัด
ประเภทเพื่อความสะดวกในการใหบริการความชวยเหลือ หากจัดไมไดก็ใหความชวยเหลือตามสภาพ
ความบกพรอง นั้นๆ 

 คําท่ีควรรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม 

 การคัดเลือก (Selection)เปนคําทั่วไป ไมใชคําศัพททางวิชาการ หมายถึงการเลือกวาเด็กคน
ใดมีปญหาเพ่ือจะชวยเหลือ 

 การคัดกรอง (Screening)เปนคําศัพททางวิชาการ หมายถึง การคัดเลือกไมละเอียดนัก พอ
ทราบวาเด็กคนใดมีปญหาในลักษณะใด ใชไดสําหรับเด็กที่มีปญหารุนแรงเห็นไดชัด กรองไดงาย แต
คนที่มีปญหาละเอียดออน จะรอดจากการกรองเบ้ืองตน 

 การคัดแยก (Identification)เปนการระบุวาเด็กมีลักษณะแตกตางเด็กอ่ืนอยางไร ขอมูลจะ
เปนประโยชนในการจัดแผนการใหความชวยเหลือ มิไดหมายความวาจะสอนแยกจากกลุม 

 การวินิจฉัย (Diagnosis)เปนการพิจารณาลักษณะของเด็กในแนวลึกโดยละเอียดวาเขามี
ปญหาอยางไร ปญหาของเขาละเอียดเพียงใด จะไดหาทางชวยเหลือไดโดยละเอียดเชนกัน (การ
วินิจฉัยโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ) 
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 ในการคัดเลือกเด็กควรพิจารณาลักษณะความบกพรองของเด็กลงไปถึงขั้นวินิจฉัยจึงจะ
สามารถชวยเหลือเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน การคัดเลือกเด็กที่อานไมออก เขียนไมได 
แลวพิจารณาวา เปนเด็กแอลดี (children with learning Disabilities) ไมเพียงพอที่จะวางแผนให
ความชวยเหลือ เพราะเด็กแอลดีมีหลายระดับ หลายดานแตละดานอาจไมเทากัน จะตองศึกษาใหลึก
ลงไปวาเขามีปญหาในการอานมากกวาการเขียนแตละดานอาจไมเทากัน จะตองศึกษาใหลึกลงไปวา
เขามีปญหาในการอานมากกวาการเขียนหรือการเขียนมากกวาคณิตศาสตร และมีปญหาในระดับใด
ในเนื้อหาของหลักสูตรปกติ เปนตน  
 การคัดแยกจะตองใชเครื่องมือ เครื่องมือในการคัดเลือกอาจมีดังนี้ 
 1. เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (Learning Disabled Child)หรือเด็กแอลดี 
(children with learning Disabilities) อาจใชเครื่องมือตอไปน้ี 

  1.1 แบบสํารวจความสามารถในการรับและแปรผลขอมูล (ครป.) 
  1.2 แบบสํารวจปญหาในการเรียนรูเฉพาะดาน (สปร.) 
  1.3 แบบทดสอบการอาน การเขียน (สลร.) 
  1.4 แบบสํารวจลีลาในการเขียน (สบญ.) 
  1.5 แบบสํารวจพหุปญญา (สบญ.) 
  ยังมีแบบสํารวจอ่ืนๆ อีก ขอรายละเอียดไดที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่นๆ เชน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 2. เด็กท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา เครื่องมือที่ใชวัด ไดแก แบบทดสอบเชาวปญญาของ
กรมสุขภาพจิต หรือแบบทดสอบมาตรฐานอ่ืนๆ นักจิตวิทยาเปนผูทดสอบ ครูทดสอบไมได แต
อยางไรก็ตามครูอาจคัดเลือกเด็กโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ แบบประเมิน
พัฒนาการเด็กของกระทรวงสาธารณาสุขหรือจากหนวยงานอื่น 

 3. เด็กออทิสติก เครื่องมือที่ใชอาจไดแก 
  3.1 PEP-R (ไมไดใชในการคัดแยก) 
  3.2 CARS  

 (ติดตอที่ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ) 
  3.3 แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.4 แบบคัดกรองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและโรงพยาบาลศิริราช (KUSSI) 

  3.5 แบบคัดกรองของโรงพยาบาลศิริราช 

 4. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ผูตรวจวัดไดแก นักโสตสัมผัสวิทยาตามโรงพยาบาล
ตางๆ 
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 5. เด็กท่ีมีความบกพรองทางสายตา ผูตรวจวัดไดแก แพทยตามโรงพยาบาตางๆ การคัดแยก
เด็กจะนําไปสูการวางแผนใหความชวยเหลือตอไป 

 การประเมินความตองการจําเปนของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

 การประเมินความตองการพิเศษทางการศึกษาของนักเรียน เปนการพิจารณาวาทําอยางไร
นักเรียนจึงจะบรรลุเปาหมายตามศักยภาพ เชน นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูที่กําลังเรียน
อยู ในชั้น ป .4 ไมสามารถอานหนังสือภาษาไทยท่ีมีระดับความยากระดับชั้น ป .4 ได แตมี
ความสามารถในการอานภาษาไทยระดับชั้น ป .2 เทานั้น จึงมีการพิจารณาวาทําอยางไรเขาจึงจะ
สามารถอานภาษาไทยระดับชั้น ป.4 ประเด็นพิจารณาดังนี้47 

 1. ทําอยางไรเขาจึงจะมีทักษะ/ความสามารถสูงขึ้นตามศักยภาพของเขาได 
 2. จะใชเวลาในการสอนเพิ่ม หรือใหบริการอยางไรเขาจึงจะบรรลุศักยภาพ 

 3. จําเปนตองใชสื่อ อุปกรณการสอนอะไรบาง จึงจะทําใหเขาบรรลุศักยภาพ 

 4. ใครจะเปนใหบริการ/สอน จึงจะทําใหเขาบรรลุศักยภาพ 

 5. จะตองจัดบริการอยางไร จึงจะทําใหเขาบรรลุศักยภาพ 

 6. จะตองใชงบประมาณเทาใด จึงจะทําใหเขาบรรลุศักยภาพ 

 การประเมินความตองการพิเศษทางการศึกษา จะตองกระทําสําหรับเด็กเปนรายบุคคล
เพราะเด็กแตละคนมีความตองการพิเศษไมเหมือนกัน เด็กแตละคนมีศักยภาพไมเทากัน 

 การประเมินความตองการควรดําเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งอาจประกอบดวย 

1. ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูแทน 

2. ครูประจําชั้น หรือครูที่เคยสอนเด็กมากอนเปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

3. ครูการศึกษาพิเศษ 

4. ครูประจําวิชา 
5. ผูปกครอง 
หลังจากประเมินความตองการพิเศษทางการศึกษาของเด็กที่มีความการพิเศษจนครบทุกคน

แลวจึงนําความตองการของเด็กทั้งหมดมารวมกัน แลววางแผนเพ่ือดําเนินการใหบรรลุศักยภาพของ
เด็ก นั่นหมายถึงวาจะใชบุคลากรกี่คนในการสอนหรือการใหบริการ มีบริการอานอีกหรือไมที่ทาง

                                                           
47

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , แนวทางการจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ: สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2542), 
58. 
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โรงเรียนจําเปนตองจัดให เชน บริการกายภาพบําบัด จะตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อการสอนรวมเปน
จํานวนเทาใด และจะตองใชงบประมาณรวมเปนเงินเทาใด เปนตน 

 เนื่องจากตองการประเมินความตองการพิเศษทางการศึกษา เราเรียนเด็กเหลานี้วา “เด็กที่มี
ความตองการพิเศษ” หรือ “เด็กท่ีตองการความชวยเหลือ” เพราะหากไมชวยในลักษณะน้ีแลว เขาไม
สามารถเรียนได หรือไมพัฒนาเทาที่ควร จึงจําเปนตองพิจารณาเปนรายบุคคล 

 

 การจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ใชชื่อภาษาอังกฤษ Individualized Education หรือ 
Individualized EducationPlan (IEP) เปนแผนการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่ทาง
โรงเรียนจัดทําขึ้นในรูปคณะกรรมการ โดยไดรับความรวมมือและยินยอมจากผูปกครองของนักเรียนที่
มีความตองการพิเศษ โดยปรับทั้งจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระของหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการวัดผลประเมินผล ซึ่งจะชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพของตน 
โดยปกติ แลวแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจะจัดทําขึ้นสําหรับแตละคนเปนแผนระยะ 1 ป และจะมี
การทบทวนทุกภาคเรียน48 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) หมายถึง แผนการสอนท่ีจัดซ้ือเฉพาะเจาะจงสําหรับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ เพ่ือใหนักเรีนยบรรลุจุดประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

 เทคนิควิธีปฏิบัติ 
 1. ใหสถานศึกษาจัดทําบันทึกแผนการสอนเฉพาะบุคคล ตามแบบท่ีกําหนดให 
 2. นําแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปจัดทําแผนการจัดประสบการณ ในกรณีที่สถานศึกษาไมได
ทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล ในลักษณะที่สามารถนําไปใชจัดการเรียนการสอนได ควรนําแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลไปจัดทําแผนการจัดประสบการณ โดยใชหลักเกณฑรูปแบบท่ีใชในสถานศึกษา เชน 
การเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือยึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และการเรียนรูแบบมี
สวนรวม เปนตน 

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเด็กเปนรายบุคคล ทั้งขอมูลสวนตัว ขอมูล
ทางดานการแพทย ขอมูลทางดานการศึกษา บริการท่ีเด็กจะไดรับ ลักษณะการเรียนรวม 
ความสามารถของเด็ก มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการดานตางๆ จุดมุงหมายระยะยาว จุดมุงหมายระยะ

                                                           
48

 ศิริพร สหัสสานนท และคณะ, การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ:      

โรงพิพมคุรุสภา, 2551), 69. 
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สั้น การวัดผลและการประเมินผล รวมท้ังขอมูลอ่ืนๆ ที่จะเปนประโยชน ซึ่งเปนการวางแผนรวมกัน
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของเพ่ือพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

 ขั้นตอนในการจัดทําแผนการศึกษา 
 การเขียนแผนการศึกษารายบุคคลมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การรวบรวมขอมูล กอนจะกําหนดรายละเอียดตางๆ ลงไปในแผนการศึกษารายบุคคล
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษจําเปนตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเด็กโดยละเอียดทั้งนี้ เพ่ือจัดทํา
แผนใหถูกตองเหมาะสมและเปนประโยชนแกเด็กมากท่ีสุด ขอมูลที่จําเปนไดแก รายงานการ
ประเมินผลตางๆ เก่ียวกับตัวเด็ก บันทึกจากผูปกครอง ครู และผูเกี่ยวของผลการเรียนหากเด็กเคยเขา
รับการศึกษาในสถานศึกษามากอน รายงานจากแพทยโรงพยาบาล หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 2. การจัดทําแผน ในการจัดแผนการศึกษารายบุคคลสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษนั้น
จะตองมีการประชุมบุคลากรที่เก่ียวของ ซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนหรือตัวแทน 
ครูประจําชั้น และผูปกครองเด็ก ที่ประชุมจะตกลงวาจะจัดบริการทางการศึกษาใหเด็กในลักษณะ
ใดบาง 
 3. การใชแผน เมื่อแผนเสร็จสมบูรณแลว ทางโรงเรียนก็สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหแกเด็กตามที่ระบุไวแผนการศึกษารายบุคคล เมื่อแผนส้ินสุดลงตามที่กําหนดไวแลว จะตองมี
การประชุมเพ่ือกําหนดแผนใหมทุกคร้ัง 
 รายละเอียดของแผนการศึกษา 
 โสรัจ พิศชวนชม กลาวถึงรายละเอียดของเนื้อหาสาระที่ปรากฏในแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลของเด็กที่มีความตองการพิเศษอาจแตกตางไป แตโดยทั่วไปแลวควรมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขอมูลเกี่ยวกับเด็ก เชน อายุ เพศ ประเภทความบกพรอง เปนตน 

 2. ประเภทของแผน เปนลักษณะของบริการท่ีจัดใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ เชน 

  -  การแกการพูด 

  -  ชั้นเรียนสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางอารมณ 
  -  โครงการเรียนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

  -  ชั้นเรียนพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความบกพรองทางสายตา 
  -  โรงเรียนสําหรับเด็กที่ท้ังหูหนวกและตาบอด 

  -  ชั้นเรียนสําหรับเด็ก SLD (Specific Learning Disabilities) 

  - ชั้นสําหรับเด็กปญญาอานที่เรียนได 
  -  โครงการฝกกิจกรรมบําบัดหรือกายภาพบําบัด 

  -  โครงการเรียนสําหรับเด็กปญญาเลิศ 
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 เด็กที่มีความตองการพิเศษคนหน่ึงอาจตองการบริการดานหน่ึงเพียงดานเดียวหรือหลายๆ 
ดานก็ได แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจะตองบรรจุแผนยอยดังกลาวไวตามความเหมาะสม49 

 3. ระดับความสามรถของเด็ก รายละเอียดในแผนจะตองระบุถึงความสามารถของเด็กในดาน
ตางๆ ไวดังนี้ เชน ดานภาษาและการพูด ดานสังคม ดานการรับรู การชวยตนเอง วุฒิภาวะทาง
อารมณ ความรูดานวิชาการและวิชาชีพ เปนตน 

 4. จุดมุงหมายระยะส้ัน เปนรายละเอียดปลีกยอยของจุดมุงหมายระยะยาวซึ่งตองกําหนดไว
อยางชัดเจน เพ่ือใหเด็กสามารถปฏิบัติไดตามจุดมุงหมายที่วางไว 
 5. จุดมุงหมายระยะยาว โดยทั่วไปกําหนดเปนปกวา เมื่อครบหนึ่งปแลวเด็กควรจะเรียนรู
อะไรบาง และสามารถแสดงพฤติกรรมเชนใดจึงจะถือวาบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 6. บริการที่เกี่ยวของกับบริการท่ีเกี่ยวของ เปนบริการพิเศษที่จําเปนสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ เพ่ือชวยใหเด็กสามารถเรียนไดเต็มความสามารถ บริการดังกลาวอาจรวมไปถึงการ
จัดหาคนอานหนังสือใหคนตาบอดฟง ลามสําหรับเด็กหูหนวก การทดสอบท่ีจําเปน บริการแนะแนว
ใหคําปรึกษา บริการจัดหางานใหทําเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 7. ระยะเวลา ในแผนการศึกษานี้ตองระบุวันที่วาแผนเร่ิมตนและสิ้นสุดลงเม่ือใดทั้งนี้เพ่ือ
สะดวกในการประเมินผลและการกําหนดแผนการศึกษารายบุคคลในครั้งตอไป 

 8. การเรียนรวมกับเด็กปกติ เปนบริการทางการศึกษาที่เปดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการ
พิเศษไดเรียนรวมกับเด็กปกติ ถาหากเปนไปได ดังนั้นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษควรระบุใหชัดเจนวา จะใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษเขารับการเรียนรวมดวยวิธีใดและ
เมื่อใด เชน เรียนรวมในวิชาพลศึกษา หัตถศึกษา ดนตรี ศิลปะ เปนตน หรือเรียนรวมเต็มเวลา ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความสามารถและความตองการของแตละคน 

 9. การประเมินผล แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจะตองระบุไดดวยวา จะใชวิธีใดและมีขั้นตอน
ในการวัดผลและประเมินผลอยางไร 
 10. การรับรองแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จะตองไดรับการรับรองจากผูปกครองผูบริหาร
โรงเรียน นักเรียน และครู โดยลงชื่อกํากับไวดานลางของแบบฟอรม ทั้งนี้เพ่ือเปนการยืนยันวา บุคคล
ดังกลาวเห็นพองกับรายละเอียดตางๆ  

                                                           
49

 โสรัจ พิศชวนชม, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (อุดรธานี: สํานักสงเสริมวิชาการ
สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2553), 87. 
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 การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Implementation Plan : IIP) เปน
แผนการสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งตองจัดทําใหสอดคลองกับโปรแกรมการศึกษา
เฉพาะบุคคล ประกอบดวย 

1. วัน เดือน ป ที่สอน 

2. ชื่อนักเรียนที่มีความตองพิเศษ 

3. เนื้อหา 
4. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

6. สื่อ อุปกรณ 
7. การวัดและประเมินผล 

8. ลงชื่อผูบันทึกและผูบริหาร 
 การดูแลและชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

 1. การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนการสอน ในที่นี้หมายถึง การพิจารณาความพรอม
ของโรงเรียนใน 3 ดาน คือ สภาพทั่วไปในบริเวณโรงเรียน หองเรียน เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ 
  1.1 สภาพทั่วไปในบริเวณโรงเรียน กอนจัดการเรียนรวมทางโรงเรียนจะตองตรวจดูวา
สภาพทั่วไปในบริเวณโรงเรียนเอ้ืออํานวยตอเด็กที่มีความตองการพิเศษที่จะเรียนรวมในโรงเรียน
หรือไม เชน หากจะรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย ตองตรวจดูวามีทางลาดสําหรับรถเข็น
หรือไมในบริเวณรอบอาคารเรียนและโรงเรียน เปนตน หองน้ําจะตองมีราวจับที่เหมาะกับเด็ก หากมี
โครงการจะรับเด็กที่มีความบกพรองทางสายตามเขาเรียนควรปรับทางเดินใหเรียบ เพ่ือเด็กจะไดฝก
การเคล่ือนไหวสะดวกขึ้น เปนตน รวมทั้งขจัดสิ่งที่จะเปนอันตรายตอเด็กทุกชนิด 

  1.2 หองเรียน ในการรับเด็กเขาเรียนรวมประเภทเรียนรวมเต็มเวลาไมจําเปนตองมีหอง
พิเศษเพราะเด็กเขาเรียนรวมกับเด็กปกติในหองปกติ แตมีขอควรพิจารณาเก่ียวกับจํานวนเด็กที่เขา
เรียนรวม ไมควรจัดเด็กเขาเรียนรวมในหองเดียวกันมากนัก หากจะใหไดผลดีควรมีหองละ 1-2 คน 
แตถามีเด็กที่มีความตองการพิเศษท่ีมีความบกพรองมากขึ้น ควรจัดเปนชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ 
ใหมีเด็กหองละ 4-5 คน มีครูการศึกษาพิเศษประจํา 1 คน ในกรณีเชนนี้จําเปนตองใชหองเรียนเพ่ิม 
ควรจัดหาสถานที่ท่ีเงียบ ไมมีเสียงรบกวน ไมมีสิ่งรบกวนทางสายตา เปนตน 

  1.3 เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ หากเด็กที่มีความบกพรองไมมากนักก็ไมจําเปนตองมี
อุปกรณเพ่ิมเติม เด็กใชทุกอยางเชนเดียวกับเด็กปกติ หากเด็กมีความบกพรองมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เด็กในหองพิเศษ อาจจําเปนตองไดรับบริการเพ่ิมเติมจึงจําเปนตองใชอุปกรณเฉพาะบาง เชน หองฝก
พูดที่ใชระบบ Loop สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เครื่องมือกายภาพบําบัดสําหรับเด็ก
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ที่มีความบกพรองทางสติปญญา เปนตน ครูการศึกษาพิเศษ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จะให
คําแนะนําเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณไดเปนอยางดี 
 2. การเตรียมความพรอมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ทางโรงเรียนจะตองเตรียมเด็กใหมี
ความพรอมกอนสงเขาเรียนรวมดังนี้ 
  2.1 ความพรอมทางรางกาย เด็กจะตองเคล่ือนไหวไดดีพอสมควร สามารถชวยตนเองได
ในการเคล่ือนไหว การรับประทานอาหาร การขับถาย การแตงกายตลอดจนการชวยตนเองอ่ืนๆ 

  2.2 ความพรอมทางอารมณ เด็กจะตองมีอารมณมั่งคงพอควร สามารถควบคุมตนเองได 
มีสมาธิยาวนานจะเรียนในหองปกติได 
  2.3 ความพรอมทางดานสังคม เด็กจะตองมีทักษะทางสังคมที่จําเปนในการเรียนรวม เชน 
การสนทนากับเพ่ือน การแบงปนของเลน การรูจักรอคอยบริการนอกจากน้ันครูจะตองใหคําแนะนํา
แกเด็กในการปฏิบัติตอเด็กในหองเรียนรวมดวยวา ควรปฏิบัติตอเด็กอยางไร สิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควร
ทํา หากเด็กปกติลอเลียนหรือกลาวคําหยาบ เด็กควรปฏิบัติอยางไร เปนตน 

  2.4 ความพรองทางวิชาการเด็กจะตองมีทักษะที่จําเปนในทางวิชาการใกลเคียงกับเด็กใน
ระดับชั้นที่จะเขาเรียนรวม เชน ทักษะดานการอาน การเขียน ดานคณิตศาสตร เปนตน หากสงเด็ก
เขาเรียนรวมแลวเด็กมีปญหา ไมมีความกาวหนาในการเรียนเทาที่ควรควรจัดบริการสอนซอมเสริม 
หรือใหความชวยเหลือดานอื่น ซึ่งจะทําใหการเรียนรวมบรรลุจุดประสงค 
 3. ควรมีกระบวนการเตรียมความพรอมของนักเรียนปกติ ในชั้นเรียน หรือในโรงเรียน 

 4. ควรนําเทคนิคพิเศษมาใชในการจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป 
การวิเคราะหงาน เปนตน50 

 ประโยชนของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 แผนการสอนเฉพาะบุคคลมีผลดีตอเด็กหลายประการ กลาวคือ ชวยใหเด็กเรียนรูตาม
ความสามารถของเด็ก ชวยใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาตามสภาพความแตกตางของแตละบุคคล 
นอกจากน้ันแผนการสอนเฉพาะบุคคลยังชวยใหการเรียนของเด็กดําเนินไปอยางมีแบบแผน ครูรู
หนาที่ของตนวาจะสอนอะไร นักเรียนทราบวาตนเองจะเรียนอะไร ผูปกครองทราบวาโรงเรียนสอน
อะไรแกเด็กบาง ดวยเหตุนี้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจึงเปนแผนที่มีประโยชนตอการศึกษาของเด็กที่
มีความตองการพิเศษ 

 

                                                           
50หนวยศึกษานิเทศก. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร 

(กรุงเทพฯ: สํานักการศึกษา, 2554), 26. 
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 การประเมินผล IEP 

 การประเมินผล IEP ควรดําเนินการโดยใหผูปกครองมีสวนรวมและเขาสังเกตเพ่ือประเมิน
ผลสําเร็จ IEP อยางมีประสิทธิภาพ อยางนอยควรจะมี “การประชุมกรณีศึกษา” ปละ 2 ครั้ง ครูและ
ผูปกครองจัดประชุมรวมกัน แผนการสอนอาจจะมีหลายๆ ดาน ซึ่งตองการปรับปรุง การที่เด็กมี
พัฒนาการดีขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงกาวหนา สิ่งสําคัญตองมีการพิจารณาหรือศึกษา การประเมิน
โดยการรวบรวมขอมูลผานการสังเกตและการตรวจเช็กรายการถือวาเปนการเหมาะสมสําหรับการ
ประเมิน IEP และยังจะสามารถเปนเคร่ืองมือที่มีประโยชนที่จะชวยใหครูไดทําแผนงาน หลักสําคัญ
ที่สุดในการประเมินผล คือ ตองระลึกเสมอวาเด็กไมไดตองการแตคําวา “ผาน” หรือ “ตก” ตาม
แบบทดสอบที่ครูตัดสินแตขึ้นอยูกับพัฒนาการของเด็กปกติที่ครูเขาใจแลว อาจจะมีการลาชา หรือมี
ความแตกตางเม่ือมีการเปรียบเทียบการประเมินครั้งแรก เปาหมายและวัตถุประสงคอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการการเรียนรูของเด็ก 

 การปฏิบัติและการประเมิน IEP  

 เมื่อแผน IEP ไดเขียนแลวสงใหผูปกครองอาน และเซ็นชื่อยอมรับแผน IEP แลวจึงเริ่ม
ดําเนินการได ซึ่งจะเปนชวงที่สําคัญมากที่จะรวมกลุมผูปกครองท่ีตองรับผิดชอบเด็กของตนและ
ครอบครัวอ่ืนๆ อาสาสมัครในชุมชนซึ่งมีความหมายมาก ความจริงของเด็กทั้งหลาย ถาไมไดรับการ
ดูแลชวยเหลือทางดานการจัดการศึกษา เขาก็จะไมไดรับความสําเร็จ ซึ่งเปนสิทธิของเด็กที่จะไดรับกา
สนับสนุนจากผูใหญ51 

 ขอเสนอแนะ 10 ประการ ในการรวมกลุมที่ประสบผลสําเร็จในโปรแกรมเรียนรวมกัน 

 1. ตองสรางสถานการณการเลน เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของเด็ก 

