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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง การจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา

สภาพปัจจุบันและความต้องการการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษใน

โรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเสนอแนวทาง

ในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เกบ็

รวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ 1 )การศึกษาเอกสารและ 2) การศึกษาภาคสนาม ด้วยการสังเกตการณ์

และการสมัภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้หาโดยเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนที่จัดการเรียน

ร่วมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ เขต 2 จ านวน 6 โรง แบ่งเป็น 

โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน ขนาดกลาง 2 โรงเรียน ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ 3 

โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จ านวน 18 คน ดังน้ี 1) ผู้บริหารของ โรงเรียน จ านวน 6 คน 2) 

ครูผู้สอน จ านวน 6 คนและ 3) ผู้ปกครองของเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ จ านวน 6 คน การ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้จากเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและ

การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงท าการวิเคราะห์ตามกรอบแนวความคิดในการวิจัยแล้วจัดท ารายงาน

ผลการรวบรวมทั้งหมดและจัดท าข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบว่า 

1. สภาพปัจจุบันและความต้องการการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษในโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

1) ด้านนักเรียน โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนและมีความ

ต้องการในการค้นหานักเรียนที่มีลักษณะเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือให้การดูแล 

ช่วยเหลือ 2) ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ในการรับนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษเข้ามาเรียน มีความต้องการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับสภาพ

                                  
1
 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ความพิการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 3) ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมีการ

ปรับหลักสตูร เกณฑก์ารวัดประเมินผลและลดภาระงานในการเรียนการสอนและ มีความต้องการ

การสนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 4) 

ด้านเคร่ืองมือ โรงเรียนมีการจัดหาสื่อให้กบันักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตามสิทธิ์และครูท าสื่อ

การเรียนการสอนอีกด้วยและมีความต้องการน าสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้และ5) ด้านครู 

โรงเรียนมีการท าความเข้าใจกับครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการพัฒนาครูในเร่ืองการจัดการ

เรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและมีความต้องการให้ครูการศึกษาพิเศษ

ช่วยเหลือแนะน าแก่ครูในโรงเรียน 

2. แนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 1) ด้านนักเรียน 

โรงเรียนควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การ

ประเมินศักยภาพนักเรียน เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การท าความเข้าใจ ให้

ความรู้แก่นักเรียนทั่วไปและผู้ปกครองและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือ

ด าเนินการส่งต่อ 2) ด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนควรจัดให้มีห้องการศึกษาพิเศษขึ้ นเป็นการ

เฉพาะ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 3) ด้านกิจกรรมการ

เรียนการสอนโรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ  ควรมีหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นการเฉพาะและ 

เกณฑ์การวัดผลควรเป็นไปตามศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 4) ด้านเคร่ืองมือ 

หน่วยงานต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้องควรจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัย 

โรงเรียนควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ5) ด้านครู

โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ครูและโรงเรียนและมีการก าหนดเปิดต าแหน่งครู

การศึกษาพิเศษเป็นครูประจ าการของโรงเรียน 

ค าส าคญั: การจัดการเรียนร่วม เดก็ที่มีความต้องการพิเศษ 

 

Abstract 

The purposes of this research, Integrated education for children with special needs 

in school in the secondary educational service area in Bangkok are 1) to study current 

conditions and the needs of integrated education for children with special needs in the 

mainstream schools in the Secondary Education Service Area in Bangkok 2) to recommend 

practical guidelines for inclusive educational management for students with disabilities in 

the mainstream schools in the Secondary Education Service Areas in Bangkok. This is a 

quantitative research with two data collection techniques: narrative data study and field 

study which are observation and interview.  The sample of this study comprised a group of 
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eighteen people (six school administrators, six regular class teachers, and six of students 

with disabilities’ parents) who are from one of the small-sized schools, two of the 

medium-sized schools, three of the large and extra large-sized schools in the Secondary 

Education Service 1 and 2 in Bangkok.  

Discussions and findings 

According to the current conditions and the needs of integrated education for 

children with special needs in the mainstream schools in the Secondary Education Service 

Area in Bangkok, the results of this study can possibly be explained in the following parts:   

1. Students: The schools provide special students many opportunities as possible to 

be integrated in the regular classroom with their peers, regardless of what special needs they 

may have while still receiving support for their particular need. Also, they are trying to 

provide another related support service which is paying special attention to the child with 

suspected learning difficulties which place them behind their peers.  

