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การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และความต้องการในการบริ หาร
การจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครและพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
การ
จัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งบรรยาย เก็บ
รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถามสภาพการปฏิ บ ัติ ใ นปั จ จุ บ ัน และความต้ อ งการเกี่ ย วกับ
การบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร สอบถามข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครที่ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ น การ
จัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ โดยแบ่งกลุ่มเขตกรุ งเทพมหานคร และแบ่ง
ตามขนาดของโรงเรี ย น วิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย ( μ ) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( σ ) และ
ทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิ ติโดยใช้ค่า t และจัดลาดับดรรชนีความต้องการจาเป็ น (PNI) แล้ว
นามายกร่ างเป็ นรู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครและ
มีการตรวจสอบความเป็ นไปได้และความสอดคล้องของระบบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครมี
ค่าเฉลี่ ยการปฏิ บตั ิอยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งในประเด็นย่อยและภาพรวมของด้าน ส่ วนค่าเฉลี่ ย
ระดับความต้องการอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้านทั้งในประเด็นย่อยและภาพรวมของด้าน และเมื่อ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่าง ปรากฏว่ามี ความแตกต่างอย่างมี นยั สาคัญที่ระดับสถิ ติที่ระดับ 0.01
ทุกด้านทั้งในประเด็นย่อยและภาพรวมของด้าน

2. รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1)ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรี ยนและบุคลากร 2) ด้าน
บริ หารการจัดสภาพแวดล้อม 3)ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร 4)ด้านการประสานความร่ วมมือ
กับชุมชน ส่ วนในการพิจารณาค่าดรรชนีความต้องการ (PNI) 3 อันดับแรกของแต่ละด้าน ปรากฏ
ว่า ด้านการจัดการความพร้ อมของนักเรี ยนและบุคลากร ได้แก่ โรงเรี ยนมุ่งมัน่ เป็ นผูน้ าในด้าน
การจัด การศึ ก ษาส าหรั บ ผู ้เ รี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา โรงเรี ย นก าหนดนโยบาย
แนวทางการดาเนิ นงาน บทบาทของบุ ค ลากรและรู ป แบบการจัดการเรี ย นร่ วม และโรงเรี ย นมี
การประชาสัมพันธ์ในการจัดการเรี ยนร่ วมให้ผเู ้ กี่ ยวข้องทราบ ด้านบริ หารการจัดสภาพแวดล้อม
ได้แก่ โรงเรี ยนเอื้ ออานวยต่อบุ คลากรและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในการปฏิ บตั ิงาน โรงเรี ยนจัดการดู แล
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน และโรงเรี ยนมีการประสานและพัฒนาเครื อข่าย
การศึ ก ษาในการจัดการเรี ย นร่ ว ม ด้า นการบริ หารจัดการหลัก สู ตร ได้แก่ โรงเรี ย นมี ก ารจัด
กระบวนการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษและนักเรี ยนเรี ยนร่ วมได้เรี ยนรู ้ และมีโอกาสใน
การท ากิ จกรรมร่ วมกับ นัก เรี ย นปกติ โรงเรี ย นจัด ระบบการรั บ สมัค รการจัดเข้า ชั้นเรี ย นของ
นักเรี ยนเรี ยนร่ วมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โรงเรี ยนมีการใช้สื่อ เทคนิ ควิธีการในการจัดกิจกรรมที่
เป็ นรู ปแบบเฉพาะเด็กที่ มีความบกพร่ องในการเรี ยนรู ้ ด้านการประสานความร่ วมมื อกับชุ มชน
ได้แก่ โรงเรี ยนมีการแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา โรงเรี ยนเน้นคุณภาพการทางาน และโรงเรี ยน
ใช้ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กเรี ยนร่ วมในการส่ งเสริ มเรี ยนรู ้และพัฒนา
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The purposes of this study were to 1)to study the actual and expected inclusive
education administration performance of school in Bangkok Metropolitan, and 2) to develop an
inclusive education administration model of school in Bangkok Metropolitan Administration.
A descriptive research method was applied in this study by which data were gathered from
school administrators , teacher, and education supervisors which involved in inclusive education
administration of schools in Bangkok Metropolitan Administration. Research instrument was a
questionnaire on actual and expected inclusive education administration performance. Data were
analyzed by using means ( μ ) , standard deviation ( σ ), t-test, and Priority Needs Index (PNI).
The proposed inclusive education administration model was formulated and then was validated
by experts through focus group seminar technique.
Research findings showed as follows:
1. With regards to the actual and expected inclusive education administration
performance , data showed that the average of the actual performance were at the high level
in every aspect while the average of the expected performance were at the highest level.
When compared these actual and expected performance, there were statistically significant
differences at 0.01 level for each performance and total performance.

2. The inclusive education administration model of school in Bangkok Metropolitan
Administration composed of 4 components, namely; the students and personnel readiness, the
environment management, the curriculum management, and the community collaboration. In
considering the top three priority indexes (PNI) in each of these component, it appeared that for the
students and personal readiness, the top three priority indexes were the school’s determination on
becoming a leader on educational management for students with intellectual disabilities, school’s
policies and guidelines on personnel roles and inclusive educational management, and school public
relations on inclusive educational management with the concerned units. With regards to the
environment management, the top three priority indexed were school facilitated those personnel
and operation staff, school maintenance all buildings and grounds, and school’s cooperation with
the inclusive education management networks. With Regards to the curriculum management, the
top three priority indexes were school provision of special needs screenings process for students in
order to participate in learning activities, school provision on properly admission system, and
school utilization system on appropriated media and specific learning activities. For the community
collaboration, the top three priority indexes were school appointed a school board, concentrated on
quality of work performance, and promoted and developed learning activities based on actual
information.