 2. เวลาสอนความคิดรวบยอดแกเด็ก ครูตองสอนอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
 3. ใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษแสดงความคิดเกี่ยวกับผลงานของเด็ก 

 4. ตองสรางวินัยและความคาดหวังพฤติกรรมที่เหมาะสมแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ
เหมือนเด็กทั่วๆ ไป 

 5. วางแผนกิจกรรมสําหรับกลุมเล็กๆ โดยใหตั้งอยูบนพื้นฐานตามระดับการพัฒนา 
 6. สรางเปาหมายที่เปนไปได 
 7. ตองซื่อสัตย 
 8. ครูตองระมัดระวังทัศนคติของตนเอง ตองใหเปนเชิงบวกเสมอ 

                                                           
51หนวยศึกษานิเทศก, แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร 

(กรุงเทพฯ: สํานักการศึกษา, 2554), 46. 
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 9. ใชลําดับความสําคัญตามธรรมชาติในการเรียนรูประสบการณ 
 10. ใชความตั้งใจของครูในการกระตุนความเปนมิตรของเด็ก 

 การดําเนินการอยางตอเนื่องของโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลดังกลาว ซึ่งตามแผนการจัด
การศึกษาจะตองมีกิจกรรมตลอดเวลา ดูเหมือนวาอาจะเปนไปไมได แตในสภาพความเปนจริงของ
การดําเนินการจะมีความสัมพันธที่แนบแนนกันระหวางสิ่งแวดลอม เด็กและผูเกี่ยวของ ปจจัย 3 
อยางนี้ มีอิทธิพลตอกันและกันในแตละวัน เชน การจัดหองอาจมีอิทธิพลตอเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ ที่จะใชความสามารถของเด็กในการเขารวมกิจกรรม  
 

การดําเนินงานในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

 แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน 

 ตามกฎกระทรวงซ่ึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ .ศ .  2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฏกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 “ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา
ดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในดานวิชาการดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคคล และดานการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหนาที่ของตน แลวแตกรณี ในเรื่องดังนี้” 

 1. ดานการบริหารงานวิชาการ มีภาระหนาที่ 17 อยางดวยกัน คือ 

 1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 

 1.2 การวางแผนงานดานวิชาการ 
 1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
  1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  1.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

  1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  1.8 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
  1.9 การนิเทศการศึกษา 
  1.10 การแนะแนว 
  1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
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  1.12 การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
  1.13 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

  1.14 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  1.15 การจัดทําระเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
  1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 
  1.17 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2. ดานการบริหารงบประมาณ มีภาระหนาที่ 22 อยางดวยกันคอื 

  2.1 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวแตกรณี 
  2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
  2.3 การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
  2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

  2.5 การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

  2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชจายงบประมาณ 

  2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

  2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  2.9 การปฏิบัติงาอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
  2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  2.11 การวางแผนพัสดุ 
 2.12 การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่
ใชเงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวแตกรณี 
 2.13 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
 2.14 การจัดหาพัสดุ 
 2.15 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
 2.16 การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

 2.17 การเบิกจากคลัง 
 2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 

 2.19 การนําเงินสงคลัง  
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 2.20 การจัดทําบัญชีการเงิน 

 2.21 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

 2.22 การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

3. ดานการบริหารงานบุคคล มีภาระหนาที่ 20 อยางดวยกันคือ 

 3.1 การวางแผนอัตรากําลัง 
 3.2 การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3 การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
 3.4 การเปลี่ยนแปลงตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.5 การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 3.6 การลาทุกประเภท 

 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 3.8 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 3.9 การสังพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

 3.10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 3.11 การอุทรณและการรองทุกข 
 3.12 การออกจากราชการ 
 3.13 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
 3.14 การจัดทํา บัญชีรายชื่อและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 3.15 การสงเสรมิการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.16 การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 
 3.17 การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3.18 การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.19 การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 

 3.20 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 4. ดานการบริหารงานทั่วไป มีภาระหนาที่ 21 อยางดวยกันคือ 

 4.1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

 4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
 4.3 การวางแผนการบริหงานการศึกษา 
 4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
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 4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
 4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 4.8 การดําเนินงานธุรการ 
 4.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

 4.10 การจัดทําสํามโนผูเรียน 

 4.11 การรับนักเรียน 

 4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 4.15 การทัศนศึกษา 
 4.16 งานกิจการนักเรียน 

 4.17 การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
 4.18 การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 
หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 4.19 งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

 4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 การกระจายอํานาจบริหารและการจัดการศึกษา ใหคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ 
 1) ความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาท่ีจะสามารถรับผิดชอบดําเนินการตามขีดความสามารถไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 2) ความสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรี 
 3) ความเปกเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา 
 4) ความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 5) มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน และผูมีสวนไดเสียในพื้นท่ี 

 6) มุงใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษา โดยเนนการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษาใหมาก 

 7) เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพใหแกสถานศึกษา 
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 8) เพ่ือใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเปนผูตัดสินใจในเรื่องน้ันๆ โดยตรง52 

 

 แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร 
งานวิชาการ ถือเปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา ในระดับสถานศึกษาการบริหารงาน

วิชาการเปนกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู
ตามท่ีกําหนดไวในจุดมุงหมายของการพัฒนาผูเรียน โดยทั่วไปงานวิชาการจะประกอบดวย การศึกษา
ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาและการนําหลักสูตรไปใช การจัดเตรียมการ
เรียนการสอน การจัดวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน การสงเสริม
การสอน การวัดและประเมินผล การดําเนินงานเกี่ยวกับหองสมุด แหลงการเรียนรู การนิเทศติดตาม
ผล การวางแผนและการกําหนดวิธีดําเนินงานทางดานวิชาการ  รวมถึงการประชุมทางวิชาการใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การบริหารงานวิชาการ จะประกอบดวย การดําเนินงานเกี่ยวกับการกําหนด
วิสัยทัศนและนโยบายทางดานวิชาการ การจัดทํามาตรฐานดานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรรวมกับ
สถานศึกษา การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานวิชาการ การพัฒนาสื่อตนแบบ การเผยแพรกิจกรรม
การศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการ การนิเทศติดตามผล การวัดและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา รายละเอียดในการดําเนินการจะมีความชัดเจน เมื่อไดจัดตั้ง
สํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรมเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียบรอยแลวการบริหารวิชาการในยุค
ปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนและสํานักงานฯเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น  ทั้งนี้
เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา ที่ใหสถานศึกษาและสํานักงานฯเขตพ้ืนที่การศึกษา
รับผิดชอบการบริหารงานวิชาการโดยตรง เปนเร่ืองที่สถานศึกษาและสํานักงานฯเขตพ้ืนที่การศึกษา
จะตองปรับตัวอยางมาก ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรู เขาใจ และมีทักษะเก่ียวกับการบริหารวิชาการ 
โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น  และโรงเรียนที่
ประสบความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการท้ังทางดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน ซึ่งหมายความวา ผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกฝายตองรูและเขาใจกรอบแนวคิด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเปนอยางดี  
จนสามารถนําไปดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง และใน
ขณะเดียวกันก็สนองความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ
ทองถิ่น รวมทั้งสามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพ ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูที่

                                                           
52 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีเปนนิติบุคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ), 2556), 17. 
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เนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรูที่เหมาะสม และการพัฒนาแหลงการ
เรียนรูที่เพียงพอเหมาะสม53 

 

ดานการบริหารงานวิชาการ 
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 มุงหวังใหผูเรียนเปนผูที่มีความรู

รอบตัว ความรูเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูและทักษะในการดํารงชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือที่จะนําพา
นักเรียนของกรุงเทพมหานครสูการเปนพลเมืองที่ทรงคุณคาของโลก จากรายงานการวิจัย เรื่อง สภาพ
ปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนประเทศไทยพบวาโรงเรียนมีศักยภาพดานการ
บริหารงานวิชาการอยูในลําดับสุดทาย ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการบริหาร
โรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารโรงเรียนตองบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการเปนอันดับแรก เพราะการบริหารงานวิชาการเปนการ
สรางทักษะใหเด็กไดความรู ความสามารถและปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 54 

 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหโรงเรียนบริหารงานวิชาการไดอยางคลองตัว สอดคลองกับความตองการของ

นักเรียน โรงเรียน และทองถ่ิน 

2. เพ่ือใหโรงเรียนไดมาตรฐานและคุณภาพ โดยมีระบบการประกันคุณภาพและประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. เพ่ือใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูของตนเอง ใหสอดคลองของ
ความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. เพ่ือใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากนักเรียน 
ผูปกครอง องคกรและหนวยงาน และสถาบันอ่ืนๆ อยางกวางขวาง 

ขอบขายและภารกิจของงานการบริหารงานวิชาการ 
1. การบริหารงานวิชาการ 

 -การวางแผนและการบริหารงานวิชาการ 
 - การจัดการเรียนการสอน 

 - การนิเทศการศึกษา 
 -การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 

                                                           
53 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การวางแผนกลยุทธจัดการศึกษา

ภาคบังคับ 9 ป (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2551), 25-36. 
54

 เรื่องเดียวกัน, 54. 



76 
 

 -การเทียบโอนผลการเรียน 

 2. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 - การจัดทําระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร 
 - การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 - การนําหลักสูตรไปใช 
 - การตรวจสอบและทบทวนการใชหลักสูตร 
 - การรายงานการตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตร 
 - การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
 - การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
 - วิธีการจัดการเรียนรู 
 - พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 - การแนะแนวการศึกษา 
 - การวิจัยในชั้นเรียน 

 - การวัดผลและประเมินผล 

 4. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 - การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 - การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 - การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
 - การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรอื่น 

 5. การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 

 - การพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ 

 - การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 

 การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักและเปนหัวใจสําคัญของการบริหารโรงเรียนซึ่งเปน
บทบาทหนาที่ที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก การวัดผลสําเร็จของโรงเรียน
จะพิจารณาไดจากความสําเร็จของงานวิชาการวาจัดไดดี มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ผูเรียนแลวหรือไม 
 การดําเนินการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเรียนรวมตองคํานึงถึงขอมูลตางๆ ดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดชั้นการเรียนรวม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถจัดได 3 
ลักษณะ ดังนี้ 
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1.1 ชั้นพิเศษเต็มเวลา เด็กมีโอกาสรวมกิจกรรมสังคมตางๆ กับเด็กปกติ เด็กที่เรียน
รวมในรูปแบบนี้เปนเด็กที่มีความบกพรองคอนคางมาก 

1.2 ชั้นพิเศษโดยสงไปเรียนรวมบางเวลา เด็กจะเรียนรวมกับเด็กปกติในบางวิชา 
เด็กท่ีเรียนรวมในรูปแบบนี้เปนเด็กที่มีความบกพรองนอย 

1.3 ชั้นเรียนรวมเต็มเวลาเด็กเรียนรวมในชั้นเรียนเดียวกับเด็กปกติตลอดเวลาเด็กที่
เรียนรวมในรูปแบบนี้เปนเด็กที่มีความบกพรองคอนขางนอย 

2. การจัดเด็กเขาเรียน มีแนวการปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 อาจจัดเปนชั้นเรียนพิเศษ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ขึ้นไปจัดใหนักเรียนเรียนรวมชั้นเดียวกับเด็กปกติ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพและ
ความพรอมของโรงเรียน 

2.2 การจัดเด็กท่ีมีความบกพรองอ่ืนที่ตองการเขาเรียนรวม ใหพิจารณาความพรอม
ของนักเรียนวาสามารถเรียนรวมไดมากนอยเพียงไร เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
ไดหรือไม และสภาพของโรงเรียนสามารถเอ้ือหรือพรอมที่จะใหเด็กเรียนรวมหรอืไม 
 การคัดเลือกเด็กเพ่ือสงเรียนรวมชั้นปกติ ควรพิจารณาความพรอมของเด็กในดานตอไปนี้ 

1. ความพรอมดานรางกาย 

 -  การเคลื่อนไหว เด็กสามารถเคลื่อนไหวได เดินโดยไมตองการความชวยเหลือจาก
ผูอื่น กลามเนื้อ ขอตอ และอวัยวะมีการทํางานประสานกัน ซึ่งจะชวยใหเด็กสามารถเคล่ือนไหวไดโดย
ไมลําบากจนเกินไป 

- การใชกลามเน้ือและนิ้วมือ เด็กสามารถหยิบจับสิ่งของไดสามารถจับดินสอปากกา
ไดดี และเขียนหนังสือได 

- การรับรู เด็กสามารถรับรูไดดีโดยทางสายตา ทางการไดยิน หรือการสัมผัสทางใด
ทางหนึ่งหรือหลายทาง การรับรูไมเปนอุปสรรคจนเกินไป 

2. ความสามารถดานการเรียน 

 -  ความสามารถทางภาษา เด็กควรมีความสามารถทางภาษาใกลเคียงกับเด็กปกติใน
ชั้นที่เรียน เด็กควรรูจักคําศัพทมากพอ ควรอานหนังสือไดเขียนหนังสือได สามารถสื่อความหมายได
ในระดับท่ีใกลเคียงกับเด็กปกติท่ีมีอายุในวัยเดียวกัน 

 -  ความสามารถทางวิชาการ หมายถึง ความรูพ้ืนฐานในวิชาอ่ืนที่นอกเหนือไปจาก
ดานภาษา เชน คณิตศาสตร เปนตน เด็กควรมีความรูพ้ืนฐานในวิชาหลักใกลเคียงกับเด็กปกติในวัย
เดียวกัน จึงสามารถเรียนรวมเต็มเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นแลวเด็กจะตองไดรับการสอน
ซอมเสริมในวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาที่พ้ืนฐานดานนั้นๆ ของเด็กยังอยูในระดับที่ต่ํากวาเด็กปกติ 
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3. พัฒนาการดานอารมณและสังคม เด็กที่จะเขาเรียนรวมในชั้นเดียวกับเด็กปกติควรมี
วุฒิภาวะทางอารมณและสังคมใกลเคียงกับเด็กปกติ55 

 

การบริหารงานบุคคล 

บุคลากรในสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนขาราชการในสังกัดองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลของขาราชการครู เปนบุคลากรที่เปนปจจัยที่สําคัญในการบริหารจัดการทุกระดับทํา
ใหองคกรสูความสําเร็จ เจริญกาวหนา และบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพแลประสิทธิผล
บุคลากรในสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาตองมีลักษณะสําคัญ คือ ประการหน่ึงตองเปนคนดี
และเปนคนเกง โดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษาจะตองจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด 

และบุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองสนับสนุนงานของบุคลากรในสถานศึกษา จึงตองเปนผูที่มี
ความรูความชํานาญ มีอุดมการณที่จะรับใชสังคม มีประสบการณพิเศษในลักษณะที่เรียกวา "มือ
อาชีพ"นอกจากน้ัน ดานกระบวนการบริหารงานบุคคลมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลท่ีตองยึด
หลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  จะมีรูปแบบการ
บริหารดวยองคคณะบุคคลทุกระดับ ทั้งองคกรกลางบริหารงานบุคคล ระดับนโยบายในสวนกลาง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาตามลําดับในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาและ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตองใหความสําคัญทุกกระบวนการขั้นตอน ตั้งแตการพิจารณาแตงต้ัง
คณะกรรมการสรรหาเพ่ือการสรรหา การบริหารงานบุคคล และกระบวนการพัฒนา การสงเสริมขวัญ
กําลังใจ เพ่ือใหมีผลตอการปฏิบัติงานตามท่ีคาดหวัง ทุกขั้นตอนเปนลักษณะการบริหารโดย องคคณะ
บุคคลที่ประชาชนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น และยึดหลักตามระบบคุณธรรม 4ประการ ไดแก หลัก
ความสามารถ (competence) หลักความเสมอภาค (equality) หลักความม่ันคง (security)และหลัก
ความเปนกลางทางการเมือง (political neutrality)56 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2551 มาตรา 54 กําหนดใหมีองคกรกลางบริหารงาน
บุคคลโดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังของหนวยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการ

                                                           
55

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีเปนนิติบุคล (กรุงเทพ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ), 2546), 17. 

56 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, เอกสารประกอบการประชุม เร่ือง การบริหารการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 45. 
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ครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจทางการบริหารงานบุคคลสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด57 

 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนจะตองดําเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่องเพราะบุคคล
เปนพลังที่จะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลว เนื่องจากบุคคลมีความแตกตางกันทั้งดานความรู 
ความสามารถ บุคลิกลักษณะ การกระทํา และที่สําคัญที่สุดบุคคลมีความรูสึกนึกคิด แนวทางการ
ดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจึงเปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริม
ใหโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความคลองตัวและตอบสนองภารกิจของโรงเรียน 

 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรร

มาภิบาล 

2. เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจ
ที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

3. เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึด
มั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณอยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

4. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียน 

ขอบขายและภารกิจของงานการบริหารงานบุคคล 

1. การจัดทําทะเบียนประวัติ 
 1.1 การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติ 
 1.2 การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
 1.3 การขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ 
2.การสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 การคิดกรอบและการขออัตรากําลัง 
 2.2 การบรรจุแตงตั้งอัตรากําลัง 
3. การพัฒนาบุคลากร 
 3.1 การพัฒนาเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

                                                           
57 กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: สามดวง, 

2551), 25. 
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 3.2 การอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

 3.3 การอบรมเพ่ือพัฒนางาน 

 3.4 การศึกษาตอ 

 บทบาทของผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลจะตองเปนคนที่มีหูตากวางขวาง เขาใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตาง ๆ มาทําการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล สําหรับแนวทางการบริหารงาน
บุคคลนั้น ผูบริหารตองใหความสนใจในเรื่องระบบเปดและยอมรับสภาพแวดลอมตางๆ เพ่ือใหอยูรอด 
จึงจําเปนจะตองปรับตัวเสมอ บทบาทของผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลแนวใหมตองเปนการ
บริหารทรัพยากรมนุษยที่มีโลกทัศนที่กวางและไกล  

การบริหารงานบุคคล ควรยึดหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. การรักษาความเปนมาตรฐาน ตองมีระบบคุณธรรมเปนหลักสงเสริม 

2. การสรางประสิทธิภาพ และความประหยัด 

3. การมีสวนรวมของบุคลากรและประชาชน 

บทบาทของผูบริหารในการบริหารงานบุคคล 

เมื่อมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการจากกระทรวงไปยังสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษาบทบาทของผูบริหารท้ังสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  โดย
จะเปนการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ความรับผิดชอบของผูบริหารจะมีมากขึ้น ซึ่งนอกจาก
จะตองบริหารจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่คณะกรรมการกําหนดแลว  ยังจะตอง
บริหารหนวยงานใหเปนไปตามบทบาทหนาที่ที่กฎหมายกําหนดการบริหารงานบุคคลตามหลักการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 

คณะกรรมการจะมีอํานาจการบริหารงานบุคคลโดยกํากับดูแลใหผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร
สํานักงานฯ เขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่องคกรกลาง
บริหารงานบุคคลกําหนด ทั้งนี้ขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลหลายเร่ือง เชนการสรรหาบุคลากร 
การเล่ือนขั้น เลื่อนตําแหนง หรือการใหความดีความชอบ หรือกาดําเนินการทางวินัยจะแลวเสร็จใน
ระดับสถานศึกษาหรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนสวนใหญดังนั้น  คุณสมบัติของผูบริหารจึงตอง
สอดคลองกับบทบาทและพันธกิจดังกลาว เชน เปนนักบริหารมืออาชีพ ทันสมัยและมีลีลาการบริหาร
จัดการที่สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance) อันไดแก 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา และหลักความ
รับผิดชอบ 
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การบริหารงบประมาณ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังโรงเรียน จึงเปนหนาที่ของโรงเรียนที่
จะบริหารจัดการงานเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพโดยที่การบริหารงบประมาณของโรงเรียนมุงเนนความ
เทาเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของโรงเรียนในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐาน  การ
จัดการทางการเงินเพ่ือรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และมุงเสริมสราง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณของโรงเรียนตามระบบบริหาร
งบประมาณโดยใชกลยุทธการบริหารงบประมาณท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ (strategies performance Based 

Budgeting) ใหมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความคลองตัวควบคูกับความโปรงใสและความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงานและทรัพยากรท่ีใช ซึ่งสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นแก
ผูเรียน 

ปจจุบันการใชงบประมาณของโรงเรียนใชงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
ซึ่งเปนการจัดสรรงบประมาณที่ใหความสําคัญกับผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 
มากกวาทรัพยากรที่ใชไป ผูบริหารโรงเรียนจึงควรทําความเขาใจและใหความสําคัญในการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามแผนยุทธศาสตรและทําความเขาใจความหมายของผลผลิตและ
ผลลัพธ 

การบริหารโรงเรียนใหประสบความสําเร็จนั้น ปจจัยสําคัญท่ีขาดไมไดก็คือทรัพยากรหรือ
งบประมาณ ซึ่งผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองมีความรอบรูในดานการวางแผนและการใชเงินเพ่ือใหการ
ใชงบประมาณเปนไปอยางคุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด การบริหารงบประมาณตามระบบในยุค
การปฏิรูปการศึกษาเนนการบริหารใหมีความคลองตัว รวดเร็วอิสระ ดําเนินการบริหารอยางมีขั้นตอน
เปนระบบ 

สํานักงบประมาณ กลาววา จัดทํางบประมาณที่มีความชัดเจน คือ การจัดทํางบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานเปนแนวทาง ตั้งแตการวางแผนการจัดสรรงบประมาณการจัดการที่เนนผลผลิต
และผลลัพธที่เกิดข้ึน โดยมีผลผลติคือสิ่งของหรือบริการท่ีเปนรูปธรรมที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐ 
เพ่ือใหบุคลากรภายนอกไดใชประโยชน ขณะที่ผลลัพธ หมายถึง ผลประโยชนที่ไดจากการผลิต และ
ผลกระทบท่ีมีตอชุมชนและส่ิงแวดลอมสิ่งสําคัญในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน คือ การ
วัดผลกการดําเนินงาน และการประเมินผลการบริหารงบประมาณ 

กลาวโดยสรุป การบริหารงบประมาณ คือ การใชเงินงบประมาณใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ทั้งดานผลผลิตและผลลัพธ ความหมายโดยรวมหมายถึงตัวนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาจากการใช
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งบประมาณตามยุทธศาสตรดานตางๆ ของโรงเรียน บรรลุตามเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาชาติ 
โดยมีระบบการติดตามและประเมินผลความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหโรงเรียนมีความเทาเทียมกัน และความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาผูเรียน

โดยการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการ
จัดการทางการเงิน เพ่ือรองรับบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

3. เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณของ
โรงเรียนใหมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ มีความคลองตัว ควบคูกับความโปรงใสและความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

ขอบเขตและภารกิจการบริหารงบประมาณ 

1. การบริหารงานงบประมาณ 

1.1 การจัดทําแผนบริหารงบประมาณ 

1.2 การดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณ 

- การขอตั้งงบประมาณ 

- การจัดสรรงบประมาณ 

- การจัดซื้อจัดจาง 
2. การบริหารการเงินและบัญชี 
 2.1 การบริหารงานการเงิน 

 -  เงินโครงการอาการกลางวัน 

 -  เงินบํารุงการศึกษา 
 -  เงินลูกเสือโรงเรียน 

 -  เงินยุวกาชาด 

 2.2 การบริหารงานการบัญชี 
3. การบริหารพัสดุ 
 -  การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 
 -  การควบคุมการเบิกจายและการบํารุงรักษาวัสดุ ครุภุณฑ 
 -  การจําหนายวัสดุ ครุภัณฑ 
 -  การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ 
 -  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
4. การสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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 4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 4.3 การประเมินเพ่ือใหมีใบอนุญาต 

 4.4 การเสริมสราง การรักษา และการดําเนินการทางวินัย 

 4.5 การลา 
5. การพนจากราชการ 
 5.1 กรณีตาย 

 5.2 กรณีพนจากราชตามกฏหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 5.3 การลาออกจากราชการ 
 5.4 กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

การบริหารทั่วไป 

การบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรา  39 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2551 การบริหารทั่วไปจะเปนกิจกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาและหนวยงานใหเกิดความคลองตัว สามารถดําเนินกิจการไปสูเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพในปจจุบัน สถานศึกษามักแบงการบริหารงานออกเปน 6 งาน คือ งานวิชาการ 
งานกิจการนักเรียนงานบุคลากร งานธุรการการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานท่ี และงาน
ความสัมพันธกับชุมชน เมื่องานดานวิชาการ งบประมาณและบริหารงานบุคคลไดแยกออกไปตางหาก
แลว การบริหารงานสวนที่เหลือคือ งานบริหารท่ัวไป ซึ่งอาจประกอบดวย งานธุรการ งานอาคาร
สถานที่ และงานความสัมพันธกับชุมชน โดยจําแนกภาระงานยอยไดดังนี้ 