2. Environment: The schools are more equipped with accessible building elements and other 

facilities designed for use by children with a particular disability. However, they are in need 

of building supportive environments for students with complex needs. 3. Learning 

activities: the schools provide learning programs for students with special education who 

need participation in the regular learning activities and assessment tasks with additional 

support if required, such as the adjustment of assessment tasks. The schools are still in the 

need of support from additional outside agencies relevant to special education. 4. Tools: 

The schools provide teaching materials and resources for special education. Nevertheless, 

they are still inadequate and in need of use of technology at all levels. 5. Teachers: The 

schools provide trainings, and support to teachers in order for students to remain and make 

progress in the general education setting. They are still in need of continuously close 

attention from special education teachers. 

Based up on the findings of this study, the recommendations for special education 

department in the mainstream schools in the Secondary Education Service Area in Bangkok 

were formulated as follows:  

1. Students: The schools should have clear policies for special education in order to 

provide a full service support and utilize an interagency process of collaborative 

consultation with community agencies and parents to problem solve ways of educating 

difficult to service children in the least restrictive environment.  
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2. Environment: In addition to regular classrooms, there should be a special 

education room for students with disabilities. This service includes offering a teacher 

assistant one to one lessons and help with study skills outside the normal curriculum and 

working closely with the children and their parents to help them to overcome the barriers 

that their difficulties present. 3. Learning activities: The schools should focus more on 

individualizing each child's educational program with authentic assessment in the least 

restrictive environment to best meet their needs, and allowing them to reach their greatest 

learning potential. Students with disabilities should be provided as many opportunities as 

possible to be integrated in the regular classroom with their peers, regardless of what 

special needs they may have while still receiving support for their particular need. 4. Tools: 

Apart from teaching materials and resources, the schools should pay more attention on 

providing enough technological devices. 5. Teachers: The schools should provide more 

professional development for regular class teachers on special education and a full range of 

services from full-time special education to itinerant special education. This is with an 

emphasis to help regular education teachers build capacity to include students in the least 

restrictive setting.  

Keywords: INTEGRATED EDUCATION, CHILDREN WITH SPACIAL NEEDS 

 

บทน า 

 สภาพสังคมปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันสูง ท าให้มนุษย์เราต้องปรับตัว ต้องพัฒนา

ศักยภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลา สิ่งหน่ึงที่ท  าให้มนุษย์เราปรับตัวได้ คือ การศึกษา ซ่ึงทุกประเทศ

ต่างพัฒนาการศึกษาของตนเอง เพ่ือให้ประชากรมีความรู้ความสามารถเป็นก าลังในการพัฒนา

ประเทศ ทั้งน้ีพบว่าบุคคลพิการยังขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งที่บุคคลพิการกเ็ป็นประชากรของ

ประเทศ เพียงแต่ต้องอาศัยความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษ แต่ถ้าบุคคลพิการเหล่าน้ีได้รับ

การศึกษากส็ามารถช่วยเหลือพ่ึงพาตนเองได้ ดังน้ันการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการจะต้อง

จัดให้มีความเหมาะสมกบัความต้องการและความสามารถของบุคคลพิการเหล่านั้น  

 จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2555 มีบุคคลพิการที่ไม่ได้

เรียนหรือไม่เคยเรียน เน่ืองมาจาก ไม่มีโรงเรียนพิเศษส าหรับคนพิการ โรงเรียนปกติไม่มี

บุคลากรที่พร้อมจะสอนหรือรับคนพิการเข้าเรียนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่เอื้ อต่อการ

เรียน จ านวน 156,843 คน(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) และจากการส ารวจของส านักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เก็บรวบรวมสถิติจ านวนบุคคลพิการที่

ลงทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.2537- 2556 พบว่า กรุงเทพมหานครมีจ านวน

บุคคลพิการมากที่สดุ(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ., 2557) นอกจากน้ี จาก
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รายงานการเกบ็รวบรวมสถิติข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ของส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ พบว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวนนักเรียนพิการเป็น

จ านวนมากที่สุด โดยมีสถานศึกษาประเภทการศึกษาพิเศษจ านวน 51 แห่งและมีครู/อาจารย์ 

ประเภทการศึกษาพิเศษ จ านวน 1,635 คน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ., 