1. งานธุรการประกอบดวยงานสารบรรณการดําเนินการทั่วไปของสถานศึกษาตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ การควบคุมงานเอกสารและหลักฐานตาง ๆ เชน สมุดหมายเหตุ ทะเบียน
ครูทะเบียนนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ สถิติตาง ๆ เปนตน 

2. งานอาคารสถานท่ี ประกอบดวย การจัดสํานักงาน หองธุรการ หองพักครู หองพยาบาล 

หองประชุมและหองอ่ืน ๆ การดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพ
เรียบรอย รวมทั้งการปรับปรุงบริเวณใหมีภูมิทัศนที่ดี รมรื่น สะอาดและปลอดภัย 

3. งานความสัมพันธกับชุมชน ประกอบดวย การใหความรวมมือกับชุมชน เชน ใหความรู 
ใหยืมอุปกรณ อาคารสถานท่ี ใหบุคลากรไปรวมกิจกรรมในชุมชน รวมทั้งการรับความชวยเหลือจาก
ชุมชนเชน ใหชุมชนเขามารวมบริหารงานโรงเรียน เชิญมาเปนวิทยากรวิชาชีพ เปนตน งาน
ความสัมพันธกับชุมชนจะมีบทบาทสําคัญมากข้ึน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2551 
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ไดกําหนดใหชุมชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยเปน
กรรมการสถานศึกษา และการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งถือเปนเร่ืองสําคัญที่ตอง
ตระหนักตอความรวมมือปฏิบัติงานกับชุมชนอยางดีสําหรับการบริหารท่ัวไปของสํานักงานฯ เขตพ้ืนที่
การศึกษาเปนงานประสานสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบาย กฎเกณฑมาตรฐาน และเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งอาจ
ประกอบดวย งานธุรการ งานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศงานประสานงาน งานประชาสัมพันธ 
งานสงเสริมสนับสนุน งานประกันโอกาสในการศึกษา งานอํานวยการและการติดตามตรวจสอบ งาน
นโยบาย แผน และการจัดทํางบประมาณ งานสนับสนุนการประชุม งานพัฒนาการบริหาร งานพัฒนา
โครงการ เปนตน ตามขอเสนอสํานักงานปฏิรูปการศึกษา โดยจําแนกภาระงานยอยไดดังนี้ 

1. งานธุรการ จําแนกเปนงานธุรการของสํานักงานเขตพ้ืนที่ และงานธุรการของสถานศึกษา
รวมถึงการเชื่อมโยงงานระหวางเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษา/และหรือหนวยงานอ่ืนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และงานธุรการระหวางกลุมงานตาง ทั้งนี้ ระบบงานธุรการจะตองกําหนดภาระงานและ
ขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีความสะดวก รวดเร็ว สั้น และสามารถดําเนินการใหสิ้นสุดทั้ง
กระบวนงานได ณ จุดเดียว (one-stop service) 

2. งานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ จําแนกเปนระบบฐานขอมูลของสถานศึกษาหนวยงาน
การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งควรมีระบบเครือขายเชื่อมโยงระหวางสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระหวางเขตพ้ืนที่การศึกษากับหนวยงานสวนกลาง โดยมีการวางระบบการจัดเก็บ
ขอมูลทั้งของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาอยางชัดเจน  เพ่ือมิใหเกิดความซ้ําซอนในการเก็บ 

สามารถใชฐานขอมูลเดียวกันไดเพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วางแผน ติดตามประเมินผล จัดทํา
นโยบายหรือการตัดสินใจ 

3. งานประสานงาน จําแนกเปนการประสานงานระหวางหนวยงานภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และการประสานงานระหวางเขตพ้ืนที่การศึกษากับหนวยงานภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา (หนวยงาน
สวนกลางสวนภูมิภาค ทองถิ่นและเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน) การประสานงานน้ี อาจเปนทั้งในแนวดิ่ง
หรือแนวราบ ทั้งนี้ระบบประสานงานตองมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

4. งานประชาสัมพันธ ประกอบดวยการประชาสัมพันธภายในองคกรและภายนอกองคกรทั้ง
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา เพ่ือใหบุคลากรในองคกรและ
สาธารณชนไดรับรูรับทราบ และเขาใจรวมกัน 

5. งานสงเสริมสนับสนุน ประกอบดวยการสงเสริมดานศาสนาและวัฒนธรรม การสงเสริม
การศึกษาเอกชน การสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา การพัฒนา
สมรรถนะการบริหารของสถานศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

การพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาดานวิชาการ เปนตน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจสนับสนุน
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การบริหารการเงินการบัญชีของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมสามารถจางเจาหนาที่การเงินการบัญชีเปน
การเฉพาะได งานสงเสริมสนับสนุนยังรวมไปถึงการปองกันและแกไขปญหาของสถานศึกษาดวย เชน 

กรณีเกิดภัยธรรมชาติ การขาดแคลนครู การขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ หรืออุปกรณท่ีจําเปน 

6. งานประกันโอกาสในการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาตองประกันใหผูดอยโอกาสไดรับ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งรวมไปถึงการรับนักเรียน 

ระบบทะเบียนผูเรียน ระบบการเทียบโอน เปนตน 

7. งานอํานวยการและการติดตามตรวจสอบ ทั้งภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน
เกี่ยวของกับการบริหารการเงิน การบัญชี การโอน การเบิกจาย ระบบการจัดซื้อจัดจางและการพัสดุ 

8. งานนโยบาย แผน และการจัดทํางบประมาณ สํานักงานฯ เขตพ้ืนที่การศึกษาดูแลงาน
วิเคราะห การจัดทําแผนกลยุทธ การสงเสริมใหสถานศึกษาทําแผนกลยุทธ การจัดทํางบประมาณและ
แผนดําเนินการประจําป เปนตน 

9. งานสนับสนุนการประชุม ของคณะกรรมการ และอนุกรรมการตางๆ 

10. งานพัฒนาการบริหาร ไดแก การปรับระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการทํางาน การประกันคุณภาพ การเสริมสรางคุณคาและวัฒนธรรมการทํางานที่ดี เปน
ตน 

11. งานพัฒนาโครงการ สํานักงานฯ เขตพ้ืนที่การศึกษาอาจจัดทําโครงการที่จําเปนตาง ๆ
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา เชน การจัดทํา
โครงการปองกันและกําจัดยาเสพติดในโรงเรียน การจัดทําโครงการหองสมุดเคลื่อนที่ โครงการ
อนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น โครงการสงเสริมศิลปกรรม เปนตน 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบริหารสนับสนุน สงเสริม ประสานงาน อํานวยการใหการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของโรงเรียนตอสาธารณชนซึ่ง
เกิดความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธา และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ขอบขายและภารกิจการบริหารงานทั่วไป 

1. การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

1.1 การสํารวจและจัดทําทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

1.2 การจัดระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการ 
1.3 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

1.4 การจัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับหนวยงานอื่น 

1.5 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
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2. การวางแผนการบริหารการศึกษา 
2.1 การเตรียมการจัดทําแผน 

2.2 การวิเคราะหสภาพปญหาของโรงเรียน 

2.3 การวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน 

2.4 การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

2.5 การกําหนดยุทธศาสตร 
2.6 การกําหนดโครงการกิจกรรม 

3. งานบริหารงานธุรการ 
 3.1 การบริหารงานสารบรรณ 

 3.2 การบริหารงานทะเบียนนักเรียน 

4. งานสัมพันธชุมชน 

 4.1 การประสานความรวมมือกับชุมชน 

 4.2 การประสานกับหนวยงานภายนอก 

5. งานประชาสัมพันธ 
 5.1 การประสานความรวมมือกับชุมชน 

 5.2 การประชาสัมพันธภายนอกโรงเรียน 

6. งานกิจการนักเรียน 

 6.1 กิจกรรมนอกหลักสูตร 
 -  กิจกรรมสหกรณนักเรียน 

 -  กิจกรรมกีฬา/นันทนาการ และกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม 

 -  กิจกรรมสภานักเรียน 

6.2 การใหบริการนักเรียน 

 -  บริการอาหารนักเรียน 

 -  บริการหองสมุด 

 -  บริการรับสงนักเรียน 

 -  บริการไปรษณีย โทรศัพท 
 -  บริการเรียนวิชาทหาร 
6.3 ระบบดูชวยเหลือนักเรียน 

 -  การสงเสริมสุขภาพอนามัย งานสงเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนการปองกัน
สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
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 -  งานสวัสดิการและทุนการศึกษา 
 -  การพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 

7. งานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ 
 7.1 งานอาคารสถานท่ี 

 7.2 งานจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม 

 7.3 งานยานพาหนะ 
8. งานพัฒนาเครือขายทางการศึกษา 
 8.1 การพัฒนาเครือขายการศึกษาภายในโรงเรียน 

 8.2 การพัฒนาเครือขายการศึกษาภายนอกโรงเรียน 

9.การจัดระบบควบคุมภายใน 

 -  การบริหารความเสี่ยง 
10. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 
 -  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป58 

ปจจัยความสําเร็จของการบริหารท่ัวไปในสถานศึกษาและสํานักงานฯเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปจจัยสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จในบริหารท่ัวไปในสถานศึกษาและสํานักงานฯ  เขตพ้ืนที่การศึกษามี
ดังนี้ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสํานักงานฯเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตองเปนภาวะผูนําสูง
ปจจัยแรกของความสําเร็จขององคกรทั้งสถานศึกษาและสํานักงานฯ เขตพ้ืนที่การศึกษา คือ ผูบริหาร
ตองมีภาวะผูนํา มีความรู ทักษะ และความสามารถในเร่ืองงานเปนอยางดี เปนผูที่มีวิสัยทัศน รูพันธ
กิจของหนวยงานชัดเจน เปนผูที่มีความสามารถครองตน ครองคน และครองงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองใหทันสมัย ทันตอเหตุการณ และทันความเปลี่ยนแปลง สามารถ
ติดตอสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานและผูบริหารระดับสูงได เขาใจเพ่ือนรวมงานทุกระดับ และสามารถ
นําเสนองาน รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดวยวาจาและเอกสารไดเปนอยางดีในภาวะท่ีการ
บริหารท่ัวไปอยูในระยะการเปล่ียนแปลง ผูบริหารจะตองศึกษาทําความเขาใจในภารกิจที่กําหนดให 
เพ่ือใหการบริหารท่ัวไปสามารถสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารงบประมาณไดเปนอยางดี 
2. การจัดบุคลากรปฏิบัติงานใหตรงกับความสามารถและตามถนัด การบริหารท่ัวไปใน

ระดับสถานศึกษาจะตองมีบุคลากร/เจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการมาดําเนินงานบริหารท่ัวไป ไมใชให

                                                           
58 หนวยศึกษานิเทศก, แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร 

(กรุงเทพฯ: สํานักการศึกษา, 2554), 67-79. 
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ครูผูสอนมาทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี กลาวคือ ครูผูสอนจะ
ไดมีเวลาปฏิบัติการสอนไดเต็มเวลา และเจาพนักงานธุรการก็จะไดรับผิดชอบงานสารบรรณการจัด
สํานักงาน รวมถึงการใหบริการงานอ่ืน เชน การจัดรถรับสงนักเรียน การจัดอาหารกลางวัน เปนตน 
การจัดบุคลากรใหรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปเปนเรื่องสําคัญ จะตองจัดใหมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน
นี้เปนการเฉพาะ จึงจะทําใหการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทักษะการดําเนินงานในสํานักงานเปนอยางดี
และบุคลากรดังกลาวควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน การเรียนรูโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชใน
งาน เปนตน 

3. การจัดระบบสํานักงานท่ีดี ปจจุบันมีการพัฒนาระบบการจัดสํานักงานใหมเพ่ือใหเกิด
ความคลองตัวและลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  โดยเฉพาะระบบงานสาร
บรรณ สวนใหญงานเอกสารจะใชคอมพิวเตอรแทนพิมพดีดซึ่งทําใหการจัดเก็บรวบรวมขอมูล และ
การจัดแบบฟอรมการพิมพ มีความสะดวกรวดเร็ว บางสํานักงานไดมีการตอเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขา
ดวยกัน (ระบบ LAN) รวมท้ังการจัดระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตในสํานักงานดวย 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดังกลาวเปนสวนสําคัญในการจัดระบบสํานักงาน  ดังนั้นสํานักงานฯเขต
พ้ืนที่การศึกษาซ่ึงจะเปนสํานักงานที่ตั้งขึ้นใหม สามารถตั้งตนและจัดระบบสํานักงานใหถูกตองและ
เปนระบบที่มีประสิทธิภาพไดเปนอยางดี 

4. การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดทรัพยากรซ่ึงรวมท้ัง
วัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปาโทรศัพท กระดาษ เปนปจจัย
หลักในการบริหารงานที่มักถูกละเลย สถานศึกษาแลหนวยงานจึงควรสอดสองดูแล และสรางความ
ตระหนักใหบุคลากรในหนวยงานมีความรูสึกเปนเจาของและใชทรัพยากรเหลานี้ใหเกิดประโยชน
คุมคาและประหยัด 

5. การประเมินตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่องการประเมินและ
ตรวจสอบการดําเนินงานเปนวิธีการที่ถือวาเปนปจจัยแหงความสําเร็จขององคกรโดยเทียบเคียงกัน
เปาหมายที่กําหนด สถานศึกษาจําเปนตองประเมินและตรวจสอบความกาวหนาของโครงการทาง
วิชาการ วาสงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมากนอยเพียงใดแลวปรับปรุงเปนระยะ ๆ ให 

เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงานไปสูเปาหมายที่กําหนดไดมากข้ึน 

6. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการบริหารท่ัวไปการนําผลประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการบริหารทั่วไปน้ัน มุงเพ่ือใหเกิดความคลองตัว สะดวกและรวดเร็ว ดังจะเห็นไดวาปจจุบัน
มีการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ ก็มุงเนนในการปรับบทบาท อํานาจหนาที่ และขนาดขององคกร
ใหเล็กกะทัดรัดและคลองตัว การแกไขและพัฒนาโดยนําผลการประเมินมาใชจะนําไปสูความสําเร็จ
ขององคกรทั้งสถานศึกษา และสํานักงานฯเขตพ้ืนที่การศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
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ใด ๆ มิไดหมายถึง คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการเทานั้น แตตองหมายรวมถึงวัฒนธรรมขององคกร 
และวัฒนธรรมในการทํางานของบุคคลในองคกรนั้นๆ ดวย จึงจะประสบความสําเร็จโดยแท 

เทคนิคการบริหารสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาสูการเปนองคกรสมัยใหมเทคนิคการ
บริหารสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใหเปนองคกรสมัยใหม เปนการพัฒนาทั้งระบบ เริ่มจาก
การใหบุคลากรในองคกรเปนบุคคลแหงการเรียนรูอันจะนําไปสูการทําใหองคกรเปนองคกรแหงเรียนรู 
แลองคกรแหงการเรียนรูจักกอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการศึกษาน่ันเอง  

 

 บทบาทหนาที่ของหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของโรงเรียนเรียนรวม 
  การจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ จะตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย 
เชน การทดสอบทางจิตวิทยาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ จะตองไดรับความรวมมือจาก
นักจิตวิทยา จิตแพทย แพทย การใหความชวยเหลือฟนฟูสมรรถภาพจะตองไดรับความรวมมือจาก
นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักอรรถบําบัด ครูการศึกษาพิเศษ หนวยงานอ่ืนๆ และผูที่
เกี่ยวของ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวในกฎหมาย เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดําเนินการจัดการ
เรียนรวมเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละฝายดังนี้ 
 

 บทบาทหนาที่ของสํานักการศึกษา 
 สํานักการศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพ่ือชวยเหลือเด็กดอยโอกาส และเด็กพิการใหมีโอกาสเขาเรียนรวมกับเด็กปกติอยางเสมอภาคดังนี้ 
 สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา59 

1. สํารวจความตองการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะขอเปดการจัดการเรียน
รวม โดยทําหนังสือสอบถามความตองการไปยังสํานักงานเขต 50 สํานักงานเขตเพ่ือใหโรงเรียนสํารวจ
ความตองการและแสดงความจํานงขอเปดการจัดการเรียนรวมสงใหสํานักการศึกษาภายในตนเดือน
ธันวาคมของทุกป 

2. สํานักการศึกษาจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความพรอมการขอเปดโรงเรียน
จัดการเรียนรวม ตามแนวทางหลักเกณฑการคัดเลือกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ขอเปดสอน
การเรียนรวม 

                                                           
59

 ศิริพร สหัสสานนท และคณะ, การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ:      

โรงพิพมคุรุสภา, 2551), 88. 
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3. สํานักการศึกษาจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตรวจเยี่ยมความพรอมของโรงเรียนที่มี
ความประสงคขอเปดการจัดการเรียนรวม 

4. สํานักการศึกษาจัดทําหนังสือแจงคณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งออกตรวจเย่ียมความ
พรอมของโรงเรียนที่ประสงคขอเปดการจัดการเรียนรวมและเย่ียมโรงเรียนตามวันเวลาที่กําหนด 

5. คณะทํางานสรุปรายงานการตรวจเยี่ยมพรอมของโรงเรียนที่ขอเปดการจัดการเรียนรวม 
เพ่ือนําขอมูลเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเปดโรงเรียนจัดการเรียนรวม 

6. คณะกรรมการพิจารณาเปดโรงเรียนจัดการเรียนรวม ประชุมพิจารณาโรงเรียนที่มีความ
ประสงคจะขอเปดการจัดการเรียนรวม ตามแนวทางหลักเกณฑการคัดเลือกโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีประสงคขอเปดการจัดการเรียนรวม 

7. สํานักการศึกษาจัดทําหนังสือนําเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามเห็นชอบ และลงนามไปประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเปดโรงเรียนที่
จัดการเรียนรวมในปการศึกษาน้ันๆ 

8. สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษาแจงประกาศใหสวนราชการสํานักการศึกษาที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการ เชน กองคลัง กองการเจาหนาที่ หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานเลขานุการ กองพัฒนา
ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร พรอมทั้งแจงกองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สํานักงานเขตท้ัง 
50 สํานักงานเขต ไดทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

9. หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบดังนี้ 
 9.1 กองคลัง ดําเนินการวางแผนการใชจายงบประมาณและจัดสรรงบประมาณเงิน

อุดหนุนรัฐบาล โอนใหสํานักงานเขตท่ีมีโรงเรียนที่เปดการจัดการเรียนรวมดําเนินการ 
  -  เงินรายหัว เรื่อง สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก คนละ 2,000 บาท 

  -  คาวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน(เรียนรวม) โรงเรียนละ 9,000 บาท 

  -  คาตอบแทนผูปฏิบัติงานครูการศึกษาพิเศษคนละ 2,000 บาทตอเดือน 

 9.2 กองการเจาหนาที่ ดําเนินการตรวจอัตรากําลังขาราชการครูของโรงเรียนที่ไดรับ
อนุมัติเปดการจัดการเรียนรวมมีจํานวนเทาไร หากยังมีอัตราวาง พิจารณาเรื่องขออนุมัติจัดสรร
อัตรากําลังของครูการศึกษาพิเศษไปสอนที่โรงเรียนท่ีขอเปดการจัดการเรียนรวม 

 9.3 หนวยศึกษานิเทศก สนับสนุนสงเสริมการนิเทศการสอนและจัดโครงการอบรม 
พัฒนาครูการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความตองการพิเศษ จัดอบรมใหความรูดานการ
บริหารงานและจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรวม และดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ตามท่ีไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของจัดการอบรมให
ความรูดานการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษสงเสริมการสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

 9.4 สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหโรงเรียน เชน ทางลาด หองน้ํา ลิฟท ปรับปรุงหองเพ่ือจัดทําหองออกกําลังกาย
พรอมอุปกรณ ปรับปรุงอาคาร สถานที่ใหเหมาะสมกับการใหบริการของโรงเรียน 

 9.5 กองพัฒนาขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหครูไดรับ
การศึกษาเพ่ิมเติม ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู การศึกษาพิเศษ (ป.บัณฑิตดาน
การศึกษา) เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถ ดานการศึกษาพิเศษเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากคราร
ศึกษาพิเศษตองมีวุฒิทางการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามพระราชบัณญัติการจัดการเรียน
สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (มาตรา 3) 

 9.6 สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา จัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียน
รวม โรงเรียนละ 5,000 บาท โดยโอนงบประมาณใหโรงเรียนดําเนินการสงเสริมศักยภาพนักเรียน คัด
กรองนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพ IEP,IIP จัดหาสื่ออุปกรณเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนตาม 
IEP และอบรมใหครูทั้งโรงเรียนใหมีความรูดานการจัดการเรียนรวม 

 9.7 สํานักงานยุทธศาสตรการศึกษา จัดทําและสอบถามสถิตินักเรียนเรียนรวมของ
โรงเรียนเปดการจัดการเรียนรวม โดยแยกประเภทความบกพรอง 9 ประเภทและสรุปจํานวนนักเรียน
เรียนรวม โดยแจงกองคลังเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณประจําป และแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  -  รวบรวมสถิตินักเรียนเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
  -  ขอเปดการจัดการเรียนรวมแตละปการศึกษา 
  -  แจงสถิติจํานวนนักเรียนรวมใหกองคลังดําเนินการจัดโอนงบประมาณ เงินอุดหนุน

รัฐบาล ใหโรงเรียนจัดการเรียนรวม และแจงกองการเจาหนาที่จัดสรรอัตรกําลัง 
  -  จัดทําโครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนรวมโรงเรียนละ 25,000 บาท 

โดยโอนงบประมาณใหสํานักงานเขตและโรงเรียนดําเนินการ 
 9.8 กองเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน สงเสริมและสนับสนุนดานเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร ระบบ IT ระบบสารสนเทศใหกับโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม 

 9.9 สํานักงานเขตดําเนินการสนับสนุนสงเสริมโรงเรียนในสํานักงานเขตท่ีเปดการจัดการ
เรียนรวม 

  -  รวบรวมสถิติขอมูลจํานวนนักเรียนเรียนรวมประเภทตางๆ 9 ประเภทและจํานวน
นักเรียนเรียนรวมเปนรายชั้น 

  -  ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการเบิกจายเงินสนับสนุนผูปฏิบัติการสอนการศึกษา
พิเศษเรียนรวม พ.ค.ศ. ของโรงเรียน พรอมใหความรูขั้นตอนติดตาม เบิกจายเปนรายเดือนใหกับ
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โรงเรียน และจัดทําหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนผูปฏิบัติการสอนการศึกษาพิเศษ 
(เรียนรวม) พ.ค.ศ. ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  -  เมื่อสํานักงาน กก. อนุมัติตัวบุคคล (ขาราชการครูผูปฏิบัติการสอนการศึกษาพิเศษ
เรียนรวม) ตามหลักเกณฑท่ี กก. กําหนด จัดสงเรื่องใหโรงเรียนและสํานักการศึกษาเพ่ือดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของตอไป 

  -  ดําเนินการปฏิบัติตามกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
พิเศษ(เรียนรวม) 

  -  ดําเนินการสนับสนุนสงเสริมและใหบริการส่ือ สิ่งอํานวยความสะดวกแกนักเรียน
(เรียนรวม) 

 

 บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขต 

 สํานักงานเขต มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือชวยเหลือเด็กดอยโอกาสและเด็กพิการใหมีโอกาสเขาเรียนรวมกับเด็กปกติอยาง
เสมอภาค แนวทางดําเนินการของสํานักงานเขตควรกํากับดูแลและใหความรูความเขาใจแกโรงเรียน
รวมในสังกัดดังนี้ 

1. สงเสริมสนับสนุน ใหผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551 มาตราที่ควรทราบ ไดแก 

 สํานักงานเขตควรทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนมีความรูและเขาใจในหมวด 
1 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี ้

(1) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตลอดชีวิต 

(2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษาโดยคํานึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความตองการจําเปนของบุคคลนั้น 

(3) ไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 6 ใหครูการศึกษาพิเศษทุกสังกัดมีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2. ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ การแตงต้ัง
คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ กําหนดใหมีจํานวน 20 – 25 คน (สอดคลอง
กับระเบียบ คําสั่งที่สํานักการศึกษานําเสนอ) ประกอบดวย ผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณสูงในดานการบริหารการศึกษาสําหรับคนพิการดานกฎหมาย ดานการแพทยและ
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สาธารณสุข และดานเทคโนโลยี โดยกําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการ ตามมาตรา 12อํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการมีดังนี้60 

(1) เสนอนโยบายเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายสวนราชการที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ 

(2) เสนอความเห็นชอบและใหคําปรึกษาตอผูอํานวยการเขต 

(3) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการใชจายเงิน รวมทั้งอนุมัติโครงการหรือแผนงาน 

(4) จัดทําประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
(5) สงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดบริการ

การศึกษาสําหรับคนพิการ ใหทุกสวนราชการที่เก่ียวของจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางบูรณาการ 
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบของกรุงเทพมหานคร 

 มาตรา 13 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับการ
แตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน เมื่อครบกําหนดตามวาระใหแตงตั้งคณะกรรมการใหม
ภายในหกสิบวัน 

 มาตรา 14 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เปนบุคคลลมละลาย 

(4) เปนคนไรความสามารถ 

(5) ไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

(6) ผูมีอํานาจใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

3. การขอรับเงิน พ.ค.ศ. 
 เงิน “พ.ค.ศ.” ชื่อเต็มวา “เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ 

และครูการศึกษาพิเศษกรณีเริ่มเรียนรวม” ซึ่งเปนเงินคาตอบแทนสําหรับความยุงยากในการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับคนพิการทางดานรางกาย สติปญญา การมองเห็น การไดยิน และทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม รวมทั้งความพิการซอน 

4. เอกสารหลักฐานตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

                                                           

60
 ชัยพจน รักงาม, การบริหารแบบยึดโรงเรียนเปนศูนยกลาง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, 2556), 41. 
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(1) คําของตามแบบขอรับเงิน “พ.ค.ศ.” (แบบ พ.ค.ศ.1) 
(2) รายงานขอมูลขาราชการครูที่ไดรับเงินเดือน “พ.ค.ศ.” (แบบ พ.ค.ศ.2) 
(3) บัญชีแสดงจํานวนนักเรียนปการศึกษาท่ีขอรับเงิน “พ.ค.ศ.” 

(4) ตารางสอนรวมและตารางสอนรายบุคคลปการศึกษาท่ีของรับเงิน “พ.ค.ศ.”  
(5) สําเนาปริญญาทางการศึกษาพิเศษ หรือวุฒิบัตรผานการอบรมครูการศึกษาพิเศษ ตาม

หลักสูตรที่ กก. กําหนด 

(6) คําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ หรือครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม 

5. สําหรับครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมจะตองสงเอกสาร หลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี้ 
(1) สําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารรับรองความพิการของเด็กจากแพทยเฉพาะทาง หรือ

โรงพยาบาลของทางราชการ (ตามแนบทายกฎกระทรวงสาธารณสุข) 
(2) เอกสารหลักฐานที่แสดงวาเปนโรงเรียนในโครงการการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมที่อยู

ในความรับผิดชอบกํากับของหนวยงาน 

(3) แผนการสอนเฉพาะบุคคลของเด็กพิการที่ทําการสอน 

(4) ครูประจําชั้นพิเศษและครูเสริมวิชาการตองมีเด็กพิการไมนอยกวา 6 คน สวนครู
ประจําชั้นเรียนรวมตองมีเด็กพิการไมนอยกวา 3 คน โดยทําการสอนไมนอยกวา 18 คาบตอสัปดาห 
และครูประจําชั้นเรียนรวมตองสอนเสริมวิชาการอีก 5 คาบตอสัปดาห61 

6. สาเหตุที่ครูการศึกษาพิเศษไมไดรับเงิน “พ.ค.ศ.” 

(1) ไมมีทะเบียนคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการจากแพทยเฉพาะทางหรือ
โรงพยาบาลของทางราชการ 

(2) ตารางสอนรวมและตารางสอนรายบุคคลไมสมบูรณและไมสอดคลอง 
(3) เอกสารหลักฐานตางๆ ผูบริหารสถานศึกษาไมไดรับรองความถูกตอง 

              (4)สําคัญผิดวาเด็กท่ีสอนเปนเด็กพิการโดยมิไดมีแพทยรับรอง (ครูผูสอนคัดแยกเด็กพิการ
เอง) 

7. ผูบริหารโรงเรียนและสํานักงานเขต 

 ผูบริหารโรงเรียนและสํานักงานเขตมีสวนรวมสนับสนุนใหครูการศึกษาพิเศษดําเนินการ
สงเอกสารใหสํานักงานเขต เพ่ือรวบรวมสงสํานักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร (กก.) เพ่ือขอ
อนุมัติตัวบุคคลหลังจากการอบรมโดยเร็ว 

 

                                                           
61

 อนุสรณ ฟูเจริญ, การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: แสงจันทร, 2551), 

45. 
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 บทบาทหนาที่ของโรงเรียนเรียนรวม 
 โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่ทําหนาที่ ในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียน โดยคํานึงถึง
ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย บุคคลฝายที่ทําหนาที่ในการดูแลนักเรียนให
สามารถเรียนรูไดตามศักยภาพ การจัดการเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จทุกฝายตองรับบทบาทหนาที่
ของตนเอง และปฏิบัติหนาที่ของตนเองภายใตกฎดังนี้ 
 บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน 

1. มีความรู ความเขาใจ เรื่องกฎหมาย นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการ
เรียนรวม 

2. ใหนโยบายสนับสนุนในการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน 

3. จัดการแตงตั้งผูรับผิดชอบและคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนรวม 

4. การวางแผน ประชุม กําหนดเปาหมายในการจัดการเรียนรวม ชี้แจงบุคลากรท้ังระบบใน
โรงเรียนและชุมชน 

5. จัดอบรมบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรวม 

6. จัดหาสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก ปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูของเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ 

7. สรางขวัญและกําลังใจแกครูในการสอนนักเรียนที่มีความ ตองการพิเศษ 

8. ประสานงานความรวมมือกับกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และหนวยงานอ่ืน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดุแล ชวยเหลือ สนับสนุน ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ 

9. นิเทศ ติดตามผลการสัมมนาศักยภาพนักเรียน และผลการดําเนินการจัดการเรียนรวมของ
โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

10. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ 

 บทบาทหนาที่ของครูการศึกษาพิเศษ 

1. มีความรู ความเขาใจ  เรื่องกฎหมาย นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการ
เรียนรวม 

2. รวมประชุมวางแผน ชี้แจงแนวทางในการเรียนรวมแกผูที่เกี่ยวของ ครูผูสอนเด็กปกติ 
ผูปกครองนักเรียนปกติ ผูปกครองนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ 

3. ใหคําแนะนําแกบุคลากรในโรงเรียนในการชวยเหลือดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

4. จัดการคัดกรองและประเมินความสามารถของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
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5. ประชุมครูผูสอน ผูปกครอง นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และผูที่เกี่ยวของในการจัด
พัฒนาการศึกษาเฉพาะบุคคล (LEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

6. จัดหา ผลิตสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก ปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูของที่มี
ความตองการพิเศษ สอนเสริมใหแกนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

7. ประสานงานความรวมมือกับกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และหนวยงานอ่ืน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดูแลชวยเหลือสนับสนุนในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ 

8. รายงานผลการพัฒนานักเรียนที่มีตองการพิเศษ และผลการดําเนินการจัดการเรียนรวม
ของโรงเรียนอยางประสิทธิภาพ ตอผูบริหารโรงเรียนและสํานักการศึกษา 
 บทบาทหนาที่ของครูและบุคลากร 

1. ใหความรวมมือในการจัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการ
เทคโนโลยี สิ่งอํานวยสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลือตางๆ ทางการศึกษา เพ่ือใหเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษเขาถึงและใชประโยชนได 

2. มีทัศนคติที่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ และใหความเมตตาในฐานะเปนนักเรียนใน
ความรับผิดชอบของตนเอง 

3. สนับสนุน ชวยดูแล และประสานความรวมมือกับชุมชนหรือนักวิชาชีพเพ่ือใหเด็กที่มี
ความตองการพิเศษไดรับการศึกษาหรือบริการทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปน
พิเศษของแตละบุคคล62 

บทบาทหนาที่ของผูปกครอง 
1. มีความรู ความเขาใจ ในการพัฒนาศักยภาพลูก และแนวทางในการจัดการเรียนรวม 

2. เขารวมประชุมกับโรงเรียน ครูผูสอนเด็กปกติ และครูการศึกษาพิเศษ ในการจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

3. การชวยเหลือดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษตามคําแนะนําของครูผูสอนและครู
การศึกษาพิเศษ 

4. จัดหาสื่อ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก ปรับสภาพแวดลอมที่บานใหเอ้ือตอการ
เรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

                                                           
62

 อนุสรณ ฟูเจริญ, การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: แสงจันทร, 2551), 

45. 
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5. ประสานงานความรวมมือกับกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง และหนวยงานอ่ืน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดูแลชวยเหลือสนับสนุนในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ  

6. รายงานผลการพัฒนานักเรียนที่มีความตองการพิเศษท่ีบาน ตอครูผูสอน63 

 

ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนเรียนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

การดําเนินงานจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มดําเนินการตั้งแต พ .ศ. 2534 
หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษาดําเนินการทดลองโครงการจัดชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 23 โรงเรียน มีนักเรียนเขารวมโครงการจํานวน 400 คน โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือชวยเหลือเด็กเรียนชา ใหมีโอกาสไดเรียนตามความสามารถจนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ และ
เพ่ือลดอัตราการสอบตกซํ้าชั้น และลดปญหาการสูญเปลาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
ผลปรากฎวานักเรียนสามารถเล่ือนไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 224 คน สามารถ
เขาเรียนรวมกับเด็กปกติในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 33 คน และเรียนอยูในชั้นเรียนพิเศษ
เดิมจํานวน 143 คน เด็กที่เรียนอยูในชั้นเรียนเดิมถูกสงเขารับการตรวจสอบจากแพทยของ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร พบวาสวนหนึ่งเปนเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเรียนได อีกสวนหนึ่งเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไมได และอีก
สวนหนึ่งเปนเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู สํานักการศึกษาจึงจัดอบรมครูผูสอนใหมีความรูใน
การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูนอกจากนั้นสํานักการศึกษาขอความ
รวมมือจากกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในขณะน้ัน โดยไดรับการ
สนับสนุนครูผูสอนมาชวยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน 
นฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนวัดนิมมานรดี โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
โรงเรียนวัดลาดพราว โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนศูนยรวมน้ําใจ และโรงเรียนสามเสนนอก จึงจัดไดวา
เปนโรงเรียนกลุมแรกของกรุงเทพมหานครท่ีมีการจัดการเรียนรูแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษโดย
ครูการศึกษาพิเศษในกระทรวงศึกษาธิการ64 

                                                           
63 เรื่องเดียวกัน, 7-16 
64 ชัยพจน รักงาม, การบริหารแบบยึดโรงเรียนเปนศูนยกลาง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว, 2554), 12-16. 
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 พ.ศ. 2539 หนวยศึกษานิเทศกสํารวจพบวา มีนักเรียนเรียนรวม 450 คน เปนนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 212 คน นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู จํานวน 238 
ค มีครูที่ไดรับการอบรมตามหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 200 ชั่วโมง จํานวน 38 คน 

 พ.ศ. 2541 หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษาจัดอบรมใหความรูตามหลักสูตรการศึกษา
พิเศษ 200 ชั่วโมง จํานวน 52 คน 

ปการศึกษา 2542 มีโรงเรียนที่ขอเปดเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเพ่ิมอีก 43 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 
51 โรงเรียน  
 ปการศึกษา 2544 มีโรงเรียนที่ขอเปดเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมอีก 7 โรงเรียน รวมเปน 
58 โรงเรียน 

ปการศึกษา 2545 มีโรงเรียนขอเปดเปนโรงเรียนจัดการเรียนรวมอีก 2 โรงเรียน รวมเปน 60 
โรงเรียน 

ปการศึกษา 2546 มีโรงเรียนขอเปดเปนโรงเรียนจัดการเรียนรวมอีก 1 โรงเรียน รวมเปน 61 
โรงเรียน 

ปการศึกษา 2549 มีโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทั้งสิ้น 71 โรงเรียน 

ปการศึกษา 2550 มีโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทั้งสิ้น  73 โรงเรียน และมีโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีเปดเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมอีก 1 โรงเรียนไดแก โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ 
สํานักงานเขตสวนหลวง รวมเปน 74 โรงเรียน 

ปการศึกษา 2552 มีโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเพ่ิมอีก 15 โรงเรียน รวมเปน 89 โรงเรียน 
และในปการศึกษา 2555 กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะเพ่ิมโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในโครงการ 
105 โรงเรียน 

กรุงเทพมหานครในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา ไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการใหโอกาสทางการศึกษา จึงไดกําหนดเปนนโยบายไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540- 2544) มอบนโยบายใหสํานักการศึกษาดําเนินการใหเปนรูปธรรมโดยนํา
นโยบายกรุงเทพมหานครมากําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักการศึกษา ในระยะ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540-2544) ขอที่ 6 การชวยเหลือเด็กดอยโอกาสให
ไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานและใหโรงเรียนที่มีความพรอมรับนักเรียนบกพรองทางสติปญญาที่สามารถ
เรียนไดเขาเรียนในชั้นเรียนปกติ (หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ,2546:1-2) 
และตอเน่ืองมาจนถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) สํานักการศึกษาใหการ
จัดการเรียนรวมเปนกลยุทธเพิ่มเติมตามภารกิจเฉพาะของสํานักการศึกษาในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
(พ.ศ.2548-2551) ดานการศึกษา ขอ 1 ใหบริการการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสเด็กที่มีความตองการพิเศษ
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และแผนพัฒนาบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2552-2555) ที่กําหนดยุทธศาสตรที่ 2 วา 
พัฒนาศักยภาพเมืองเพ่ือกาวทันการแขงขันทางเศรษฐกิจและเปนมหานครแหงการเรียนรู65 

เปาหมาย 

 เด็กท่ีมีความตองการพิเศษมีโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเทาเทียมกับเด็กปกติ 

วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 

1. เพ่ือใหบริการทางการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือใหเด็กท่ีมีความตองการพิเศษกลุมตางๆ ไดมีโอกาสเรียนรวมในโรงเรียนปกติ 
3. เพ่ือใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรูจักตนเองปรับตัวเขากับสังคม และอยูรวมกับเด็ก

ปกติได 
4. เพ่ือสรางการยอมรับและใหโอกาสในการอยูรวมกันระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษ

และเด็กปกติ 

 

 นโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแกบุคคลท่ี
มีความตองการพิเศษ บุคคลดอยโอกาส ผูยากไรในสังคม เร่ิมกําหนดนโยบายไวในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) ตอเนื่องมาถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 
(พ.ศ.2545-2549) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2550-2555) และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ป (พ.ศ. 2552-2563) มอบหมายใหสํานักการศึกษาดําเนินการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเปดเปนโรงเรียนจัดการเรียนรวม รับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและมีอายุอยูใน
เกณฑการศึกษาภาคบังคับ เขาเรียนรวมในโรงเรียน66 

 เปาหมาย 

 การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีเปาหมายในการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับนักเรียนปกติดังนี้ 
                                                           

65
 คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง

ซ้ําซอน.ในชุดฝกอบรมดวยตนเอง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2552), 15-21. 
 

66
 คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง

ซ้ําซอน.ในชุดฝกอบรมดวยตนเอง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2552), 25-29. 
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 1. ใหโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดการเรียนรวมไดอยางมีคุณภาพเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูแกเด็กที่มีความตองการพิเศษอยางมีคุณภาพ 

          2. สงเสริมการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

วัตถุประสงค 
การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติดังนี้ 
1. เพ่ือใหบริการทางการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อยางมีคุณภาพ 

 2. เพ่ือใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรูจักตนเอง ปรับตัวเขากับสังคม ไดรับการยอมรับ 
และอยูรวมกับเด็กปกติไดอยางมีความสุข 

4. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  

 

กลุมการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครไดแบงกลุมการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมี

ความสอดคลองกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม วิถีการดํารงชีวิตของประชาชน สามารถสนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเพ่ือประโยชนในการประสานงาน       
การกํากับ และติดตามการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของกรุงเทพมหานครไดแก 
S 1.  กลุมกรุงเทพกลาง ประกอบดวย  เขตพระนคร เขตดุสิต  เขตปอมปราบศัตรูพาย เขต
สัมพันธวงศ  เขตดินแดง  เขตหวยขวาง  เขตพญาไท  เขตราชเทวี  และเขตวังทองหลาง 
  2.  กลุมกรุงเทพใต ประกอบดวย ปทุมวัน  บางรัก  เขตสาทร  เขตบางคอแหลม  เขตยาน
นาวา  เขตคลองเตย     เขตวัฒนา   เขตพระโขนง  เขตสวนหลวง และเขตบางนา 
  3. กลุมกรุงเทพเหนือ  ประกอบดวย เขตจตุจักร  เขตบางซื่อ  เขตลาดพราว เขตหลัก
สี่   เขตดอนเมือง เขตสายไหม และ เขตบางเขน 

  4. กลุมกรุงเทพตะวันออก  ประกอบดวย บางกะป   สะพานสูง  เขตบึงกุม  เขตคันนา
ยาว  เขตลาดกระบัง   เขตมีนบุรี  เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

  5. กลุมกรุงธนเหนือ  ประกอบดวย  เขตธนบุรี  เขตคลองสาน   เขตจอมทอง  เขตบางกอก
ใหญ  เขบางกอกนอย   เขตบางพลัด    เขตตลิ่งชัน  และเขตทวีวัฒนา 
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  6. กลุมกรุงธนใต  ประกอบดวย  เขตภาษีเจริญ   เขตบางแค   เขตหนองแขม   เขตบางขุน
เทียน  เขตบางบอน   เขตราษฎรบูรณะ  และเขตทุงครุ 
 

 ขอมูลโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ กรุงเทพมหานคร 
ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรคือ โรงเรียนเรียนรวมกลุมกรุงธนเหนือ ประกอบดวย 8 เขต ไดแก 

เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน 
และเขตทวีวัฒนา ซึ่งมีโรงเรียนโรงเรียนเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับการประกาศจัดต้ัง
จากกรุงเทพมหานครใหเปนโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมระหวางนักเรียนปกติกับนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษจํานวนทั้งสิ้น 13 โรงเรียนดังนี้ คือ  

1. เขตธนบุรีไดแก  โรงเรียนวัดกระจับพินิจ  

ขอมูลพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดกระจับพินิจ ประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 2 คน 
ครูผูสอนจํานวน 41 คน และมีนักเรียนจํานวน 906 คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 11 คน 

2. เขตคลองสานไดแกโรงเรียนวัดเศวตฉัตร  
ขอมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเศวตฉัตรประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 2 คน ครูผูสอน
จํานวน    45คน และมีนักเรียนจํานวน 704 คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 52 คน 

3.เขตจอมทองไดแก โรงเรียนวัดไทร  
ขอมูลพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดไทรประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 4 คน ครูผูสอน
จํานวน 80คน และมีนักเรียนจํานวน 1,814 คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 14 คน 

4.เขตบางกอกใหญไดแก โรงเรียนวัดทาพระ  
ขอมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทาพระ ประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 2 คน ครูผูสอน
จํานวน 31 คน และมีนักเรียนจํานวน 673คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 11 คน 

5.เขตบางกอกนอย ไดแก(1)โรงเรียนวัดสุวรรณาราม และ(2)โรงเรียนวัดยางสุทธาราม  
ขอมูลพ้ืนฐาน (1)โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 1 คน 
ครูผูสอนจํานวน 29คน และมีนักเรียนจํานวน 593คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 60 คน 

       (2)โรงเรียนวัดยางสุทธาราม ประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 2 คน 
ครูผูสอนจํานวน 40คน และมีนักเรียนจํานวน 757คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 31 คน 

6.เขตบางพลัดไดแก โรงเรียนวัดรวก  
ขอมูลพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดวัดรวก ประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 1 คน ครูผูสอน
จํานวน 28คน และมีนักเรียนจํานวน 492คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 29 คน 

7.เขตตลิ่งชันไดแก(1) โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(2) โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน(3) โรงเรียนวัดพิกุล 
(4)โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา และ(5)โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน 
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ขอมูลพื้นฐาน (1)โรงเรียนวัดตลิ่งชัน ประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คน ครูผูสอนจํานวน 12 คน   และ
มีนักเรียนจํานวน 237คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 6 คน 

        (2) โรงเรียนชุมทางตลิ่งชันประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คนรองผูอํานวยการ 1 คน 
ครูผูสอนจํานวน 12 คน   และมีนักเรียนจํานวน 237คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 18 คน 

                  (3) โรงเรียนวัดพิกุลประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 1 คน ครูผูสอน
จํานวน 30 คน   และมีนักเรียนจํานวน 453คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 7 คน 

                  (4)โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลาประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คนรองผูอํานวยการ 1 คน 
ครูผูสอนจํานวน 26 คน   และมีนักเรียนจํานวน 501คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 14 คน 

                  (5)โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐานประกอบดวยผูอํานวยการ 1 คนรองผูอํานวยการ 1 คน 
ครูผูสอนจํานวน 24 คน   และมีนักเรียนจํานวน 407คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 15 คน 

 8. เขตทวีวัฒนา ไดแก โรงเรียนคลองทวีวัฒนา ขอมูลพ้ืนฐาน โรงเรียนคลองทวีวัฒนา
ประกอบดวย ผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ 2 คน ครูผูสอน จํานวน 43 คน และนักเรียน
จํานวน 1,087 คน มีเด็กพิเศษเรียนรวม 18 คน67 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 

 สมหมาย ทัติวงศ  ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียนเรียนรวมใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  สภาพของการดําเนินงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียน
เรียนรวมในสังกัดกรุงเทพมหานครดานคุณภาพนักเรียน  ดานกระบวนการเรียนการสอน  ดานการ
บริหารจัดการ  และดานปจจัยการดําเนินงาน  ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน  ครูการศึกษา
พิเศษ  และครูผูสอนเด็กเรียนรวม   โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 68  

 ไพลิน ปุกมะ ไดทําการศึกษา การจัดการเรียนรวมของครูในโรงเรียนแกนนําระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ผลการศึกษาพบวา ครูใน

                                                           
67กรุงเทพมหานคร, รายงานสถิติการศึกษาปการศึกษา 255 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

(กรุงเทพฯ: สํานักงานกรุงเทพมหานคร, 2555), 26. 
68 สมหมาย ทัติวงษ, งานวิจัยการสภาพการดําเนนิงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียนเรียน

รวมในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ประกายเพชร, 2553), 23. 



103 
 

โรงเรียนแกนนําระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 มีการ
จัดการเรียนรวม ดานการจัดการสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก69 

 หนึ่ งนุช วงศไทย ไดศึกษาปญหาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขต ทวีวัฒนา กลุมตัวอยางประกอบดวยครูปฏิบัติงานดานการ
บริหารและดานปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 245 คน 
ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนามีความ
เขาใจในการบริหารงานและการจัดการศึกษาการบริหารจัดการเรียนรวมอยูในระดับปานกลางและได
ใหขอเสนอแนะวา ควรมีการศึกษาวิจัยขาราชการครูในเขตอ่ืนๆ เพ่ือ  มีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่
อาจจะการทําใหการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมในโรงเรียนปกติแตกตางกัน70 

 นพมาศ สุธิวิรัช ไดทําการศึกษาการบริการการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในโรงเรียนแกน
นําสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การบริหารการเรียนรวมโดยใช
โครงสรางซีทอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานนักเรียน ดานสภาพแวดลอม และดาน
เครื่องมือ71 

 วิวัฒนไชย ศรีวิวัฒน ไดศึกษา สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมใตโครงสราง
ซีด (SEAT Framework) ของโรงเรียนสํากัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ครู
ในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ที่มีขนาดโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหาร
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสรางซีท (SEATFramework) ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี แตกตางกัน72 

                                                           
69 ไพลิน ปุกมะ, “การศึกษาการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนแกนนําระดับประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1.”(ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรันครรินทรวิโรฒ, 2553), 23. 

70 หนึ่งนุช วงศไทย, “ปญหาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร.” (ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552): 45. 

71 นพมาศ สุธิวิรัช, “การศึกษาการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในโรงเรียนแกนนํา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1.” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริการ
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ, 2551), 89. 