2557)  ซ่ึงเหน็ได้ว่าจ านานครู/อาจารย์ประเภทการศึกษาพิเศษมีจ านวนน้อยเป็นสาเหตุที่ท  าให้

บุคคลพิการดังกล่าวขาดโอกาสได้รับการศึกษา 

 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับบุคคลพิการเปล่ียนไป บุคคลพิการมีสิทธิ

และโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ

ความพิการ อีกทั้งนักการศึกษามีแนวความคิดทัศนคติความเช่ือว่า บุคคลพิการสามารถเรียน

ร่วมกับบุคคลปกติได้ แต่ในสภาพความเป็นจริงการจัดการเรียนการสอนน้ันยังเกิดปัญหาต่างๆ

อย่างต่อเน่ือง 

 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับ

เด็กที่ มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานครมีลักษณะอย่างไร มีปัญหา ข้อเสนอแนะอย่างไร เพ่ือเสนอแนวทางในการบริหาร

จัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มี

ความต้องการพิ เศษในโรงเ รียนสังกัดส า นักงานเขต พ้ืนที่ ก าร ศึกษา มัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือเสนอแนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษใน

โรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ี ใช้วิธีการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษและการ

จัดการเรียนร่วม พร้อมความคิดเห็นผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองของเดก็พิเศษ โรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 โรงเรียน ตามตัวแปร 5 

ด้าน คือ นักเรียน (Students), ครู (Teacher), กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities), 

เคร่ืองมือ (Tool) และสภาพแวดล้อม (Environment) 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มี

กระบวนการโดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท (SEAT)และมุ่นเน้น

ความส าคัญในเร่ืองครู มีกระบวนการขั้นตอนการจัดการเรียนร่วมตามแนวทางวงจรคุณภาพวงจร

เดมม่ิงโดยมีตัวแปรที่ศึกษาดังน้ี  

 1. การจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน ด้านนักเรียน ด้าน

ครู ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน ด้านเคร่ืองมือและด้านสภาพแวดล้อม 

 2. กระบวนการการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติ 

(Do) ขั้นตรวจสอบ(Check)และขั้นปรับปรุง (Act)   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

โ ร ง เ รี ยนสั งกั ด ส า นั ก ง าน เ ขต พ้ืนที่

ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ใ น

กรุงเทพมหานคร 

1. ขนาดโรงเรียน 

 

การจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มี

ความต้องการพิเศษในโรงเรียน 

1. นักเรียน 

2. สภาพแวดล้อม 

3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

4. เคร่ืองมือ 

5. ครู 

 

วงจรคุณภาพ 

1.วางแผน (Plan)     2.ปฏบัิติ (Do) 

3.ตรวจสอบ(Check) 4.ปรับปรุง (Act)   

 

สภาพการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มี

ความต้องการพิเศษในโรงเรียน 

1. นโยบาย 

2. นักเรียน 

3. หลักสตูร 

4. กจิกรรมการเรียนการสอน 

5. สื่อการสอน 

6. การวัดผลและประเมินผล 

7. อาคารสถานที่ 
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วิธีด าเนนิการวิจยั 

 วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการตามขั้นตอน

ดังน้ี 1) ศึกษาเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาภาคสนามทั้งการสังเกตการณ์และการ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร 6 คน ครูผู้ปฏบัิติการสอน 6 คนและผู้ปกครองเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ 6 

คน รวมทั้งสิ้น 18 คน 3) วิเคราะห์ข้อมูลเน้ือหาที่ได้จากเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสังเกต

และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)แบบสังเกต (Observation) แบบสังเกตการจัดการ

เรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้าน

กจิกรรมการเรียนการสอน ด้านเคร่ืองมือและด้านครูและ 2)แบบสัมภาษณ์ (Interview) ใช้แบบ

สัมภาษณ์เร่ืองการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนด้านนักเรียน 

ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน ด้านเคร่ืองมือและด้านครู 

 

วิธีการการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 วิธีการการเกบ็รวบรวมข้อมูลมี ดังน้ี 1)ศึกษาเอกสาร (Documentary research) เป็น

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาส าหรับเดก็พิเศษ การจัดการเรียนร่วม อันเป็น