72 วิวัฒนไชย ศรีวิวัฒน, “สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใตโครงสราง
ซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี.” (ปริญญานิพนธ
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 สมพงษ อันตะบุศษ ไดศึกษา สภาพและปญหาการดําเนินงานจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษ
กับเด็กปกติในโรงเรียนแกนนํา สังกัดสํานักงานเขตงานพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ เขต 3 
ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนในโรงเรียนแกนนําที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมตอสภาพและ
ปญหาการดําเนินงานจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษกับเด็กปกติในโรงเรียนแกนนํา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ เขต 3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาแตกตางกันในดานหลักสูตร ดานบุคลากร และดานอาคารสถานท่ี ดานการประเมินผลและดาน
การสัมพันธกับชุมชน73 
 ณรงค อัมพรภาค ไดทําการศึกษา คุณภาพการดําเนินงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียนแกน
นําจัดการเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 2 กลุม ตัวอยาง
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 17 คน ครูการศึกษาพิเศษ 17 คน ครูผูสอนเด็กเรียนรวม 55 คน 
รวม 157 คนผลการวิจัย พบวา การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จไดนั้นมี
องคประกอบ ที่เกี่ยวของหลายอยางที่ตองดําเนินการอยางเปนระบบต้ังแตระดับชาติกําหนดนโยบาย
ที่ชัดเจนใน เรื่องการจัดการเรียนรวมใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพใหมากที่สุดนอกจากนั้น
งบประมาณท่ีไดควรมีความเหมาะสม และเพียงพอ74 

 กัญญารัตน วองศิริกุล ไดวิจัยเรื่องแนวทางการสงเสริมการจัดการเรียนรวมของนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชากร คือ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน 
49 คน และครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 459 คน ไดกลุมตัวอยาง 209คน ผลการวิจัย พบวา 
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมตอบสนองตอความตองการของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ดาน
บุคลากรในโรงเรียนมีการสรางความเขาใจเรื่องการจัดการเรียนรวมแกบุคลากรมากท่ีสุดสนับสนุนเขต
พ้ืนที่โรงเรียนมีการกระตุนใหเกิดการสรางเครือขายของครอบครัวนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเกิด

                                                                                                                                                                      

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี  นครินทรวิ, 
2550), 72. 

73 สมพงษ อันตะบุศษ, “สภาพการบริหารการดําเนินงานจัดการเรียนรวมของเด็กพิเศษกับ
เด็กปกติ ในโรงเรียนแกนนํา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3.” (ปริญญานิพนธครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2550), 
81. 

74 ณรงค อัมพรภาค, “การศึกษาคุณภาพการดําเนินการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ 2.” (ปริญญานิพนธการศึกษา
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 91. 
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พลังความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูปกครองมากที่สุดและตองมีการเตรียมความพรอมใหครูผูสอน
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรวม75 

 สมยศ สุขพัฒนธี ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารจํานวน 12 คน และ
ครูผูสอนจํานวน 12 คน รวม 24 คน ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารดําเนินการสงเสริม พัฒนาครูผูสอน
ในการจัดเก็บขอมูบ วิเคราะหขอมูลและรายงานขอมูลอยางเปนระบบดําเนินการจัดหาเคร่ืองมือคัด
แยก สื่อและอุปกรณสําหรับเตรียมความพรอมวางแผนการใชงบประมาณรวมถึงการจัดบริการจําเปน
ใหผูเรียน ไดแก บริการแนะแนว ศิลปะบําบัด ดนตรีบําบัด การแกไขการพูด76 

 

งานวิจัยตางประเทศ 

 แมทธิวส (Mathews) ไดศึกษาทัศนะคติของครูตอเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย และ
ปญญา ในมลรัฐลังงอ ประเทศมาเลเซีย ไดผลการศึกษา ดังนี้ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ใหการยอมรับเด็กมากกวาครูที่ไมมีวุฒิหรือวุฒิในระดับอื่นๆ หากพิจารณาระหวางเชื้อชาติ
แลวพบวาชาวมาเลเซียเชื้อสายมาเลเซียและอินเดีย ครูมีพ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษใหการยอมรับ
เด็กมากกวาครูที่ไมมีพ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษ หากพิจารณาโดยสวนรวมแลวพบวาครูสวนมาก ยัง
มีทัศนคติในทางลบตอเด็กท่ีมีความตองการพิเศษและใหความเห็นตอไปวาการใหการศึกษาแกเด็กที่มี
ความบกพรองทางรางกายและปญญานั้นควรแยกจากเด็กปกติอยางเด็ดขาด77 

ไมซ (Mize) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารโรงเรียนในการ
บริหารโครงการสําหรับเด็กพิเศษในรัฐเซาร แคโรไลนา โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะบงชี้ทักษะที่ผูบริหาร
จําเปนตองมีในการบริหารโครงการสําหรับเด็กนักเรียนพิการเรียนรวมที่ทางรัฐตองจัดขึ้นตาม

                                                           
75 กัญญารัตน วองศิริกุล, “สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมภายใต

โครงสรางซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี.”(ปริญญา
ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551), 89. 

76 สมยศ สุขพัฒธี, “สภาพและปญหาการจัดการเรียนรวมตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนเรียนรวม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นครนายก.” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาการบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 89. 

77 Mathews, Rachal. (1984, January). Attitudes of Teacher and Administrator 

Toward the Handicapped in Malaysia and implication for Teacher Training and 

rograms Development. Doctoral Dissertation, University of San Diago. Dissertation 

Abstracts International. 32(4): 66-68 
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ขอกําหนดทางกฏหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดระบุทักษะที่ผูบริหารควรมี ตั้งแต 3-10 ทักษะ 
พบวา กลุมทักษะที่มีการระบุถึงมากที่สุด คือ กลุมทักษะในหัวขอการประชุมเกี่ยวกับโปรแกรม
การศึกษาเฉพาะบุคคลและการจัดเขาเรียนหรือรับบริการ และกลุมทักษะที่มีการระบุนอยที่สุด คือ
กลุมทักษะในหัวขอความสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน สําหรับทักษะอ่ืนๆ ที่กลถมตัวอยางระบุไว 
ดังน้ี การทดสอบและการสงตอ งบประมาณการสรรหา การคัดเลือก และการประเมินบุคลากร 
โปรแกรมการศึกษาพิเศษ กฎหมายที่เก่ียวของ78  
 บลินชารด (Binchard) ไดทดลองจัดกิจกรรมรวมเชิงปฐมนิเทศสําหรับนักเรียนปกติระดับ
ประถมศึกษา เพื่อใหมีความรู ความเขาใจแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกอนดําเนินการโครงการ
เรียนรวมระหวางนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกับนักเรียนปกติ พบวานักเรียนปกติมีทัศนคติใน
ทางบวกตอนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษขอเสนอะแนะวาโรงเรียนควรจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสราง
ความเขาใจอันดี ระหวางนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกับนักเรียนปกติกอนที่จะจัดใหมีการเรียน
รวมระหวางนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกับนักเรียนปกติ79 

 อีไคล (Echois) ไดศึกษาความคิดเห็นของครูประถมศึกษาท่ีมีผลตอการเรียนรวมของเด็ก
ปญญาออนในการศึกษาปกติจากโรงเรียนบางโรงเรียนในรัฐเทกซัส พบวา ครูที่มีอายุนอยกวามีความ
คิดเห็นทางบวกตอการเรียนรวมมากกวาครูที่มีอายุมากกวา ครูที่มีวุฒิตางกันมีความคิดเห็นตอการ
เรียนรวมไมตางกัน ครูที่มีประสบการณสอนนอยกวามีความคิดเห็นในทางบวกตอการเรียนรวม
มากกวาครูที่มีประสบการณมากกวา ครูที่มีประสบการณในการสอนเด็กปญญาออนมากอนมีความ
คิดเห็นไมตางจากครูที่ไมมีประสบการณและครูประถมศึกษาไมมีความคิดเห็นในทางบวกตอการเรียน
รวม80  

 

 

                                                           
78 อภิสิทธิ์ เดชะคําภู, “ปญหาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษในโรงเรียนปฐมศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษากาฬสินธุ.”(ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547), 88. 

79 Blanchard, Donna M. (1991, June) Improving Attitudes and Socail 

Interctions Betteen Nonhandicapped Young Children And their peers with 

handicapping Conditions. Dissertation Abstracts Intenational. 51(12)A: 4083 
80 Echois, I J, (1992, September), An Analysis of Eiementary Teacher 

Opinions Toward Maistreaming  Moderately to Selected Schools in Texas. 

Dissertation Abstracts Intenational. DIA-A 52/08: 2883. 



107 
 

สรุป 

 

 จากการคนควา เอกสารและงานวิจัยขางตน จะเห็นไดวาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งกําหนดแนวทางการบริหารโรงเรียนเรียนรวมแบงเปน 4 งาน คือ 1) การ
บริหารงานดานวิชาการ หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานดานวิชาการอยางเปนระบบในการ
บริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา 
โรงเรียนเรียนรวมจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด สามารถตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการศึกษาได   ทุกชวงชั้นตลอดจนการรวมมือเปนเครือขายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  มีขอบเขตงาน
หรือภารกิจ ไดแก1)การบริหารงานวิชาการ 2)การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน3)การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู 4)การประกันคุณภาพ 5)การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน (2)การ
บริหารงานบุคคล  หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลท่ีมุงสงเสริมให
โรงเรียนเรยีนรวมสามารถปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและตอบสนองภารกิจของโรงเรียนเรียน
รวม มีขอบเขตงานหรือภารกิจไดแก 1)การจัดทําทะเบียนประวัติ 2)การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
บุคลากรทางการศึกษา 3)การพัฒนาบุคลากร  (3)การบริหารงบประมาณ การวางแผนการใชเงิน
งบประมาณใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ทั้งดานผลผลิตและผลลัพธ นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาจากการใช
งบประมาณตามยุทธศาสตรดานตางๆ ของโรงเรียน บรรลุตามเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาชาติ 
โดยมีระบบการติดตามและประเมินผลความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม  มีขอบเขตงานหรือภารกิจ
ไดแก 1)การบริหารงานงบประมาณ 2) การบริหารการเงินและบัญชี 3)การบริหารพัสดุ 4) การ
สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5)การพนจากราชการ (4) การบริหารทั่วไป หมายถึง การ
วางแผนการดําเนินงานระบบการบริหารโรงเรียนเรียนรวม ใหการบริหารงานทุกดานบรรลุผลตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ไดแก นิติธรรม คุณธรรม การมี
สวนรวม ความรับผิดชอบ ความคุมคาและ ความโปรงใส มีการนําระบบควบคุมภายในเขามาใชใน
การวางแผน มีขอบเขตงานหรือภารกิจไดแก 1)การพัฒนาระบบขอมูลเครือขายสารสนเทศ 2) การ
วางแผนการบริหารการศึกษา 3) งานบริหารธุรการ 4)งานสัมพันธชุมชน 5)งานประชาสัมพันธ 6)งาน
กิจการนักเรียน 7) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 8) งานพัฒนาเครือขายทางการศึกษา 9) การ
จัดระบบควบคุมภายใน และ10) การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป   



 

บทที่ 3 

 

การดําเนินการวิจัย 

 

การดําเนินการคนควาอิสระเร่ือง การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค เ พ่ือทราบ 1) การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม             
กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม            
กรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ เปนหนวยวิเคราะห 
(unit of analysis) ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบการดําเนินการวิจัยเปนสองสวน คือ ขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัย และระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการคนควาอิสระครั้งนี้ใหบรรลุวัตถุประสงค มีระบบและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนของ
การดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบโดยศึกษาปญหา ศึกษาวรรณกรรม
ตางๆท่ีเกี่ยวของจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังรายงานการวิจัยตางๆ      
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เรียบเรียงผลงานเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการสรางเคร่ืองมือวิจัย มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. นําแบบสอบถามที่สรางไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองเพ่ือหาความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) และนําไปทดลองใชกับโรงเรียนที่ไมใชกลุมประชากร (try out) เพ่ือหา
คาความเชื่อม่ัน (reliability) แลวนําไปเก็บขอมูลจากกลุมประชากร  นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมา
วิเคราะหขอมูลและแปรผลการวิเคราะหขอมูล 
 2. นําผลการศึกษาเชิงปริมาณมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง โดยผูวิจัยขอ
สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน  5 คน ดวยตนเอง  
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 ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย เปนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอตอ
อาจารยผูควบคุมการคนควาอิสระเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูควบคุมการคนควาอิสระจัดทํารายงานผลการคนควาอิสระฉบับ
สมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

 เพ่ือใหการคนควาอิสระนี้เกิดประสิทธิผล  ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร ผูใหขอมูล  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ลักษณะกลุมตัวอยางเดียว  ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot,non-experimental 
case study design) ซึ่งแสดงไดดวยแผนภูมิดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อ  S หมายถึง  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
ประชากร 
 1. สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

    ประชากรที่ใชในการคนควาอิสระคร้ังนี้คือ โรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 13 โรงเรียน 

O 

 

S    X 
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    ผูใหขอมูลที่ใชในการคนควาอิสระคร้ังนี้คือ บุคลากรจากสถานศึกษาโรงเรียนละ 6 คน 
ประกอบดวย บุคลากรจาก 3 ฝาย ฝายละ 2 คน คือ 1) ผูบริหารสถานศึกษา/รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา/หัวหนากลุมสาระ จํานวน 2 คน 2) ครูผูสอน/ครูพิเศษ จํานวน 2 คน  และ                
3) คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ไมใชบุคลากรในโรงเรียน จํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูล
จํานวน 78 คน ดังตารางตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 1 ประชากร และผูใหขอมูล 
 

เขตพื้นที่กรุงธนเหนือ รายช่ือโรงเรียน 
ผูใหขอมูล 

ผูบริหารสถานศึกษา/
รองผูอํานวยการ/
หัวหนากลุมสาระ 

ครูผูสอน/       
ครูพิเศษ 

คณะกรรมการ   
สถานศึกษา 

1.เขตธนบุรี   1.โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 2 2 2 
2.เขตคลองสาน 2.โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 2 2 2 
3.เขตจอมทอง 3.โรงเรียนวัดไทร 2 2 2 
4.เขตบางกอกใหญ 4.โรงเรียนวัดทาพระ 2 2 2 
5.เขตบางกอกนอย 5.โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 2 2 2 

6.โรงเรียนวัดยางสุทธาราม 2 2 2 
6.เขตบางพลัด 7.โรงเรียนวัดรวก 2 2 2 
7.เขตตลิ่งชัน 8.โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 2 2 2 

9.โรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน 2 2 2 
10.โรงเรียนวัดพิกุล 2 2 2 
11โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา 2 2 2 
12.โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน 2 2 2 

8.เขตทวีวัฒนา 13.โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 2 2 2 

รวม 
26 26 26 

78 
 
 2. สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผูวิจัยสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน  5 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาดังนี้ 1) คุณวุฒิไม
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ต่ํากวาปริญญาโท 2) เปนผูมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเรียนรวมไมนอยกวา 2 
ป และ 3) เปนผูบริหารสถานศึกษาดีเดนหรือมีตําแหนงทางวิชาการ                                                             
  
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
           2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวของการบริหารโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการจัดการเรียนรวมสังกัดกรุงเทพมหานครแบงการบริหารงาน
ของโรงเรียน 4 งาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ  2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหาร
งบประมาณ และ 4) การบริหารงานทั่วไป โดยมีขอบขายและภารกิจของการบริหารงานแตละงาน
ดังนี้ 

1. การบริหารงานวิชาการ   หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานดานวิชาการอยางเปน
ระบบในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษา โรงเรียนเรียนรวมจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด สามารถตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาได   ทุกชวงชั้นตลอดจนการรวมมือเปนเครือขายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการจัดการศึกษาประกอบดวย 5 งานคือ 1) การบริหารงานวิชาการโดยสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานการวางแผนและการบริหารงานวิชาการอยางเปนระบบ  มีการจัดการเรียนการสอนดวย
วิธีการที่หลากหลาย  มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถของเด็ก 2)สถานศึกษามีการวางแผนและ
ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเปนระบบ วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมิน
สถานภาพสถานศึกษาเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงคโดยการมี  
สวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการพัฒนาท้ังเด็กปกติและเด็ก
เรียนรวม มีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรให
เหมาะสม โดยมีการตรวจสอบและทบทวนผลของการใชหลักสูตร  มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เหมาะสมกับเด็กปกติและเด็กเรียนรวม  
3)การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดย  สถานศึกษาสงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู ตามความเหมาะสม โดยสงเสริมใหครูใชวิธีการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
วิธีการตาง ๆ ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  ประสาน สงเสริม การใชสื่อและ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  จัดระบบการแนะแนวภายในสถานศึกษา ที่
เหมาะสมกับผูเรียน ดําเนินการแนะแนวการศึกษาและติดตามและประเมินผลการจัดระบบและ
กระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา หาวิธีการแกไขปญหาตางๆโดยการทําวิจัยในชั้นเรียน มีการ
วัดผลและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
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ของสถานศึกษา พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลใหไดมาตรฐานการศึกษา สอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 4)การประกันคุณภาพ มีการวางแผนจัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลตาม
เปาหมายเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
โดยการศึกษา สํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา จัดใหความรู เสริมสรางความคิดทางวิชาการแกชุมชน 
มีการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรอื่น ประสานความรวมมือ ชวยเหลือพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องคกรตาง ๆ 5) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนเปนการมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของ
ครูผูสอนใหไดมาตรฐานและมีความพรอมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ตาม
ความสามารถของผูเรียน มีการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมาย
และเกิดประสิทธิผลตอผูเรียน 

2. การบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลท่ี
มุงสงเสริมใหโรงเรียนเรียนรวมสามารถปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและตอบสนองภารกิจของ
โรงเรียนเรียนรวม ประกอบดวย3งานคือ(1)การจัดทําทะเบียนประวัติ สถานศึกษามีการวางแผน
ดําเนินงานจัดทําทะเบียนประวัติของบุคลากรอยางเปนระบบ  การดําเนินการขอมีบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐมีความสะดวกรวดเร็ว และมีการดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหกับบุคลากรเม่ือครบอายุราชการ(2)การสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา
มีการวางแผนขออัตรากําลัง และ การบรรจุแตงตั้งอัตรากําลังตรงตามความตองการของสถานศึกษา
และบุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงาน(3)การพัฒนาบุคลากร สถานศึกษามีการ
วางแผนและสํารวจความตองการของบุคลากร วิเคราะหความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
จัดลําดับความสําคัญของสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือหาแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดวิธีการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยคํานึงถึง       
ความเเตกตางระหวางบุคคล   มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จัดการอบรมเพ่ือ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ   สงเสริมและสนับใหบุคลากรไดรับการพัฒนางานอยางตอเนื่อง  สนับสนุน
ใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาตอ 
          3. การบริหารงบประมาณ หมายถึง การวางแผนการใชเงินงบประมาณใหเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด ทั้งดานผลผลิตและผลลัพธ นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาจากการใชงบประมาณตามยุทธศาสตร
ดานตางๆ ของโรงเรียน บรรลุตามเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลความสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย5 งานคือ 1) การบริหารงานงบประมาณ 
สถานศึกษามีการจัดทําแผนบริหารงบประมาณ การดําเนินการเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณอยาง
เปนระบบ  มีการดําเนินการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม  การดําเนินการ
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จัดซื้อจัดจางมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนถูกตองตามข้ันตอน 2)การบริหารงาน
การเงินและบัญชี สถานศึกษามีการวางแผนและการดําเนินงานการบริหารการเงินและบัญชีที่โปรงใส
สามารถตรวจสอบได มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานไดอยางเพียงพอและเหมาะสม      
3) การบริหารพัสดุ สถานศึกษามีการวางแผนและการดําเนินงานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง เปนไปตามแผนอยางเปนระบบ มีการควบคุมการเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ เปนไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ มีการบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑอยางสม่ําเสมอ มีการจัดวางระบบการ
จําหนายวัสดุ ครุภัณฑที่ชัดเจน  มีการตรวจรับและรายงานการเงินเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุมีความเปนปจจุบัน      
4)การสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  สถานศึกษามีการวางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนอยางเปดเผย เปนระบบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีหรือเลื่อน 
วิทยฐานะตามเกณฑที่กําหนด มีการประเมินบุคลากรเพ่ือใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อีกทั้งมีการ
ดําเนินการทางวินัย เปนไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 5) การพนจากราชการ  สถานศึกษามี
การวางแผนการดําเนินงานตามข้ันตอนเกี่ยวกับการพนจากราชการกรณีตาง ๆ เชนกรณีตาย การ
เกษียณอายุราชการ และการลาออกจากราชการ 
          4. การบริหารงานท่ัวไป หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานระบบการบริหารโรงเรียน
เรียนรวม ใหการบริหารงานทุกดานบรรลุผลตามมาตรฐานที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ ไดแก นิติธรรม คุณธรรม การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ ความคุมคาและ ความ
โปรงใส มีการนําระบบควบคุมภายในเขามาใชในการวางแผน เพ่ือใหการดําเนินงานของสถานศึกษา
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบดวย10 งานคือ 1) การพัฒนา
ระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ สถานศึกษามีการสํารวจและจัดทําทะเบียนเครือขายขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบ การจัดระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการบริหารจัดการเปนปจจุบัน มีการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ มีการ
จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืน รวมถึง มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลอยางตอเน่ือง 2) การวางแผนการบริหารการศึกษา  สถานศึกษามีการวางแผนการบริหาร
การศึกษา การเตรียมการจัดทําแผนโดยการวิเคราะหสภาพปญหาของโรงเรียนรวมการวิเคราะห
ศักยภาพของโรงเรียนเรียนรวม  การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย การกําหนดยุทธศาสตร การ
กําหนดโครงการกิจกรรมตางๆอยางสอดคลองและชัดเจน 3) งานบริหารงานธุรการ  สถานศึกษามี
การดําเนินเกี่ยวกับงานสารบรรณ และทะเบียนนักเรียนอยางเปนระบบ ถูกตองเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 4) งานสัมพันธชุมชน สถานศึกษาสามารถประสานความรวมมือกับชุมชน และ
หนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ  5) งานประชาสัมพันธ  สถานศึกษามีการวางแผนและ
ประชาสัมพันธงานดานการศึกษาเพ่ือใหชุมชนรับทราบขอมูลและใหความรวมมือในการดําเนินงาน
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ของสถานศึกษา 6) งานกิจการนักเรียน สถานศึกษามีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตร
เชนกิจกรรมสหกรณ กิจกรรมกีฬา การใหบริการนักเรียนดานตางๆ และมีระบบดูชวยเหลือนักเรียน 
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด 7) สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับอาคารสถานท่ี การจัดสภาพแวดลอมและยานพาหนะอยางเปนระบบ มีการควบคุมดูแลใหอยู
ในความมั่นคงปลอดภัย เรียบรอย สวยงาม พรอมที่จะใชประโยชนอยูเสมอ 8) งานพัฒนาเครือขาย
ทางการศึกษา สถานศึกษามีการสรางความรวมมือระหวางภายในกลุมเครือขายการศึกษา ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและใชทรัพยากรดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  9) การ
จัดระบบควบคุมภายใน สถานศึกษามีกระบวนการกํากับดูแล ควบคุมการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหสถานศึกษาใชทรัพยากรอยางคุมคา โปรงใส ตรวจสอบได และลดความผิดพลาดของการ
ดําเนินงาน สงผลใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอคุณภาพการศึกษา          
10) การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป   
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือในการคนควาอิสระครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ 1) แบบสอบถาม  และ 2) แบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง ( semi-structure interview) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานสภาพสวนตัวของผูใหขอมูล มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list)  ถามรายละเอียดเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ 
ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยสรางขึ้นจากตัวชี้วัดคุณภาพของการดําเนินงานตามแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนเรียนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 
ระดับ ตามแนวคิดของลิเคริท (likert fives  rating scale)1 โดยใชเกณฑกําหนดน้ําหนักคะแนน และ
มาตราสวนประมาณคาดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีน้ําหนัก
เทากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมอยูในระดับมาก มีน้ําหนัก     
เทากับ 4 คะแนน 

                                                           
1
 RensisLikert, The Humen Organization (New York: McGraw – Hill , 1967), 74 
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ระดับ 3 หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมอยูในระดับปานกลาง มีน้ําหนัก
เทากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมอยูในระดับนอย มีน้ําหนักเทากับ 
2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมอยูในระดับนอยที่สุด มีน้ําหนัก
เทากับ 1 คะแนน 

2. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ( semi-structure interview)  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไป
สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือนํามาสรุปผลรวมกับผลสรุปของการบริหารจัดการโรงเรียนเรียน
รวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย 
 เพ่ือใหการคนควาอิสระครั้งนี้สามารถตรวจสอบและวัดไดตามขอบเขตของการวิจัยและบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว ผูวิจัยจึงดําเนินการสรางเครื่องมือดังนี้ 

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด 
     ขั้นที่ 1 ศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศมาประมวลเพ่ือกําหนโครงสรางของเคร่ืองมือ ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
     ขั้นที่ 2 ดําเนินการสรางแบบสอบถาม เสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระและนําไป
ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity) เสร็จแลวนํามา
ปรับปรุงแกไขการใชภาษาใหถูกตองและเหมาะสม โดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective 
Congruence) โดยแบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1 ทุกขอ 
     ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนเรียนรวม
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
 ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 2 ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.992 

                                                           
2Cronbach, Lee J, Essentials of Psychological Testing, 3rded (New York: 

Harper & Row Publishers, 1974), 161.   
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2. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structure interview)  เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบ
สัมภาษณดังนี้ 
     ขั้นที่ 1ศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ
ตางประเทศมาประมวลเพ่ือกําหนดโครงสรางของเคร่ืองมือ ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

    ขั้นที่ 2 นําขอสรุปจากการวิจัยเชิงปริมาณมาสรางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-
structure interview) 

    ขั้นที่ 3 นําแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structure interview)ที่สรางขึ้นเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาเพ่ือแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น 

    ขั้นที่ 4 นําแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ( semi-structure interview)ฉบับสมบูรณไป
สัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา 5 คน เพ่ือการรวบรวมขอมูลตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เพ่ือใหการคนควาสําเร็จดวยดี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตามวิธี
และข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผานอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และภาควิชา
การบริหารการศึกษา เพ่ือทําหนังสือขอความอนุเคราะหผูบริหารสถานศึกษา ในการขอสัมภาษณ
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน  5 คน ในขั้นนี้
ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาดังนี้1) คุณวุฒิไม
ต่ํากวาปริญญาโท 2) เปนผูมีประสบการณในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเรียนรวมไมนอยกวา 2 
ป และ3) เปนผูบริหารสถานศึกษาดีเดนหรือมีตําแหนงทางวิชาการ  

2. ผูวิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผานอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และภาควิชา
การบริหารการศึกษา เ พ่ือทําหนังสือขอความรวมมือไปยังผู อํานวยการโรงเรียนเรียนรวม           
กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการขอขอมูลภายในสถานศึกษา 
โดยถือหนังสือเดินทางไปยังสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย ขอความรวมมือจากผูอํานวยการ      
รองผูอํานวยการ หัวหนากลุมสาระ ครูผูมีหนาที่ปฏิบัติการสอน ครูพิเศษ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ซึ่งเปนกลุมประชากรชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  
 3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเดินทางไปเก็บแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง 
  
 
 



117 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการรวบรวมขอมูลผานการ
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามเม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจัดระเบียบขอมูล ลงรหัส
นําขอมูลไปคํานวณคาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
 
สถิติที่ใชในการวิจัย 

 สถิติที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 1. สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช คือ คาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (percentage) 
 2. การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดวยการนํา
ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามหาคามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: ) และคา          
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  deviation: ) โดยกําหนดเกณฑการวิเคราะหตามแนวคิดของ
เบสท3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 แสดงวา การดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม
กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด 
 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 แสดงวา การดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม
กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ในระดับมาก 
 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 แสดงวา การดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม
กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49  แสดงวา การดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนเรียน
รวมกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอย 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 แสดงวา การดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม
กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับนอยที่สุด 
 สถิติที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 3. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis) 
 

                                                           
3
 Best,  John W, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 
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สรุป 

 

 การคนควาอิสระเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบการบริหารโรงเรียนเรียนรวมกลุมกรุงธนเหนือ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือทราบแนวทางการบริหารโรงเรียนเรียนรวมกลุมกรุงธนเหนือ สังกัด
กรุงเทพมหานคร การคนควาอิสระคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (discriptive research) กลุม
ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก โรงเรียนเรียนรวมกลุมกรุงธนเหนือ จํานวนท้ังสิ้น 13 โรงเรียน เก็บ
ขอมูลจาก ผูบริหารสถานศึกษา/รองผูอํานวยการสถานศึกษา/หัวหนากลุมสาระ จํานวน 2 คน ครูผูมี
หนาที่ปฏิบัติการสอน/ ครูพิเศษ จํานวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 2 คน รวม
โรงเรียนละ 6 คน เปนจํานวนทั้งสิ้น 78 คน ตัวแปรที่ใชในการคนควาอิสระ  ครั้งนี้ประกอบดวยตัว
แปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาที่ และประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบันและตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรที่เกี่ยวของ
การบริหารโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากแนวทางในการจัดการเรียนรวมสังกัด
กรุงเทพมหานครแบงการบริหารงานของโรงเรียน เปน 4 งาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การ
บริหารงานบุคคล 3) การบริหารงบประมาณ 4) การบริหารงานทั่วไป สถิติที่ใชในการวิจัย คือ การ
วิเคราะห  สถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ และรอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และคา   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา สรุปเปนขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางการบริหาร
โรงเรียนเรียนรวมกลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตอไป 
 

 



 
บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การดําเนินการคนควาอิสระเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค เ พ่ือทราบ  1) การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม             
กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธน
เหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ เปนหนวยวิเคราะห (unit 
of analysis) ไดรับการตอบกลับคืนมาครบทุกฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถาม
นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใสตารางประกอบการบรรยาย จําแนกออกเปน 3 ตอน  
ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม  กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี  3 แนวทางการบริหารจดัการโรงเรียนเรยีนรวม กรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
  

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนการวิเคราะหขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถามของ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาสาระการเรียนรู ครูผูสอน 
และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่เปนกลุมตัวอยาง 13 โรงเรียน รวม 78 คน จําแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน และประสบการณในการทํางานในสถานศึกษา โดยหา
คาความถ่ี (f) และคารอยละ (%)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม                    
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
1.เพศ    
 ชาย 

หญิง 
36 
42 

46.15 
53.85 

รวม 78 100.00 
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
2.อายุ  

ไมเกิน 30 ป 
 

15 
 

19.23 
 30 – 40 ป 

41 -50 ป 
มากกวา 50 ป 

21 
23 
19 

26.92 
29.49 
24.36 

รวม 78 100.00 
3. ระดับการศึกษา 
           ต่ําปริญญาตรี 

 
10 

 
12.82 

 ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

45 
23 

57.69 
29.49 

รวม 78 100.00 
4. ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน   
 ผูอํานวยการโรงเรียน/รองผูอํานวยการโรงเรียน/หัวหนา

กลุมสาระ 
ครูผูสอน/ครูพิเศษ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
26 
26 
26 

 
33.33 
33.33 
33.34 

รวม 78 100.00 
5. ประสบการณในการทํางานในสถานศึกษาของทาน   
 ไมเกิน 5 ป 

6 – 10 ป 
11 – 15 ป 
16 – 20 ป 
21 – 25 ป 
26 ปขึ้นไป 

11 
13 
14 
15 
12 
13 

14.10 
16.67 
17.95 
19.23 
15.38 
16.67 

รวม 78 100.00 
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 จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 42 คน คิดเปนรอย
ละ 53.84 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 46.15 อายุ 41-50 ป มากทีสุด 
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 29.49 รองลงมาคือ อายุ 30-40 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
26.92 และอายุไมเกิน 30 ป นอยที่สุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 19.23 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 57.69 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 23 
คน คิดเปนรอยละ 29.49 และตํ่ากวาปริญญาตรี นอยที่สุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 12.82 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาสาระการเรียนรู และครูผูสอน 
จํานวนอยางละเทา ๆ กัน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และคณะกรรมการสถานศึกษา 
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 33.34 และมีประสบการณในการทํางานในสถานศึกษา 16–20 ป มาก
ที่สุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 19.23 รองลงมา 11-15 ป ขึ้นไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
17.95 และไมเกิน 5 ป นอยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 14.10 

 
ตอนที่ 2 การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ในการวิ เคราะห การบ ริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม  กลุ มกรุ งธนเหนือ  สั งกัด
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชมัชฌิมเลขคณิต ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
จากประชากร 13 แหง แลวนําไปเปรียบเทียบตามเกณฑการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุม
กรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของเบสท ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 

กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
                    (N = 13) 

การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม   ระดับ 
1. การบริหารงานดานวิชาการ  3.33 0.56 ปานกลาง 
2. การบริหารงานบุคคล  3.18 0.55 ปานกลาง 
3. การบริหารงานดานงบประมาณ   3.31 0.51 ปานกลาง 
4. การบริหารงานทั่วไป  3.32 0.60 ปานกลาง 

รวม  3.26 0.53 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา ระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัด
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( =3.26) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจาย
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นอย ( =0.53) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีคา
มัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.51-0.56        
คามัชฌิมเลขคณิตตั้งแต 3.18-3.33 โดยเรียงลําดับจากคามัชฌิมเลขคณิตมากไปหานอยดังนี้         
การบริหารงานดานวิชาการ ( =3.33,S.D=0.56) การบริหารงานทั่วไป ( =3.32, S.D=0.06) การ
บริหารงานดานงบประมาณ ( =3.31, S.D=0.51) และการบริหารงานบุคคล ( =3.18,S.D=0.55)  
 
ตารางที่ 4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงานวิชาการ 
 (N = 13) 

ขอที ่
การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 

  ระดับ 
การบริหารงานวิชาการ 

1 สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงานดานวิชาการอยางเปนระบบ 3.34 0.56 ปานกลาง 
2 
 

มีการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนทีเ่หมาะสมกับพัฒนาการและ 
ความสามารถของเด็ก 

3.36 0.33 ปานกลาง 

3 
 

สถานศึกษาสงเสรมิการจดัการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ี 
หลากหลาย  

3.42 0.41 ปานกลาง 

4 สถานศึกษามีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ 3.41 0.74 ปานกลาง 
5 
 

สถานศึกษามีการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเปนระบบ 

3.31 0.81 ปานกลาง 

6 
 

มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพ 
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

3.34 0.23 ปานกลาง 

7 
 

สถานศึกษาจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาท่ีเอื้อตอการพัฒนาท้ัง 
เด็กปกติและเด็กเรยีนรวม 

3.45 0.31 ปานกลาง 

8 
 

มีการนําหลักสตูรไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการหลักสตูรไดเหมาะสม 

3.11 0.24 ปานกลาง 

9 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เหมาะสมกับเด็กปกติและเด็กเรยีนรวม 3.18 0.25 ปานกลาง 
10 มีการตรวจสอบและทบทวนผลของการใชหลักสูตร พัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
3.16 0.33 ปานกลาง 

11 สถานศึกษาสงเสรมิใหมีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
การเรียนรู ดวยเทคนิค วิธีการตางๆ 

3.14 0.04 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงานวิชาการ (ตอ) 
 (N = 13) 

 
ขอที ่

การบริหารจัดการ 
  ระดับ 

การบริหารงานวิชาการ 
12 สถานศึกษาสงเสรมิ การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อสรางสื่อและ

พัฒนาส่ือการศึกษา 
3.24 0.36 ปานกลาง 

13 จัดระบบการแนะแนวภายในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเรยีน 3.22 0.38 ปานกลาง 
14 สถานศึกษาดําเนินการตดิตามและประเมินผลการจัดระบบและ

กระบวนการแนะแนว 
3.12 0.02 ปานกลาง 

15 สถานศึกษาสนับสนุนวิธีการแกไขปญหาตางๆดวยการทําวิจัยในช้ันเรียน 3.32 0.31 ปานกลาง 
16 สถานศึกษามีการกําหนดระเบยีบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ

ประเมินผลในการปฏิบตัิงาน 
3.25 0.32 ปานกลาง 

17 มีการดําเนินการพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลใหไดมาตรฐาน
การศึกษา สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

3.26 0.39 ปานกลาง 

18 มีการจัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

3.28 0.64 ปานกลาง 

19 วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหบรรลผุลตามเปาหมายเพ่ือการ
รองรับการประกันคณุภาพภายนอก 

3.21 0.52 ปานกลาง 

20 สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการโดยการศึกษา สํารวจความ
ตองการจัดใหความรู เสริมสรางความคิด สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 

3.36 0.57 ปานกลาง 

21 สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

3.38 0.36 ปานกลาง 

22 ประสานความรวมมือและชวยเหลอืในการพัฒนาวิชาการกับองคกรอื่น 
สถานศึกษาของรัฐ และเอกชน 

3.37 0.45 ปานกลาง 

23 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ 3.44 0.64 ปานกลาง 
24 มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของครูผูสอนใหไดมาตรฐาน และมีความพรอม

ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
3.39 0.25 ปานกลาง 

25 มีการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมาย
และเกดิประสิทธิผลตอผูเรยีน 

3.35 0.34 ปานกลาง 

 รวม 3.33 0.56 ปานกลาง 
 
จากตารางที ่4 พบวา ระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมกลุมกรุงธนเหนือ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( =3.33) สวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย ( =0.56) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.02-
0.64 คามัชฌิมเลขคณิตตั้งแต 3.12-3.45 โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือ ขอ 7 สถานศึกษา
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือตอการพัฒนาทั้งเด็กปกติและเด็กเรียนรวม  ( =3.45, =0.31) 
รองลงมา คือ ขอ 23 สรางเครือขายความรวมมือการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ ( =3.44,      

=0.64) และขอที่มีมัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด คือ ขอ 8 มีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรไดเหมาะสม ( =3.11, =0.24) 
 
ตารางที่ 5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงานบุคคล 
 (N = 13) 

ขอที ่
การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 

  ระดับ 
การบริหารงานบุคคล 

1 สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงานการบริหารบุคลากรอยางเปน
ระบบ 

3.14 0.52 ปานกลาง 

2 สถานศึกษามีการดําเนินงานบริหารบุคลากรตามแผนงานท่ีตั้งไว 3.19 0.36 ปานกลาง 
3 สถานศึกษามีการดําเนินงานจัดทําทะเบียนประวัติของบุคลากร 3.22 0.39 ปานกลาง 
4 สถานศึกษามีการดําเนินการสาํรวจแกไขปรับปรุงประวัติของบุคลากรให

เปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 
3.28 0.33 ปานกลาง 

5 สถานศึกษาใหบริการในการดําเนนิการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของ
รัฐดวยความสะดวกรวดเร็ว 

3.07 0.37 ปานกลาง 

6 สถานศึกษามีสํารวจประวัติบคุลากรเพ่ือดําเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณเมื่อครบอายุราชการ 

3.09 0.24 ปานกลาง 

7 สถานศึกษามีการดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับ
บุคลากรเมื่อครบอายุราชการ 

3.08 0.41 ปานกลาง 

8 มีการวางแผนขออัตรากําลังตามความตองการของสถานศึกษาอยางเปน
ระบบ 

3.11 0.56 ปานกลาง 

9 มีการดําเนินการขออัตรากําลังตามความตองการของสถานศึกษา 3.12 0.52 ปานกลาง 
10 สถานศึกษาไดรับบุคลากรจากการบรรจุแตงตั้งอัตรากําลังตรงตามความ

ตองการของสถานศึกษา 
3.07 0.51 ปานกลาง 

11 สถานศึกษาจัดสรรบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมและความสามารถตรงกับ
ตําแหนงงาน 

3.06 0.57 ปานกลาง 

12 สถานศึกษามีการสํารวจความตองการพัฒนางานของบุคลากร 3.00 0.24 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงานบุคคล (ตอ) 
 (N = 13) 

ขอที ่
การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 

  ระดับ 
การบริหารงานบุคคล 

13 สถานศึกษามีการวิเคราะหความตองการในการพัฒนาบุคลากร 3.05 0.22 ปานกลาง 
14 สถานศึกษาจัดลําดับความสาํคัญของปญหาในการพัฒนาบุคลากร 3.08 0.31 ปานกลาง 
15 สถานศึกษาจัดลําดับความตองการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อหา

แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.06 0.21 ปานกลาง 

16 สถานศึกษามีการกําหนดวิธีการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรโดย
คํานึงถึงความเตกตางระหวางบุคคล 

3.11 0.33 ปานกลาง 

17 สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล 

3.05 0.24 ปานกลาง 

18 สถานศึกษามีการสํารวจตรวจสอบ สนับสนุน บุคลากรเพื่อใหมหีรอื
เลื่อนวิทยฐานะ 

3.21 0.25 ปานกลาง 

19 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 3.06 0.26 ปานกลาง 
20 สถานศึกษาสํารวจความตองการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพ 
3.08 0.28 ปานกลาง 

21 สถานศึกษามีการจัดการอบรมบคุลากรเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 3.09 0.29 ปานกลาง 
22 สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนางานอยางตอเน่ือง 3.07 0.74 ปานกลาง 
23 สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองดวยการศึกษาตอ 3.25 0.64 ปานกลาง 
24 สถานศึกษามีการกําหนดระเบยีบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
3.27 0.67 ปานกลาง 

25 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 3.29 0.54 ปานกลาง 
รวม 3.18 0.55 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา ระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมกลุมกรุงธนเหนือ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( =3.18) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย ( =0.55) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.21-
0.67 คามัชฌิมเลขคณิตตั้งแต 3.00-3.29 โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดคือ ขอ 25 สถานศึกษามี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ( =3.29, =0.54) รองลงมาคือ ขอ 4 สถานศึกษามี
การกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร( =3.28, =0.33) 
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และขอที่มีมัชฌิมเลขคณิตต่ําสุดคือ ขอ 12 สถานศึกษามีการสํารวจความตองการพัฒนางานของ
บุคลากร ( =3.00, =0.24) 

 
ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงบประมาณ 
 (N = 13) 

ขอที ่
การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 

  ระดับ 
การบริหารงบประมาณ 

1 สถานศึกษามีการวางแผนบรหิารงบประมาณอยางเปนระบบ 3.22 0.36 ปานกลาง 
2 สถานศึกษามีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณท่ีมคีวาม

ชัดเจน 
3.34 0.35 ปานกลาง 

3 มีการขอต้ังงบประมาณและจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม 3.36 0.47 ปานกลาง 
4 การดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย

ถูกตองตามข้ันตอน 
3.25 0.55 ปานกลาง 

5 สถานศึกษามีการบริหารการจัดซือ้จัดจางอยางเปนระบบและมี
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

3.24 0.61 ปานกลาง 

6 สถานศึกษามีการจัดทําระบบขอมลูสารสนเทศเพ่ือการจัดซื้อจัดจาง 3.41 0.23 ปานกลาง 
7 สถานศึกษามีการบริหารการเงินและบัญชีที่โปรงใสสามารถตรวจสอบ

ได 
3.33 0.47 ปานกลาง 

8 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานไดอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 

3.32 0.25 ปานกลาง 

9 สถานศึกษาจัดลําดับความสาํคัญของการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรม
และจัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสม 

3.38 0.36 ปานกลาง 

10 สถานศึกษามีจดัทําระบบฐานขอมลูงบประมาณและสารสนเทศ 3.39 0.21 ปานกลาง 
11 สถานศึกษาจัดทําระบบบญัชีท่ีถูกตองและชัดเจน 3.37 0.22 ปานกลาง 
12 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการใชจายงบประมาณ 3.34 0.34 ปานกลาง 
13 สถานศึกษามีการวางแผนจัดหาพสัดุ ครภุัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

เพื่อการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.36 0.52 ปานกลาง 

14 สถานศึกษาจัดหาพัสดุ ครุภณัฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง เปนไปตาม
แผนงานอยางเปนระบบ 

3.37 0.36 ปานกลาง 

15 สถานศึกษามีการควบคุมการเบิกจายพัสดุ ครุภณัฑ เปนไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 

3.38 0.61 ปานกลาง 

16 สถานศึกษาจัดใหมีการบํารุงรักษาวัสดุครภุัณฑอยางสม่าํเสมอ 3.32 0.21 ปานกลาง 
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ตารางที ่6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงบประมาณ (ตอ) 
 (N = 13) 

ขอที ่
การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 

  ระดับ 
การบริหารงบประมาณ 

17 สถานศึกษามีจดัวางระบบการจําหนายวัสดคุรุภณัฑที่ชัดเจน 3.43 0.36 ปานกลาง 
18 การตรวจรับและรายงานการเงินเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 3.21 0.24 ปานกลาง 
19 การพัฒนาระบบขอมลูและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจดัหาพสัดุ

มีความเปนปจจุบัน 
3.25 0.25 ปานกลาง 

20 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
อยางเปดเผย เปนระบบ 

3.36 0.56 ปานกลาง 

21 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีหรือเลื่อน  วิทย
ฐานะตามเกณฑที่กําหนด 

3.41 0.36 ปานกลาง 

22 สถานศึกษามีการประเมินบุคลากรเพื่อใหมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

3.29 0.41 ปานกลาง 

23 สถานศึกษามีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรฝายงบประมาณอยาง
ตอเนื่อง 

3.18 0.36 ปานกลาง 

24 สถานศึกษามีการดําเนินการทางวินัย เปนไปตามระเบียบปฏิบัติของ
ทางราชการ 

3.11 0.74 ปานกลาง 

25 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามขัน้ตอนเกี่ยวกับการพนจากราชการ
กรณีตางๆเชน ตาย เกษียณ และการลาออก 

3.26 0.33 ปานกลาง 

รวม 3.31 0.51 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 6 พบวา ระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมกลุมกรุงธนเหนือ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( =3.31) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย ( =0.51) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.21-
0.74 คามัชฌิมเลขคณิตตั้งแต 3.43-3.11 โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือ ขอ 17 สถานศึกษา
มีจัดวางระบบการจําหนายวัสดุครุภัณฑที่ชัดเจน  ( =3.43, =0.36) รองลงมา คือ ขอ 6
สถานศึกษามีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดซื้อจัดจาง ( =3.41, =0.23) และขอที่
มีมัชฌิมเลขคณิตต่ําสุดคือ ขอ 24 สถานศึกษามีการดําเนินการทางวินัย เปนไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ ( =3.11, =0.74) 
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงานทั่วไป 
 (N = 13) 

ขอที ่
การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 

  ระดับ 
การบริหารงานท่ัวไป 

1 สถานศึกษามีการวางแผนการบรหิารงานของโรงเรียนเรียนรวม
อยางเปนระบบ 

3.31 0.52 ปานกลาง 

2 สถานศึกษามีการสํารวจและจัดทาํทะเบียนเครือขายขอมูล
สารสนเทศ 

3.35 0.36 ปานกลาง 

3 การจัดระบบฐานขอมลูเพื่อใชในการบริหารจัดการเปนปจจุบัน 3.21 0.47 ปานกลาง 
4 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมี

ทักษะในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
3.14 0.21 ปานกลาง 

5 สถานศึกษามีการจัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับ
หนวยงานอ่ืน 

3.25 0.25 ปานกลาง 

6 สถานศึกษามีการตรวจสอบตดิตามและประเมินผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

3.47 0.23 ปานกลาง 

7 สถานศึกษามีการจัดทําแผนการบริหารงานโดยการวิเคราะหสภาพ
ปญหาและศักยภาพของโรงเรียนรวม 

3.24 0.24 ปานกลาง 

8 สถานศึกษามีการกําหนดวสิัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อยาง
สอดคลองและชัดเจน 

3.26 0.25 ปานกลาง 

9 สถานศึกษามีการวางแผน กําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา
โรงเรียนเรียนรวมใหมคีุณภาพ 

3.41 0.26 ปานกลาง 

10 สถานศึกษามีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมตางๆเพื่อการพัฒนา
ผูเรยีนใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 

3.35 0.33 ปานกลาง 

11 สถานศึกษามีการดําเนินเก่ียวกับงานสารบรรณถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 

3.36 0.12 ปานกลาง 

12 สถานศึกษาดําเนินเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียนอยางเปนระบบ 3.24 0.32 ปานกลาง 
13 สถานศึกษาสามารถประสานความรวมมือกับชุมชน และหนวยงาน

ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.43 0.52 ปานกลาง 

14 สถานศึกษามีการวางแผนประชาสมัพันธงานดานการศึกษาเพื่อให
ชุมชนรับทราบขอมูลตางๆ 

3.42 0.31 ปานกลาง 
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม

กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงานทั่วไป (ตอ) 
 (N = 13) 

ขอที ่
การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 

  ระดับ 
การบริหารงานท่ัวไป 

15 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธงานดานการศึกษาและไดรับความ
รวมมือจากชุมชนในการดาํเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 

3.45 0.35 ปานกลาง 

16 สถานศึกษามีการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมนอกหลักสตูรเชน
กิจกรรมสหกรณ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสภานักเรียน เปนตน 

3.21 0.36 ปานกลาง 

17 สถานศึกษามีการใหบริการนักเรียนดานตางๆเชนบริการอาหาร 
บริการหองสมุด เปนตน 

3.32 0.21 ปานกลาง 

18 สถานศึกษามีระบบดูชวยเหลือนักเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพ 3.24 0.14 ปานกลาง 
19 สถานศึกษามีการดําเนินงานเก่ียวกับอาคารสถานท่ีการจัด