ข้อมูลช้ันปฐมภมูิ (Primary Data) และช้ันทุติยภูมิ (Secondary Data)และ 2)ศึกษาภาคสนาม 

(Field  research) ในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครจ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระ

อุปถัมภ์ฯ โรงเรียนราชวินิตบางเขนและโรงเรียนเทพลีลา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีข้ันตอนการสงัเกตและการสมัภาษณ์ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้จากเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ

สังเกตและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงใช้วิธีพรรณนา โดยท าการวิเคราะห์ตามกรอบ

แนวความคิดในการวิจัยแล้วจัดท ารายงานผลการรวบรวมทั้งหมดและจัดท าข้อเสนอแนะ 
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ผลการวิจยั 

 ผลการวิจัยการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

 1. สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรบัเด็กที่มีความ

ตอ้งการพเิศษในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้ นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสงัเกต  

1.1.1 ด้านนักเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจร

เดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ขั้นปฏบัิติและขั้นตรวจสอบ ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน โรงเรียนจ านวนหน่ึงใน

สองมีการเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียน โดยเป็น

โรงเรียนขนาดกลางจ านวน 2 โรงเรียนและขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษจ านวน 1 โรงเรียน 

ด าเนินการอยู่ในลักษณะการประชาสัมพันธ์ แนะแนวและท าการประเมินความสามารถในด้าน

ต่างๆ ขณะที่โรงเรียนที่ไม่ได้มีการด าเนินการจัดการเตรียมความพร้อม ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเลก็

จ านวน 1 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษจ านวน 2 โรงเรียน เน่ืองจากทาง

โรงเรียนมิได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างเป็นทางการ นักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษเข้ามาแบบนักเรียนทั่วไป ทางโรงเรียนค้นพบภายหลังหรือนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษมีจ านวนน้อย มีความคุ้ยเคยกับการเรียนในโรงเรียนทั่วไปอยู่แล้ว นอกจากน้ี

โรงเรียนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดยังมีการด าเนินการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไปให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ ยอมรับและพร้อมช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งในลักษณะของ

ภาพรวมทั้งโรงเรียนหรือการปฐมนิเทศเป็นการเฉพาะห้องที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

เรียนร่วมอยู่ด้วย 2) ขั้นปฏบัิติ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมีการด าเนินการ

แนะน าหรือฝึกความคุ้นเคยในสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ โรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนทั่วไปและ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 3) ขั้นตรวจสอบ ทุกโรงเรียนมีการประเมินนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษในการเข้ามาอยู่ร่วมกับนักเรียนทั่วไปในทุกๆด้าน เพ่ือจัดช้ันเรียน เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือ 

1.1.2 ด้านครูพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจรเดม

มิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ขั้นปฏบัิติและขั้นปรับปรุง ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน ทุกโรงเรียนมีการพัฒนา

บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกบัการจัดการเรียนร่วมในรูปของการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน 

2) ขั้นปฏิบัติ ทุกโรงเรียน ครูในโรงเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษ มีทกัษะในการจัดกจิกรรมการเรียน รวมถึงการเลือกใช้ สื่อ อุปกรณ์ในการจัด

กิจกรรมการเรียน ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล โรงเรียนมีครูการศึกษาพิเศษที่มีคุณวุฒิที่

ได้จากการเข้ารับการอบรม 3) ขั้นปรับปรุง โรงเรียนส่วนใหญ่ ทุกขนาดโรงเรียนไม่ได้มีการท า

วิจัยในช้ันเรียนในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมเลย ส่วนโรงเรียนที่มีงานวิจัยในช้ันเรียนใน
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เร่ืองเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม อันเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษเป็นวิจัย

ของครูการศึกษาพิเศษในเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็น

ส่วนมาก 

1.1.3 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตาม

วงจรคุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นตอนขั้นวางแผน ขั้นปฏบัิติ ขั้นตรวจสอบและขั้นปรับปรุง ดังน้ี 

1) ขั้นวางแผน ทุกโรงเรียน มีการประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ

หน่วยงานภายนอก จัดให้มีการส ารวจ ประเมินความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

เพ่ือวางแผนในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 2) ขั้น

ปฏบัิติ โรงเรียนจ านวน 4 โรงเรียน มีการปรับหลักสูตรให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน

ลักษณะของการปรับเกณฑ์ การปรับลดภาระงานต่างๆให้มีความเหมาะสม ส่วนโรงเรียนที่มิได้

ปรับหลักสูตรซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษเน่ืองจากนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

ของโรงเรียนมีลักษณะประเภทความพิการทางสายตาเทา่นั้น ท าให้สติปัญญา ความสามารถในการ

เรียนเหมือนนักเรียนทั่วไป ทุกโรงเรียนมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โรงเรียน

จ านวน 5 โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ค านึงถึงสภาพ ความสามารถ ศักยภาพที่มีความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 3) ขั้นตรวจสอบ โรงเรียนทั้งหมดมีการปรับเกณฑ์การวัดประเมินผล

ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีการประเมินตามสภาพจริงและสอดคล้องกับแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล 4) ขั้นปรับปรุง โรงเรียน จ านวน 4 

โรงเรียน ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ มีการการน าผลการประเมินและ

ปัญหาที่พบไปส่งต่อหรือน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งยังแจ้งผู้ปกครอง 

เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข ทั้งโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณให้เพ่ือด าเนินการจัดการเรียน

ร่วม 

1.1.4 ด้านเคร่ืองมือพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ

วงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ขั้นปฏบัิติเท่าน้ัน ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน โรงเรียนเกือบทุกโรงเรียน 

ทุกขนาดโรงเรียนมีการจัดเตรียมสื่อที่สอดคล้องกับแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยส่วนใหญ่เป็น

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครูผู้สอนหรือครูการศึกษาเป็นผู้จัดท าขึ้ น ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่

และใหญ่พิเศษ จ านวน 1 โรงเรียนที่มิได้จัดเตรียมสื่อที่สอดคล้องกับแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

เพราะว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นนักเรียนเรียนร่วมเตม็เวลาจึงใช้สื่อเช่นเดียวกับ

นักเรียนทั่วไป 2) ขั้นปฏิบัติ ทุกโรงเรียน มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและโรงเรียนทุกขนาดโรงเรียน จ านวน 5 โรงเรียน มีการจัดหาสื่อ

ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตามความแตกต่างของบุคคล 

1.1.5 ด้านสภาพแวดล้อมพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจร

คุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นตอนขั้นตอนปฏบัิติ เพียงอย่างเดียว ดังน้ี 1) ขั้นปฏบัิติ โรงเรียน

จ านวน 4 โรงเรียนซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมีการปรับปรุง
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สภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีความปลอดภัย  พยายามหลีกเล่ียงสิ่งเร้า แต่

โรงเรียนที่ไม่ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เน่ืองจากนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีจ านวน

น้อย มีพฤติกรรมไม่รุนแรงและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถใช้บริการต่างๆของ

โรงเรียนได้เหมือนนักเรียนทั่วไป 

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร 

1.2.1 ด้านนักเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจร

เดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน โรงเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญในการ

เตรียมความพร้อม ท าความเข้าใจกับนักเรียนทั่วไปในการรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้า

มาเรียนร่วมในโรงเรียนโดยเฉพาะห้องที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนอยู่  เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจกับนักเรียนทั่วไป แนะน านักเรียนทั่วไปให้รู้จักนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ รู้จัก

วิธกีารในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั 

1.2.2 ด้านครูพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจรเดม

มิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ขั้นปฏบัิติ  ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน มีการประชุม ช้ีแจงท าความเข้าใจกับคณะครู

และบุคลากรในโรงเรียน สร้างความตระหนักและความเข้าใจอันดีในการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จัดให้มีการอบรม สัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ 2) ข้ัน

ปฏิบัติ ทุกโรงเรียนมีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครู บุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้

ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน

รูปแบบการส่งครูเข้ารับการอบรมหรืออบรมที่โรงเรียนด าเนินการจัดเองทั้งให้ครูการศึกษาพิเศษ

ของโรงเรียนเป็นวิทยากรหรือเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาเป็นวิทยากร เป็นประจ าทุก

ปี 

1.2.3 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตาม

วงจรคุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏิบัติ ดังน้ี 1) ขั้นปฏิบัติ การปรับหลักสูตร เกณฑ์การวัด

ประเมินผล ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษน้ัน ทุกโรงเรียนให้เป็นดุลพินิจ เป็นสิทธิของ