สภาพแวดลอมและยานพาหนะโดยการควบคุมดูแลใหอยูในความ
มั่นคงปลอดภยั เรียบรอย สวยงามพรอมท่ีจะใชประโยชนอยูเสมอ 

3.25 0.71 ปานกลาง 

20 สถานศึกษามีการสรางความรวมมอืระหวางภายในกลุมเครือขาย
การศึกษา 

3.36 0.58 ปานกลาง 

21 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและใชทรัพยากรดําเนิน
กิจกรรมรวมกันภายในกลุมเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ 

3.34 0.68 ปานกลาง 

22 สถานศึกษามีกระบวนการกํากับดแูล ควบคุมการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ 

3.21 0.69 ปานกลาง 

23 สถานศึกษามีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ
คุณภาพการศึกษา 

3.31 0.24 ปานกลาง 

24 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง 

3.32 0.32 ปานกลาง 

25 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานภาพความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษาอยางเปนระบบ 

3.24 0.24 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.60 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 7 พบวา ระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมกลุมกรุงธนเหนือ สังกัด

กรุงเทพมหานคร ดานการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( =3.32) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย ( =0.60) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวาง 0.14-0.71 
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คามัชฌิมเลขคณิตตั้งแต 3.45-3.14 โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด คือ ขอ 15 สถานศึกษามีการ
ประชาสัมพันธงานดานการศึกษาและไดรับความรวมมือจากชุมชนในการดําเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษา ( =3.45, =0.35) รองลงมาคือ ขอ 13 สถานศึกษาสามารถประสานความรวมมือกับ
ชุมชน และหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ ( =3.43, =0.52) และขอที่มีมัชฌิมเลข
คณิตต่ําสุด คือ ขอ 4 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ( =3.14, =0.21) 
 
ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร    
 จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ได ขอมูล และประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 การบริหารงานวิชาการ  

แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเรียนรวมมีแนวทางในการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนดังนี้ 

1. ควรมีการจัดหลักสูตรที่มีรูปแบบวิธีการสอนและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบ
เฉพาะเพ่ือใหการเรียนรูของเด็กพิเศษเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน 

2. สาระของเนื้อหาวิชาที่ใชในการเรียนการสอนในแตละวิชาควรมีการปรับและยืดหยุนให
เขากับลักษณะพิเศษของเด็กแตละคน 

3. การประเมินผลการเรียนของนักเรียนพิเศษควรมีรูปแบบและเกณฑที่แตกตางจาก
นักเรียนทั่วไปเพื่อการประเมินที่ตรงตามสภาพความพิเศษของเด็กแตละคน 

4. การจัดกิจกรรมในแตละกลุมสาระเรียนรูควรคํานึงถึงความสามารถและความปลอดภัย
ของนักเรียนแตละคนเพ่ือปองกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 

5. การทดสอบความรูความสามารถของเด็กพิเศษควรมีเทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสมและ
สามารถวัดความสามารถไดอยางแทจริง 

6. สื่อที่ใชควรมีความเหมาะสมกับเด็กพิเศษแตละประเภท 
สวนท่ี 2 การบริหารงานบุคคล 
1. ควรจัดครูที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษในการสอนเด็ก

พิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 
2. ผูบริหารควรมีความรูความเขาใจตลอดจนทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาความรูความสามารถ

ของเด็กพิเศษ เนื่องจากผูบริหารมีอิทธิพลตอการบริหาร การกําหนดนโยบายและขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของครูผูสอน 

3. ผูบริหารควรปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการปฏิบัติตอนักเรียนพิเศษเพ่ือเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติตอนักเรียนพิเศษของผูใตบังคับบัญชาและนักเรียนปกติในโรงเรียน 
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4. สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรสนับสนุนตําแหนงงาน อัตราเงินเดือน  ตลอดจน
สวัสดิการตางๆ เพื่อเปนการจูงใจใหกับครูท่ีทําหนาที่สอนนักเรียนพิเศษ 

5. ควรมีการอบรม ใหความรู กับครูผูสอนนักเรียนพิเศษ เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ 
ปญหาและวิธีการในการพัฒนาเด็กพิเศษใหมีความรูความสามารถเทาเทียมกับหรือใกลเคียงกับเด็ก
ปกต ิ

สวนท่ี 3 การบริหารงานงบประมาณ  
1. กระทรวงศึกษาธิการ ควรตั้งหนวยงานท่ีดูแลเด็กพิเศษโดยเฉพาะเพ่ือสามารถในการ

บริหารจัดการงบประมาณไดเปนอิสระมากข้ึน 
2. งบประมาณท่ีใชในการตอบแทนใหกับครูผูสอนเด็กพิเศษควรมีจํานวนมากพอกับความรู

ความสามารถและแรงกายแรงใจที่ใชมากกวาการใชกับเด็กปกติ 
3. การสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมที่เสริมสรางความรูความสามารถของเด็ก

พิเศษนอกสถานท่ีโดยสถานที่เหลานั้นควรมีความปลอดภัย 
สวนท่ี 4 การบริหารงานทั่วไป  
1. ควรมีกิจกรรมรวมกับชุมชนในการสรางความสัมพันธที่ดีเพ่ือใหเด็กแสดงออกรวมกับคน

ปกต ิ
2. การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานในโรงเรียนที่ตอบสนองการเรียนรูและการใชชีวิตของเด็ก

พิเศษในโรงเรียน ใหสามารถตอบสนอง ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย กับเด็กพิเศษในการ
ใชชีวิตในโรงเรียน 

3. อาคารสถานที่ ควรมีความเหมาะสมกับเด็กพิเศษประเภทตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในดานตาง ๆ  

 



 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
การดําเนินการคนควาอิสระเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ 

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 1) เ พ่ือทราบการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม             
กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือทราบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
กรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
ใชโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 13 โรงเรียน เปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis) ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 78 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ผูใหขอมูล
คือ ผูบริหารสถานศึกษา/รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมสาระ 2 คน ครูผูสอน/ครูพิเศษ 1 คน และ
คณะกรรมการ สถานศึกษา 2 คน รวมผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 78 คน สถิติที่ใชใน
การวิจัย คือ ความถ่ี รอยละ มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 ทาน ใชการวิเคราะหเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 1. การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาดานรายดานพบวา มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับปาน
กลางทุกดาน โดยดานการบริหารงานวิชาการ มีคามัชฌิมเลขคณิต มากที่สุด รองลงมาคือ ดานการ
บริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสรุปได 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ควรมีการจัดหลักสูตรที่
มีรูปแบบวิธีการสอนและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบเฉพาะเพ่ือใหการเรียนรูของเด็กพิ เศษ
เกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนการสอน สาระของเนื้อหาวิชาที่ใชในการเรียนการสอนในแตละวิชา
ควรมีการปรับและยืดหยุนใหเขากับลักษณะพิเศษของเด็กแตละคน การประเมินผลการเรียนของเด็ก
พิเศษควรมีรูปแบบและเกณฑที่แตกตางจากนักเรียนทั่วไปเพ่ือการประเมินที่ตรงตามสภาพความ
พิเศษของเด็กแตละคน การจัดกิจกรรมในแตละกลุมสาระเรียนรูควรคํานึงถึงความสามารถและความ
ปลอดภัยของเด็กพิเศษเพ่ือปองกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นการทดสอบความรูความสามารถของเด็ก
พิเศษควรมีเทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสมและสามารถวัดความสามารถไดอยางแทจริง  และส่ือที่ใช
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ควรมีความเหมาะสมกับเด็กพิเศษแตละประเภท ดานการบริหารงานบุคคล ควรจัดครูที่มีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษในการสอนเด็กพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม 
ผูบริหารควรมีความรูความเขาใจตลอดจนทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาความรูความสามารถของเด็กพิเศษ 
เนื่องจากผูบริหารมีอิทธิพลตอการบริหาร การกําหนดนโยบายและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
ของครูผูสอนผูบริหารควรปฏิบัติตนเปนตัวอยางในการปฏิบัติตอเด็กพิเศษเพ่ือเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติตอนักเรียนพิเศษของผูใตบังคับบัญชาและนักเรียนปกติในโรงเรียน สํานักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานควรสนับสนุนตําแหนงงาน อัตราเงินเดือน ตลอดจนสวัสดิการตาง ๆ เพ่ือเปนการจูงใจใหกับ
ครูที่ทําหนาที่สอนนักเรียนพิเศษ และควรมีการอบรม ใหความรู กับครูผูสอนเด็กพิเศษ เพ่ือใหมี
ความรู ความเขาใจ ปญหาและวิธีการในการพัฒนาเด็กพิเศษใหมีความรูความสามารถเทาเทียมกับ
หรือใกลเคียงกับเด็กปกติ ดานการบริหารงานดานงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ ควรตั้งหนวยงาน
ที่ดูแลเด็กพิเศษโดยเฉพาะเพ่ือสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณไดเปนอิสระมากขึ้น 
งบประมาณท่ีใชในการตอบแทนใหกับครูผูสอนเด็กพิเศษควรมีจํานวนมากพอกับความรูความสามารถ
และแรงกายแรงใจท่ีใชมากกวาการใชกับเด็กปกติ การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานในโรงเรียนที่
ตอบสนองการเรียนรูและการใชชีวิตของเด็กพิเศษในโรงเรียน ใหสามารถตอบสนอง ความ
สะดวกสบาย และความปลอดภัย กับเด็กพิเศษในการใชชีวิตในโรงเรียน และการสนับสนุน
งบประมาณในการทํากิจกรรมที่เสริมสรางความรูความสามารถของเด็กพิเศษนอกสถานที่โดยสถานที่
เหลานั้นควรมีความปลอดภัย และดานการบริหารงานทั่วไป ควรมีกิจกรรมรวมกับชุมชนในการสราง
ความสัมพันธที่ดีเพ่ือใหเด็กแสดงออกรวมกับคนปกติ การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานในโรงเรียนที่
ตอบสนองการเรียนรูและการใชชีวิตของเด็กพิ เศษในโรงเรียน ใหสามารถตอบสนองความ
สะดวกสบาย และความปลอดภัย กับเด็กพิเศษในการใชชีวิตในโรงเรียน  และอาคารสถานที่ ควรมี
ความเหมาะสมกับเด็กพิเศษประเภทตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในดานตาง ๆ  
 

การอภิปรายผล 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่สําคัญที่ควรนํามาพิจารณาเพ่ือใหทราบ
สภาพท่ีแทจริงของการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้ 

1. การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
การคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษามีขั้นตอนที่คัดกรองบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีเด็กพิเศษ มีการบริหารงานในการ
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จัดการเรียนการสอนของเด็กพิเศษมีปจจัยในการดําเนินงานหลายดานที่ตองการพัฒนา จึงทําใหการ
บริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง  
สอดคลองกับงานวิจัยของไมซ ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารโรงเรียน
ในการบริหารโครงการสําหรับเด็กพิเศษในรัฐเซาร แคโรไลนา โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะบงชี้ทักษะที่
ผูบริหารจําเปนตองมีในการบริหารโครงการสําหรับเด็กนักเรียนพิการเรียนรวมที่ทางรัฐตองจัดขึ้นตาม
ขอกําหนดทางกฎหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดระบุทักษะที่ผูบริหารควรมี ตั้งแต 3-10 ทักษะ 
พบวา กลุมทักษะที่มีการระบุถึงมากที่สุด คือ กลุมทักษะในหัวขอการประชุมเกี่ยวกับโปรแกรม
การศึกษาเฉพาะบุคคลและการจัดเขาเรียนหรือรับบริการ และกลุมทักษะที่มีการระบุนอยที่สุด  คือ
กลุมทักษะในหัวขอความสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน สําหรับทักษะอ่ืนๆ ที่กลุมตัวอยางระบุไว ดังนี้ 
การทดสอบและการสงตอ งบประมาณการสรรหา การคัดเลือก และการประเมินบุคลากร โปรแกรม
การศึกษาพิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวของกับทางโรงเรียน คุณภาพเชิงวิชาการ การฝกอบรมทางวิชาการ
และประสบการณทักษะการสื่อสารกับพอแม การมีวินัยและหลักสูตร  สอดคลองกับงานวิจัยของ      
แมทธิวส ไดศึกษาทัศนะคติของครูตอเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย และปญญา ในมลรัฐลังงอ 
ประเทศมาเลเซีย ไดผลการศึกษา ดังนี้ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี ใหการยอมรับเด็ก
มากกวาครูที่ไมมีวุฒิหรือวุฒิในระดับอ่ืนๆ หากพิจารณาระหวางเชื้อชาติแลวพบวาชาวมาเลเซียเชื้อ
สายมาเลเซียและอินเดีย ครูมีพ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษใหการยอมรับเด็กมากกวาครูที่ไมมีพ้ืนฐาน
ทางการศึกษาพิเศษ หากพิจารณาโดยสวนรวมแลวพบวาครูสวนมาก ยังมีทัศนคติในทางลบตอเด็กที่มี
ความตองการพิเศษและใหความเห็นตอไปวาการใหการศึกษาแกเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย
และปญญานั้นควรแยกจากเด็กปกติอยางเด็ดขาด สอดคลองกับงานวิจัยของสมยศ สุขพัฒนธี  ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก 
พบวา ผูบริหารดําเนินการสงเสริม พัฒนาครูผูสอนในการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและรายงาน
ขอมูลอยางเปนระบบดําเนินการจัดหาเครื่องมือคัดแยก สื่อและอุปกรณสําหรับเตรียมความพรอม    
วางแผนการใชงบประมาณรวมถึงการจัดบริการจําเปนใหผูเรียน ไดแก บริการแนะแนว ศิลปะบําบัด 
ดนตรีบําบัด การแกไขการพูด สอดคลองกับงานวิจัยของหน่ึงนุช วงศไทย ไดศึกษาปญหาการจัด
การศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เขต ทวีวัฒนา        
กลุมตัวอยางประกอบดวยครูปฏิบัติงานดานการบริหารและดานปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครจํานวน 245 คน ผลการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนามีความเขาใจในการบริหารงานและการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการเรียนรวมอยูในระดับปานกลางและไดใหขอเสนอแนะวาควรมีการศึกษาวิจัย
ขาราชการครูในเขตอ่ืนๆ เพ่ือนํามาใชเปรียบเทียบ  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  สมหมาย           
ทัติวงศ ศึกษาการดําเนินงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผล
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การศึกษาพบวา  สภาพของการดําเนินงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียนเรียนรวมในสังกัด
กรุงเทพมหานครดานคุณภาพนักเรียน  ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ และ
ดานปจจัยการดําเนินงาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผูสอน
เด็กเรียนรวม โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ดานคุณภาพ
นักเรียน ดานการบริหารจัดการ และดานปจจัยการดําเนินงาน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก สวนดานกระบวนการเรียนการสอน ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานจัดการเรียนรวมของโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียน ครูการศึกษาพิเศษ และครูผูสอนเด็กเรียนรวม เปนรายดาน พบวา ดานคุณภาพ
นักเรียน ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ และดานปจจัยการดําเนินงาน มี
ความคิดเห็นแตกตางกัน 
 2. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถอภิปรายได 4 ดาน ดังนี้ 
  2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ ควรมีการจัดหลักสูตรที่มีรูปแบบวิธีการสอนและการ
จัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบเฉพาะเพ่ือใหการเรียนรูของเด็กพิเศษเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียน
การสอน สาระของเน้ือหาวิชาที่ใชในการเรียนการสอนในแตละวิชาควรมีการปรับและยืดหยุนใหเขา
กับลักษณะพิเศษของเด็กพิเศษ การประเมินผลการเรียนของเด็กพิเศษควรมีรูปแบบและเกณฑที่
แตกตางจากนักเรียนทั่วไปเพื่อการประเมินที่ตรงตามสภาพความพิเศษของเด็กพิเศษ การจัดกิจกรรม
ในแตละกลุมสาระเรียนรูควรคํานึงถึงความสามารถและความปลอดภัยของนักเรียนแตละคนเพ่ือ
ปองกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นการทดสอบความรูความสามารถของเด็กพิเศษควรมีเทคนิคและ
วิธีการที่เหมาะสมและสามารถวัดความสามารถไดอยางแทจริง สื่อที่ใชควรมีความเหมาะสมกับเด็ก
พิเศษแตละประเภท และควรมีกิจกรรมรวมกับชุมชนในการสรางความสัมพันธที่ดีเพ่ือใหเด็ก
แสดงออกรวมกับคนปกติ สอดคลองกับงานวิจัยของบลินชารด ไดทดลองจัดกิจกรรมรวมเชิง
ปฐมนิเทศสําหรับนักเรียนปกติระดับประถมศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจแกนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษกอนดําเนินการโครงการเรียนรวมระหวางนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกับนักเรียน
ปกติ พบวานักเรียนปกติมีทัศนคติในทางบวกตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษขอเสนอแนะวา
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางความเขาใจอันดี ระหวางนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกับ
นักเรียนปกติกอนที่จะจัดใหมีการเรียนรวมระหวางนักเรียนที่มีความตองการพิเศษกับนักเรียนปกติ 
  2.2 ดานการบริหารงานบุคคล ควรจัดครูที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนเด็กพิเศษในการสอนเด็กพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม ผูบริหารควรมีความรูความเขาใจตลอดจน
ทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาความรูความสามารถของเด็กพิเศษ เนื่องจากผูบริหารมีอิทธิพลตอการ
บริหาร การกําหนดนโยบายและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของครูผูสอนผูบริหารควรปฏิบัติตน
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เปนตัวอยางในการปฏิบัติตอนักเรียนพิเศษเพ่ือเปนแบบอยางในการปฏิบัติตอนักเรียนพิเศษของ
ผูใตบังคับบัญชาและนักเรียนปกติในโรงเรียน สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรสนับสนุนตําแหนง
งาน อัตราเงินเดือน ตลอดจนสวัสดิการตาง ๆ เพ่ือเปนการจูงใจใหกับครูที่ทําหนาที่สอนนักเรียน
พิเศษ และควรมีการอบรม ใหความรู กับครูผูสอนนักเรียนพิเศษ เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ปญหา
และวิธีการในการพัฒนาเด็กพิเศษใหมีความรูความสามารถเทาเทียมกับหรือใกลเคียงกับเด็กปกติ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อีไคล ไดศึกษาความคิดเห็นของครูประถมศึกษาท่ีมีผลตอการเรียนรวมของ
เด็กปญญาออนในการศึกษาปกติจากโรงเรียนบางโรงเรียนในรัฐเทกซัส พบวา ครูที่มีอายุนอยกวามี
ความคิดเห็นทางบวกตอการเรียนรวมมากกวาครูที่มีอายุมากกวา ครูที่มีวุฒิตางกันมีความคิดเห็นตอ
การเรียนรวมไมตางกัน ครูที่มีประสบการณสอนนอยกวามีความคิดเห็นในทางบวกตอการเรียนรวม
มากกวาครูที่มีประสบการณมากกวา ครูที่มีประสบการณในการสอนเด็กปญญาออนมากอนมีความ
คิดเห็นไมตางจากครูที่ไมมีประสบการณและครูประถมศึกษาไมมีความคิดเห็นในทางบวกตอการเรียน
รวม และสอดคลองกับงานวิจัยของกัญญารัตน วองศิริกุล ไดวิจัยเรื่องแนวทางการสงเสริมการจัดการ
เรียนรวมของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบวา โรงเรียนมี
การจัดสภาพแวดลอมตอบสนองตอความตองการของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ดานบุคลากรใน
โรงเรียนมีการสรางความเขาใจเร่ืองการจัดการเรียนรวมแกบุคลากรมากที่สุดสนับสนุนเขตพ้ืนที่
โรงเรียนมีการกระตุนใหเกิดการสรางเครือขายของครอบครัวนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเกิดพลัง
ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับผูปกครองมากท่ีสุดและตองมีการเตรียมความพรอมใหครูผูสอนมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรวม 
  2.3 ดานการบริหารงานดานงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ ควรต้ังหนวยงานที่ดูแล
เด็กพิเศษโดยเฉพาะเพ่ือสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณไดเปนอิสระมากขึ้น งบประมาณท่ี
ใชในการตอบแทนใหกับครูผูสอนเด็กพิเศษควรมีจํานวนมากพอกับความรูความสามารถและแรงกาย
แรงใจที่ใชมากกวาการใชกับเด็กปกติ การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานในโรงเรียนที่ตอบสนองการ
เรียนรูและการใชชีวิตของเด็กพิเศษในโรงเรียน ใหสามารถตอบสนอง ความสะดวกสบาย และความ
ปลอดภัย กับเด็กพิเศษในการใชชีวิตในโรงเรียน และการสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมท่ี
เสริมสรางความรูความสามารถของเด็กพิเศษนอกสถานที่โดยสถานที่เหลานั้นควรมีความปลอดภัย  
สอดคลองกับงานวิจัยของณรงค อัมพรภาค ไดทําการศึกษา คุณภาพการดําเนินงานจัดการเรียนรวม
ของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย คนผลการวิจัย พบวา 
การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จไดนั้นมีองคประกอบ ที่เกี่ยวของหลายอยางที่
ตองดําเนินการอยางเปนระบบต้ังแตระดับชาติกําหนดนโยบายที่ชัดเจนใน เรื่องการจัดการเรียนรวม
ใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพใหมากที่สุดนอกจากนั้นงบประมาณท่ีไดควรมีความเหมาะสม 
และเพียงพอ 
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  2.4 ดานการบริหารงานทั่วไปควรมีกิจกรรมรวมกับชุมชนในการสรางความสัมพันธที่ดี
เพ่ือใหเด็กแสดงออกรวมกับคนปกติ การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานในโรงเรียนที่ตอบสนองการ
เรียนรูและการใชชีวิตของเด็กพิเศษในโรงเรียน ใหสามารถตอบสนอง ความสะดวกสบาย และความ
ปลอดภัยกับเด็กพิเศษในการใชชีวิตในโรงเรียน และอาคารสถานท่ี ควรมีความเหมาะสมกับเด็กพิเศษ
ประเภทตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในดานตาง ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของไพลิน   
ปุกมะ ไดทําการศึกษา การจัดการเรียนรวมของครูในโรงเรียนแกนนําระดับประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ผลการศึกษาพบวา ครูในโรงเรียนแกนนําระดับ
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 มีการจัดการเรียนรวม ดาน
การจัดการสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัย การอภิปรายผล การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชนแกหนวยงาน และผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ผูบริหารควรมีทัศนคติที่ดีตอเด็กพิเศษ โดยมีแนวคิดวาเด็กพิเศษทุกคนสามารถพัฒนา
ความรูความสามารถไดเทาเทียมกับเด็กปกติ และมีคุณคาตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น 
ควรมีการจัดอบรมใหผูบริหารเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดทัศนคติที่ดีตอเด็กพิเศษ 
 2. สื่อ เนื้อหา การจัดการเรียนการสอนของเด็กพิเศษควรมีการพัฒนาที่มีรูปแบบเฉพาะและ
เหมาะสมกับเด็กพิเศษ โดยการทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 3. งบประมาณควรมีความเพียงพอตอการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม
อยางมีความเหมาะสม เนื่องจากในปจจุบันการคํานวณงบประมาณใชการคํานวณตอหัวนักเรียน โดย
พิจารณาเด็กปกติและเด็กพิเศษเทากัน เชน การเขียนของบประมาณจากสํานักงานการศึกษาใน
กรุงเทพมหานครเพ่ิมเติม เปนตน 
 4. ครูผูสอนควรมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษอยางเพียงพอใน
การพัฒนาผูเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ โดยการจัดการอบรมใหความรูครูผูสอนอยางตอเนื่อง 
 5. อาคารและสถานที่ตลอดจนอุปกรณตางๆที่ใชในการเรียนรูของเด็กพิเศษควรไดรับการ
ออกแบบและดูแลใหมีความเหมาะสมปลอดภัยและสามารถใชงานไดตลอดเวลา  โดยมีการตรวจ
สภาพการใชงาน และความตองการเปนระยะ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความตองการทางดานวิชาการของเด็กพิเศษ 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผูเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
 3. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับอิทธิพลของครอบครัวในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและ
การพัฒนาตนเองของเด็กพิเศษ 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

และรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ที่ ศธ 0520.203.2/285-287                                        ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                           คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                                         พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000   
             

                           17 กุมภาพันธ 2557 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน    
สิ่งที่สงมาดวย  แบบตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม   จํานวน  1 ฉบับ 

 

     ดวย นางสาวอโนชา  กิจจานนท รหัสนักศึกษา 55252400 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติ
ใหทําสารนิพนธเรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร” ใน
การนี ้ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะห จากทานตรวจสอบความ
ตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ เพ่ือนําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 

 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณในการอนุเคราะหของทาน
มา ณ โอกาสน้ี 

 

                            ขอแสดงความนับถือ 

                 ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.   

              (นพดล  เจนอักษร) 
                                   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 

 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 034 – 219316 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

รายนามผูทรงคุณวุฒิ 
 

1.  ชื่อ    นางปราณี  ศรีโชค 
 ตําแหนง   ผูอํานวยการวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
 
2.  ชื่อ   นายกิ่ง ใจแกลว 
 ตําแหนง   ผูอํานวยการวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดดุสิตาราม  เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
 

3.  ชื่อ   ดร.ไพรพรรณ  ไชยสุวรรณ 
 ตําแหนง   ผูอํานวยการวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองเครื่องมือ 

และรายชื่อโรงเรียนที่ทดลองเครื่องมือ 
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ที่ ศธ 0520.203.2/491                                                ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                            คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                           พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000    

            
                           7 มีนาคม 2557 

 

เรื่อง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน 

 
สิ่งที่สงมาดวย   แบบแบบสอบถาม   จํานวน  30 ชุด 

ดวย นางสาวอโนชา  กิจจานนท รหัสนักศึกษา 55252400 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติ
ใหทําสารนิพนธเรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร” ใน
การนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะห ใหนักศึกษาทําการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัย
กลุมตัวอยาง เพ่ือนําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 

 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณในการ
อนุเคราะหของทานมา ณ โอกาสนี้ 
 

                                ขอแสดงความนับถือ 

                                    
                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ  อินทรรักษ) 

                                  รองหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                ปฏิบัติราชการแทนหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 034 – 219316 
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รายช่ือโรงเรียนที่ทดลองเคร่ืองมือ 

 

1. โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
2. โรงเรียนวิจิตรการนิมิตร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
3. โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
4. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
5. โรงเรียนสะแกงาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ค 
คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-

pha 
N of Items 

.992 100 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correla-

tion 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

b1 524.7500 2829.3548 .5314 .9920 

b2 524.7500 2804.3226 .8929 .9918 

b3 524.7813 2803.6603 .7110 .9919 

b4 524.9375 2809.6734 .6959 .9919 

b5 525.0313 2800.6119 .7515 .9919 

b6 524.8438 2806.4587 .7247 .9919 

b7 524.8750 2806.7581 .6760 .9919 

b8 524.8125 2812.0927 .6423 .9919 

b9 524.8125 2803.3831 .8283 .9918 

b10 524.7500 2810.1935 .7240 .9919 

b11 524.7813 2816.3054 .6908 .9919 

b12 524.7500 2811.2903 .7072 .9919 

b13 524.7813 2808.3700 .7509 .9919 

b14 524.8750 2819.7258 .7227 .9919 

b15 524.9375 2820.7056 .6434 .9919 

b16 524.8438 2816.9103 .6238 .9919 

b17 524.7188 2818.8538 .7318 .9919 
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b18 524.8750 2808.8871 .7520 .9919 

b19 524.8438 2825.4909 .4924 .9920 

b20 524.8438 2800.5877 .8083 .9918 

b21 524.6250 2830.5000 .5364 .9919 

b22 524.6875 2821.3185 .6924 .9919 

b23 525.0000 2796.3226 .7516 .9919 

b24 524.8125 2849.1250 .1643 .9921 

b25 524.6250 2828.3710 .5104 .9920 

b26 524.7188 2824.4022 .6275 .9919 

b27 524.8750 2802.0484 .7391 .9919 

b28 525.0000 2795.0968 .7668 .9919 

b29 524.9375 2806.3185 .7448 .9919 

b30 524.7500 2823.3548 .5230 .9920 

b31 524.9688 2801.0635 .7737 .9919 

b32 524.7188 2822.9829 .6542 .9919 

b33 524.8125 2811.7056 .6478 .9919 

b34 524.8125 2798.9315 .7294 .9919 

b35 524.9375 2813.1573 .6004 .9919 

b36 524.9688 2801.4506 .7206 .9919 

b37 524.9688 2794.0958 .8158 .9918 

b38 524.9063 2800.0877 .7708 .9919 

b39 525.0313 2797.5796 .7918 .9919 

b40 524.9063 2811.5716 .7173 .9919 

b41 524.8750 2805.7258 .8009 .9919 

b42 524.7813 2807.5958 .7627 .9919 

b43 524.7500 2808.5161 .6930 .9919 

b44 524.6875 2815.5121 .7144 .9919 

b45 525.0000 2793.0968 .8391 .9918 

b46 525.1875 2809.5121 .5292 .9920 

b47 524.8125 2802.2863 .7814 .9919 

b48 524.8125 2809.3185 .8090 .9919 
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b49 524.8438 2812.4587 .7600 .9919 

b50 524.7813 2817.1442 .6169 .9919 

b51 524.7813 2822.5635 .5864 .9919 

b52 524.8125 2818.3508 .5993 .9919 

b53 524.8750 2813.6613 .7458 .9919 

b54 524.5938 2831.5393 .5290 .9920 

b55 524.6563 2815.5232 .8144 .9919 

b56 524.8438 2805.1683 .8042 .9919 

b57 525.0313 2818.6764 .5935 .9919 

b58 524.7813 2807.2732 .8420 .9918 

b59 524.7500 2817.1613 .7591 .9919 

b60 525.0000 2816.5161 .6715 .9919 

b61 524.9375 2812.5121 .7115 .9919 

b62 524.8750 2807.4677 .7740 .9919 

b63 524.9375 2805.1573 .7617 .9919 

b64 524.7813 2809.2732 .7371 .9919 

b65 524.7188 2812.2087 .6959 .9919 

b66 524.7813 2805.0151 .8799 .9918 

b67 524.8750 2805.2742 .6959 .9919 

b68 524.8125 2806.5444 .7799 .9919 

b69 524.8438 2797.7490 .8489 .9918 

b70 524.8125 2806.3508 .7828 .9919 

b71 524.9063 2800.5393 .8204 .9918 

b72 524.8438 2802.0716 .7872 .9919 

b73 524.8125 2811.0605 .7798 .9919 

b74 524.8750 2808.4355 .7006 .9919 

b75 524.8750 2800.0484 .8207 .9918 

b76 524.9375 2799.2218 .7899 .9919 

b77 524.9063 2809.6361 .7475 .9919 

b78 524.9688 2816.7409 .7262 .9919 

b79 524.7813 2824.7571 .6159 .9919 
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b80 525.0313 2816.4183 .5805 .9919 

b81 525.2188 2824.6280 .5555 .9919 

b82 525.2188 2809.3377 .6837 .9919 

b83 525.2188 2816.4345 .6931 .9919 

b84 524.8438 2831.2974 .4438 .9920 

b85 524.9688 2796.1603 .8413 .9918 

b86 524.7500 2817.4194 .7543 .9919 

b87 524.6563 2817.2651 .6285 .9919 

b88 524.5625 2842.3185 .3233 .9920 

b89 524.7188 2815.4990 .6454 .9919 

b90 524.8125 2809.9637 .7982 .9919 

b91 524.8125 2812.8669 .6831 .9919 

b92 525.1563 2802.7167 .6541 .9919 

b93 525.0313 2805.1925 .7995 .9919 

b94 524.9375 2802.4476 .8013 .9919 

b95 524.6563 2822.1683 .6862 .9919 

b96 524.8125 2809.5766 .8047 .9919 

b97 524.8438 2803.6200 .8280 .9918 

b98 524.7500 2809.6774 .8030 .9919 

b99 524.8125 2804.1573 .7549 .9919 

b100 524.7188 2808.0151 .8349 .9918 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

และรายชื่อโรงเรียนที่เก็บขอมูล 
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ที่ กท 5811.3/007                                                บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 

        

                           26 มีนาคม  2557 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียน 
 

ดวย นางสาวอโนชา  กิจจานนท รหัสนักศึกษา 55252400 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติ
ใหทําสารนิพนธเรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร” มี
ความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร รองผูบริหาร หัวหนากลุมสาระ ครูผูสอน ครูพิเศษ 
และคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือประกอบการคนควาอิสระในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงผูบริหาร รองผูบริหาร หัวหนากลุมสาระ ครูผูสอน ครู
พิเศษ และคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกนักศึกษาตาม
ความเหมาะสม ใครขอความอนุเคราะห ใหนักศึกษาทําการเก็บขอมูลในหนวยงานของทาน เพ่ือนําไป
ประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

                                
         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพรวิทยศิริธรรม) 
                                                                        รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการและ

การวิจัย 

                                                                       รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

นครปฐม โทร. 08-1259-4329, 0-3421-8788 
ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย  “มุงสงเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา”  
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รายช่ือโรงเรียนที่เก็บขอมูล 
 

1.โรงเรียนวัดกระจับพินิจ  เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร 
2.โรงเรียนวัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
3.โรงเรียนวัดไทร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
4.โรงเรียนวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 
5.โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
6.โรงเรียนวัดยางสุทธาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
7.โรงเรียนวัดรวก เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
8.โรงเรียนวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
9.โรงเรียนชุมทางตล่ิงชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
10.โรงเรียนวัดพิกุล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
11โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
12.โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
13.โรงเรียนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

.................................. 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1.แบบสอบถามสําหรับผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระ 
ครูผูสอน   ครูพิเศษ และคณะกรรมการสถานศึกษา กําหนดผูตอบแบบสอบถามสถานศึกษาจํานวน 30 
คน โดยแยกออกเปน3 กลุมไดแก 

 1.1 กลุมบริหาร ไดเเก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา และ หัวหนา
กลุมสาระ จํานวน 2 คน 

 1.2 กลุมผูปฏิบัติไดแก ครูผูสอน และครูพิเศษ จํานวน 2 คน 

 1.3 กลุมคณะกรรมการสถานศึกษาไดแกคณะกรรมการสถานศึกษา  จํานวน 2 คน 

2.แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม                
กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามฉบับนี้จะนําไปใชเพ่ือการวิจัย
เทานั้นและจะไมมีผลตอการปฏิบัติงานของทานแตอยางใด จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดใหขอมูล
ตามสภาพจริง 

3.แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอนดังนี้คือ 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัด

กรุงเทพมหานคร จํานวน 100 ขอ 

 ขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งท่ีทานใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม ขอมูลที่ไดรับจาก
ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมกลุมกรุงธนเ หนือ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในโอกาสตอไป  
 

 

 

        นางสาวอโนชา กิจจานนท 
             นักศึกษาปริญญาโท 

        ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 
การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

.................................. 
 

ตอนที่  1  : ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน     
 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ             ชาย           หญิง 
2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
                      ไมเกิน 30 ป 

 

          31 - 40 ป 
                      41 - 50 ป           51 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

                      ต่ํากวาปริญญาตรี 
 

          ปริญญาตรี 
                      ปริญญาโท           ปริญญาเอก 

                      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ…………...) 
4. ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน    

                      ผูอํานวยการโรงเรียน              

                      รองผูอํานวยการโรงเรียน/หัวหนากลุมสาระ 

                      ครูผูสอน/ครูพิเศษ 

                      คณะกรรมการสถานศึกษา 
5. ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป) 
                      ไมเกิน 5 ป                                         6 - 10 ป 
                      11 - 15 ป                                          16 - 20 ป 
                      21 - 25 ป                 26 ปขึ้นไป 
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ตอนที2่  ระดับการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม  กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความจริงที่สุด 

 

            ความหมายของคาตัวเลขท่ีใชในแบบสอบถาม 
ระดับ 5 หมายถึง การดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม  อยูในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับ 4 หมายถึง การดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม  อยูในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง การดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม  อยูในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง การดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม  อยูในระดับนอย 

ระดับ 1 หมายถึง การดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม  อยูในระดับนอยที่สุด 

 

ขอที่ การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 

การบริหารงานวิชาการ      

1 สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงานดานวิชาการอยางเปน
ระบบ 

     

2 
 

มีการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการและ 

ความสามารถของเด็ก 

     

3 
 

สถานศึกษาสงเสริมการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่ 
หลากหลาย  

     

4 สถานศึกษามีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ      

5 
 

สถานศึกษามีการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเปนระบบ 

     

6 
 

มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพ 
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

     

7 
 

สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทั้ง 
เด็กปกติและเด็กเรียนรวม 

     

8 

 

มีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการหลักสูตรไดเหมาะสม 

     

9 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีเหมาะสมกับเด็กปกติและเด็กเรียนรวม 
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ขอที่ การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 

การบริหารงานวิชาการ      

10 

 

มีการตรวจสอบและทบทวนผลของการใชหลักสูตร พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

     

11 

 
สถานศึกษาสงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการการเรียนรู ดวยเทคนิค วิธีการตางๆ 

     

12 

 
สถานศึกษาสงเสริม การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสรางสื่อ
และพัฒนาสื่อการศึกษา 

     

13 จัดระบบการแนะแนวภายในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียน      

14 

 
สถานศึกษาดําเนินการติดตามและประเมินผลการจัดระบบและ
กระบวนการแนะแนว 

     

15 

 
สถานศึกษาสนับสนุนวิธีการแกไขปญหาตางๆดวยการทําวิจัยในชั้น
เรียน 

     

16 

 
สถานศึกษามีการกําหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

     

17 

 
มีการดําเนินการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลใหได
มาตรฐานการศึกษา สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา 

     

18 

 
มีการจัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

     

19 

 
วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายเพ่ือ
การรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

     

20 สงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการโดยการศึกษา สํารวจ
ความตองการจัดใหความรู เสริมสรางความคิด สนับสนุนงาน
วิชาการแกชุมชน 

     

21 

 
สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา 

     

22 

 
ประสานความรวมมือและชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับองคกร
อ่ืน สถานศึกษาของรัฐ และเอกชน 

     

23 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ      
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ขอที่ การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 

24 

 
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของครูผูสอนใหไดมาตรฐาน และมีความ
พรอมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

    

25 มีการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพตรงตาม
เปาหมายและเกิดประสิทธิผลตอผูเรียน 

    

การบริหารงานบุคคล      

26 สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงานการบริหารบุคลากรอยาง
เปนระบบ 

     

27 สถานศึกษามีการดําเนินงานบริหารบุคลากรตามแผนงานท่ีตั้งไว      

28 สถานศึกษามีการดําเนินงานจัดทําทะเบียนประวัติของบุคลากร      

29 สถานศึกษามีการดําเนินการสํารวจแกไขปรับปรุงประวัติของ
บุคลากรใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 

     

30 สถานศึกษาใหบริการในการดําเนินการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐดวยความสะดวกรวดเร็ว 

     

31 สถานศึกษามีสํารวจประวัติบุคลากรเพ่ือดําเนินการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณเมื่อครบอายุราชการ 

     

32 สถานศึกษามีการดําเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ใหกับบุคลากรเม่ือครบอายุราชการ 

     

33 มีการวางแผนขออัตรากําลังตามความตองการของสถานศึกษาอยาง
เปนระบบ 

     

34 มีการดําเนินการขออัตรากําลังตามความตองการของสถานศึกษา      

35 สถานศึกษาไดรับบุคลากรจากการบรรจุแตงตั้งอัตรากําลังตรงตาม
ความตองการของสถานศึกษา 

     

36 สถานศึกษาจัดสรรบุคลากรที่มีความเหมาะสมและความสามารถ
ตรงกับตําแหนงงาน 

     

37 สถานศึกษามีการสํารวจความตองการพัฒนางานของบุคลากร      

38 สถานศึกษามีการวิเคราะหความตองการในการพัฒนาบุคลากร      

39 สถานศึกษาจัดลําดับความสําคัญของปญหาในการพัฒนาบุคลากร 
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ขอที่ การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 

การบริหารงานบุคคล      

40 สถานศึกษาจัดลําดับความตองการในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือหา
แนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

     

41 

 

สถานศึกษามีการกําหนดวิธีการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร
โดยคํานึงถึงความเตกตางระหวางบุคคล 

     

42 สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล 

     

43 สถานศึกษามีการสํารวจตรวจสอบ สนับสนุน บุคลากรเพ่ือใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ 

     

44 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ      

45 สถานศึกษาสํารวจความตองการอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพ 

     

46 สถานศึกษามีการจัดการอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ      

47 สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนางานอยางตอเนื่อง      

48 สถานศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองดวยการศึกษาตอ      

49 

 

สถานศึกษามีการกําหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

50 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร      

การบริหารงานงบประมาณ      

51 สถานศึกษามีการวางแผนบริหารงบประมาณอยางเปนระบบ      

52 

 

สถานศึกษามีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณท่ีมี
ความชัดเจน 

     

53 มีการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม      

54 การดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
ถูกตองตามขั้นตอน 

     

55 

 

สถานศึกษามีการบริหารการจัดซื้อจัดจางอยางเปนระบบและมี
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
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ขอที่ การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
     ระดับการดําเนินการ 
5 4 3 2 1 

การบริหารงบประมาณ      

56 สถานศึกษามีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดซื้อจัดจาง      

57 

 
สถานศึกษามีการบริหารการเงินและบัญชีที่โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 

     

58 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานไดอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 

     

59 สถานศึกษาจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสม 

     

60 สถานศึกษามีจัดทําระบบฐานขอมูลงบประมาณและสารสนเทศ      

61 สถานศึกษาจัดทําระบบบัญชีที่ถูกตองและชัดเจน      

62 

 

สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการใชจาย
งบประมาณ 

     

63 

 

สถานศึกษามีการวางแผนจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
เพ่ือการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

     

64 สถานศึกษาจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง เปนไปตาม
แผนงานอยางเปนระบบ 

     

65 สถานศึกษามีการควบคุมการเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ เปนไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 

     

66 สถานศึกษาจัดใหมีการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑอยางสม่ําเสมอ      

67 สถานศึกษามีจัดวางระบบการจําหนายวัสดุครุภัณฑที่ชัดเจน      

68 การตรวจรับและรายงานการเงินเปนไปตามระเบียบของทางราชการ      

69 

 

การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ
มีความเปนปจจุบัน 

     

70 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
อยางเปดเผย เปนระบบ 

     

71 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีหรือเลื่อน  
วิทยฐานะตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

     



 
 

167 

ขอที่ การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
ระดับการดําเนินการ 

5 4 3 2 1 

การบริหารงบประมาณ      

72 

 
สถานศึกษามีการประเมินบุคลากรเพื่อใหมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

     

73 

 
สถานศึกษามีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรฝายงบประมาณอยาง
ตอเนื่อง 

     

74 สถานศึกษามีการดําเนินการทางวินัย เปนไปตามระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการ 

     

75 สถานศึกษามีการดําเนินงานตามข้ันตอนเก่ียวกับการพนจาก
ราชการกรณีตางๆเชน ตาย เกษียณ และการลาออก 

     

การบริหารงานทั่วไป      

76 สถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนเรียนรวม
อยางเปนระบบ 

     

77 สถานศึกษามีการสํารวจและจัดทําทะเบียนเครือขายขอมูล
สารสนเทศ 

     

78 การจัดระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการเปนปจจุบัน      

79 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมี
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

     

80 สถานศึกษามีการจัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับ
หนวยงานอื่น 

     

81 สถานศึกษามีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง 

     

82 สถานศึกษามีการจัดทําแผนการบริหารงานโดยการวิเคราะหสภาพ
ปญหาและศักยภาพของโรงเรียนรวม 

     

83 สถานศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อยาง
สอดคลองและชัดเจน 

     

84 สถานศึกษามีการวางแผน กําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา
โรงเรียนเรียนรวมใหมีคุณภาพ 
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ขอที่ การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
     ระดับการดําเนินการ 
5 4 3 2 1 

การบริหารงานทั่วไป      

85 สถานศึกษามีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมตางๆเพ่ือการพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย 

     

86 สถานศึกษามีการดําเนินเกี่ยวกับงานสารบรรณถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 

     

87 สถานศึกษาดําเนินเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียนอยางเปนระบบ      

88 สถานศึกษาสามารถประสานความรวมมือกับชุมชน และหนวยงาน
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

89 สถานศึกษามีการวางแผนประชาสัมพันธงานดานการศึกษาเพ่ือให
ชุมชนรับทราบขอมูลตางๆ 

     

90 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธงานดานการศึกษาและไดรับความ
รวมมือจากชุมชนในการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 

     

91 สถานศึกษามีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตรเชน
กิจกรรมสหกรณ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสภานักเรียน เปนตน 

     

92 สถานศึกษามีการใหบริการนักเรียนดานตางๆเชนบริการอาหาร 
บริการหองสมุด เปนตน 

     

93 สถานศึกษามีระบบดูชวยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ      

94 สถานศึกษามีการดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีการจัด
สภาพแวดลอมและยานพาหนะโดยการควบคุมดูแลใหอยูในความ
มั่นคงปลอดภัย เรียบรอย สวยงามพรอมที่จะใชประโยชนอยูเสมอ 

     

95 สถานศึกษามีการสรางความรวมมือระหวางภายในกลุมเครือขาย
การศึกษา 

     

96 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและใชทรัพยากรดําเนิน
กิจกรรมรวมกันภายในกลุมเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ 

     

97 สถานศึกษามีกระบวนการกํากับดูแล ควบคุมการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ 
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ขอที่ การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม 
     ระดับการดําเนินการ 
5 4 3 2 1 

การบริหารงานทั่วไป      

98 สถานศึกษามีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตอคุณภาพการศึกษา 

     

99 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

     

100 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานภาพความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษาอยางเปน
ระบบ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณงานวิจัย 

และรายชื่อผูเชี่ยวชาญสัมภาษณการวิจัย 
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ที่ ศธ 0520.203.2/615                                              ภาควิชาการบริหารการศึกษา                  
                                                                           คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                          พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000    

        
                           10 เมษายน  2557 

 

เรื่อง   ขอสัมภาษณงานวิจัย 
 

เรียน    
 

ดวย นางสาวอโนชา  กิจจานนท รหัสนักศึกษา 55252400 นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติ
ใหทําสารนิพนธเรื่อง “การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร”  

ในการน้ีภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะหทานในฐานะ
ผูทรงคุณวุฒิใหนักศึกษา สัมภาษณเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมธนเหนือ สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 

 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต จักขอบพระคุณยิ่ง    
 

                              
                                    ขอแสดงความนับถือ 

                   ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.   

              (นพดล  เจนอักษร) 
                                   หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 034 – 219316 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญสัมภาษณงานวิจัย 

 

1.  ชื่อ    ดร.ไพรพรรณ  ไชยสุวรรณ 
 ตําแหนง   ผูอํานวยการวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา 
 
2.  ชื่อ   ดร.วิชาญ  เหรียญวิไลรัตน 
 ตําแหนง   ผูอํานวยการวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนนาหลวง  เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก วิทยาการจัดการ 
 

3.  ชื่อ   นายปริญญา  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 
 ตําแหนง   ผูอํานวยการวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 

 

4.  ชื่อ   นายเริงศักด์ิ  ปานทอง 
 ตําแหนง   ผูอํานวยการวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนคลองทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 วุฒิการศึกษา            ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
  

5.  ชื่อ   นายชัยวัฒน พุมเจริญ 
 ตําแหนง   ผูอํานวยการวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
 สถานที่ทํางาน โรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
 วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

174 

แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง การบริหารจัดการโรงเรียนเรยีนรวม กลุมกรุงธนเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร” 

ชื่อ..............................................นามสกุล..........................................ตําแหนงปจจุบัน................................. 
สถานที่ทํางาน.....................................................................................วันที่สัมภาษณ................................... 
แนวการสัมภาษณ 
 จากการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ พบวา ระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม กลุมกรุงธน
เหนือ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงจากคามัชฌิมเลขคณิต
มากไปหานอยดังนี้ การบริหารงานดานวิชาการ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานดานงบประมาณ 
และการบริหารงานบุคคล และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตต่ําสุด ในฐานะที่ทาน
เปนผูบริหารสถานศึกษา ทานจะมีแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนรวมทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดอยางไร  
1.การบริหารงานฝายบุคลากร  
- ทานมีการคัดเลือกบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเรียนรวมอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ทานมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. การบริหารงานฝายวิชาการ  
- ทานมีแนวทางในการจัดทําหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเรียน
รวมอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. การบริหารงานฝายงบประมาณ  

- ทานไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมเพียงพอหรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.การบริหารงานทั่วไป  

- ทานมีแนวทางในการจัดเตรียมสภาพแวดลอมอาคารสถานท่ีใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของเด็กเรียน
รวมอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชือ่-นามสกุล นางสาวอโนชา กิจจานนท 
ที่อยู   135/1 หมู3 ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ที่ทํางาน  โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2545  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พ.ศ.2551  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา   

พ.ศ.2555  ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ.2543  ครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองจินดา  
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.2549  อาจารย1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดโตนด เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2552  ครู คศ.1 โรงเรียนวัดปุรณาวาส  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2556 – ปจจุบัน ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดปุรณาวาส  เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
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