ครูผู้สอนรวมถึงการลดภาระงานด้วย บางโรงเรียนยังเน้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปในแนว

ทางการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ทุกโรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

1.2.4 ด้านเคร่ืองมือพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ

วงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏิบัติ ดังน้ี 1) ขั้นปฏิบัติ โรงเรียนส่วนใหญ่ครูผู้สอนจะด าเนินการในการ

จัดหา จัดท าสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นๆ เอง เบิกสื่อการเรียนการ

สอน สิ่งอ านวยความสะดวก อันเป็นไปตามสิทธิทางราชการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นทุกโรงเรียนจัดให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร๊ินเตอร์ ระบบ

เครือข่ายอนิเตอร์เนต็ ให้บริการ 
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1.2.5 ด้านสภาพแวดล้อมพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจร

คุณภาพวงจรเดมม่ิงอยู่ในขั้นปฏบัิติ ดังน้ี 1) ขั้นปฏบัิติ ทุกโรงเรียนมีความพร้อมในระดับหน่ึงใน

การรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีความพยายามจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมโดยได้มี

การจัดให้มีห้องการศึกษาพิเศษขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือใช้เป็นห้องในการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ

ของงานการศึกษาพิเศษ 

1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ครูผู้สอน 

1.3.1 ด้านนักเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจร

เดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน  ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน มีการท าความเข้าใจกับนักเรียนทั่วไปในการรับ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนร่วมในโรงเรียนด้วยน้ันซ่ึงบางโรงเรียนด าเนินการอย่าง

เป็นทางการ ในภาพรวมทั้งโรงเรียนตอนปฐมนิเทศ ส่วนใหญ่ทางโรงเรียนจะให้ครูการศึกษา

พิเศษเข้าไปท าความเข้าใจ ให้ความรู้ แนะน าแนวทางการปฏบัิติ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษให้กับนักเรียนทั่วไปในห้องที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมอยู่ด้วย

เทา่น้ัน ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีการด าเนินการเน่ืองมาจากเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเลก็มีจ านวนนักเรียน

ที่มีความต้องการพิเศษจ านวนไม่มากและอาณาบริเวณโรงเรียนมีขนาดไม่กว้างขวางท าให้ครู

สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงนักเรียนทั่วไปมีความคุ้นเคยกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหรือ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความพิการประเภททางสายตาเท่าน้ันซ่ึงสามารถดูแลตัวเองได้ 

บางโรงเรียนยังด าเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแก่

นักเรียนทั่วไปผ่านทางการจัดนิทรรศการ 

1.3.2 ด้านครูพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจรเดม

มิ่งอยู่ในขั้นวางแผน  ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน การเตรียมความพร้อม ท าความเข้ าใจกับครูและ

บุคลากรในโรงเรียน จัดประชุม อบรม สัมมนา เร่ืองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทั้งการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก นอกจากน้ีครู

การศึกษาพิเศษกม็ีการประสานท าความเข้าใจกับครู เพ่ือหาแนวทางในการดูแล แก้ไขปัญหา

ต่างๆ แต่กมี็ครูบางโรงเรียนจ านวนประมาณร้อยละ 10 ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและเปิดใจ

ยอมรับในการมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนในโรงเรียน ซ่ึงครูเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็น

ครูที่มีอาวุโส 

1.3.3 ด้านกจิกรรมการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตาม

วงจรคุณภาพวงจรเดมม่ิงอยู่ในขั้นปฏบัิติ ดังน้ี 1) ขั้นปฏบัิติ โรงเรียนส่วนใหญ่มีการปรับการปรับ

หลักสูตร เกณฑ์การวัดประเมินผลให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่เป็นสิทธิ์ขาดของ

ครูผู้สอน โดยจะมีครูการศึกษาพิเศษเข้าไปท าความเข้าใจ แนะน า แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับลด

ภาระงานให้โดยมีครูการศึกษาพิเศษเข้าไปช่วยดูแล ก ากับ ติดตาม ตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษในเร่ืองภาระงานต่างๆให้ ส่วนโรงเรียนกไ็ม่ได้มีการด าเนินการ เพราะ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของทางโรงเรียนเป็นนักเรียนที่มีความพิการทางสายตา สติปัญญา
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สามารถเรียนได้แต่กม็ีการช่วยในเร่ืองการอ่านข้อสอบ อีกทั้งทุกโรงเรียนมีการจัดท าแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็น

รายบุคคลประจ าทุกปี 

1.3.4 ด้านเคร่ืองมือพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ

วงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏบัิติ ดังน้ี 1) ขั้นปฏบัิติ ทางโรงเรียนจะเบิกสื่อตามสิทธิ์ทางราชการแต่สื่อ

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหมาะสมกบันักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ดังน้ันครูการศึกษาพิเศษบางโรงเรียน

ด าเนินการจัดท าสื่อเอง บางโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานภายนอก ในขณะที่บางโรงเรียนกไ็ม่ได้มีการด าเนินการเป็นพิเศษนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษสามารถใช้บริการสื่อเหมือนนักเรียนทั่วไปได้ ส่วนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน

โรงเรียนทั้งหมดมีการจัดน าเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใช้ มาให้บริการนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ 

1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ปกครอง 

1.4.1 ด้านนักเรียนพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจร

เดมมิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน การเตรียมความพร้อมท าความเข้าใจกับนักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษในการเข้ามาเรียนร่วมด้วยของผู้ปกครองน้ันเป็นการเตรียมความพร้อมให้

นักเรียนมีความสามารถในด้านต่างๆ ด้านวิชาการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาด้านพฤติกรรมก็มีการสอน ฝึก ให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตัวเอง 

ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ าวันได้และฝึกให้ปรับตัวรู้จักการเข้าสังคม แต่กม็ีผู้ปกครองบางคนก็

มิได้มีการเตรียมความพร้อมท าความเข้าใจกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพราะนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษจะมีความคุ้นเคยกบัการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาบ้าง

เลก็น้อย ซ่ึงได้ประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหากบัครูการศึกษาพิเศษอย่างใกล้ชิด 

1.4.2 ด้านครูพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพวงจรเดม

มิ่งอยู่ในขั้นวางแผน ดังน้ี 1) ขั้นวางแผน ผู้ปกครองมีความเข้าใจครูและบุคลากรของทาง

โรงเรียนเป็นอย่างดี ครูการศึกษาพิเศษมีการแจ้งพัฒนาการ แจ้งอาการต่างๆ เป็นระยะ      

1.4.3 ด้านเคร่ืองมือพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ

วงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏบัิติ ดังน้ี 1) ข้ันปฏบัิติ ทางโรงเรียนยังไม่ค่อยมีการน าสื่อมาใช้เท่าที่ควร 

สื่อการเรียนการสอนเป็นสื่อตามสิทธ์ที่ราชการก าหนดซ่ึงเป็นสื่อที่ไม่ค่อยเหมาะสม สื่อกค็วร

เป็นไปในทศิทางที่เหมาะสมกับประเภทความพิการแต่สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนได้มีการ

ด าเนินการเป็นอย่างดี 

1.4.4 ด้านสภาพแวดล้อมพบว่า โรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนมีการด าเนินการตามวงจร

คุณภาพวงจรเดมมิ่งอยู่ในขั้นปฏบัิติ ดังน้ี 1) ขั้นปฏบัิติ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทราบว่าทางโรงเรียน

ได้ด าเนินการจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมในการมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียน 
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ให้มีความปลอดภัยสะดวกสบาย สะอาด สวยงาม มีความพร้อมในทุกๆด้านด้านและมีความเข้าใจ

ว่า ตัวอาคารสถานที่น้ันมีมาก่อนที่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียน      

2. แนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษใน

โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้ นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

2.1 แนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครจากการสงัเกต 

จากการสังเกตสภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 โรงเรียน 

พบว่ามีโรงเรียนที่ควรปรับแนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วม ดังน้ี 1)โรงเรียนควรมีการ

ประเมินศักยภาพในด้านต่างๆของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2)โรงเรียนควรจัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการเดินทางภายในโรงเรียนให้มีความเหมาะสมตามประเภทความพิการของ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 3) โรงเรียนควรจัดบรรยากาศ

ห้องเรียนให้เอื้ อต่อการเรียนรู้ 4) โรงเรียนควรสนับสนุนให้มีการน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ 5) โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมหรือนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษและ6) โรงเรียนควรได้รับการจัดสรรอัตราต าแหน่งครูมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ

โดยตรงมาเป็นครูประจ าการ 

2.2 แนวทางในการบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครจากการสมัภาษณ์ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 6 คน ครู จ านวน 6 คนและผู้ปกครอง

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จ านวน 6 คน ของโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน สามารถสรุปได้ว่า 

โรงเรียนควรด าเนินการ ดังน้ี 1) ประชาสัมพันธ์ แนะแนวในการรับนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ 2) ท าความเข้าใจ ให้ความรู้ให้รู้จักวิธีการในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันแก่นักเรียน

ทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 3) ท าความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนทั่วไปใน

การรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียน 4) จัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษกับ

นักเรียนทั่วไปท ากิจกรรมร่วมกัน 5) ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรเตรียมความ

พร้อมในการน านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนร่วม 6) จัดให้มีห้องการศึกษาพิเศษ

เป็นการเฉพาะ 7) ครูการศึกษาพิเศษควรแนะน าสถานที่ต่างๆในโรงเรียนให้แก่นักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษและผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกๆต้นปีการศึกษา 8) การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนควรค านึงถึงสภาพ ความสามารถ ศักยภาพที่มีความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 9) ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษให้มีการปรับหลักสูตร ปรับเกณฑ์การวัดประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล 10) ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้มีการ

ปรับลดภาระงานต่างๆให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 11) น าผลการประเมินนักเรียนที่มี
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ความต้องการพิเศษมาวางแผนก าหนดแนวทางในการกิจกรรมการเรียนการสอน 12) สนับสนุน

ให้ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจัดท าสื่อการเรียนการสอนให้เป็นการเฉพาะ 13) 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คน

พิการมีสทิธไิด้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 

2550 ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 14) โรงเรียนควรท าความเข้าใจกับครู

เร่ืองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 15) โรงเรียนควร

สนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม 16) จัดให้มีครูการศึกษาพิเศษ

ประจ าโรงเรียนหรือขอความช่วยเหลือครูการศึกษาพิเศษจากทางศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 

17) โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ

จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพ่ิมเติม 18) มีการประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอกโรงเรียนและ19) ฝึกทกัษะในการช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดแก่นักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษ 

 

สรุปผลการวิจยั 

1. ด้านนักเรียน โรงเรียนมีความตระหนักให้ความส าคัญในการรับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษเข้ามาเรียนร่วมในโรงเรียน มีการค้นหานักเรียนที่มีลักษณะน่าสงสัยมาท าการคัด

กรอง เพ่ือจะให้การช่วยเหลือและโรงเรียนควรท าความเข้าใจให้ความรู้แก่นักเรียนทั่วไปและ

ผู้ปกครองนักเรียนทั่วไป ทั้งน้ีควรประชาสัมพันธ์ว่าจะรับนักเรียนพิการประเภทใด มีระดับ

ความสามารถในด้านต่างๆเท่าใดบ้างทางด้านผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีการ

เตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้ามาเรียนร่วมในด้านต่างๆ โรงเรียนยังมิได้มีการด าเนินการ

ตามขั้นตอนการปรับปรุง ตามแนวทางวงจรคุณภาพวงจนเดมมิ่ง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากโรงเรียนมีการ

ด าเนินการในลักษณะซ า้เดิมเป็นประจ าทุกปี  

 2. ด้านครู โรงเรียนมีการท าความเข้าใจกับคณะครูและบุคลากร มีการพัฒนาครูให้มี

ความรู้ความเข้าใจในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้กบันักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีครู

การศึกษาพิเศษเป็นพ่ีเล้ียงค่อยช่วยเหลือแนะน าในเร่ืองต่างๆและเป็นผู้ประสานติดต่อท าความ

เข้าใจ แจ้งข่าวสาร พัฒนาการผลการเรียนกับผู้ปกครอง โรงเรียนยังมิได้มีการด าเนินการขั้นตอน

การตรวจสอบ เน่ืองจากโรงเรียนมุ่งท าความเข้าใจ พัฒนาครู ให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเป็นส าคัญ จึงขาดซ่ึงการตรวจสอบ ตามแนวทางวงจรคุณภาพวงจนเดมม่ิง 

 3. ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน การปรับหลักสตูร เกณฑ์การวัดประเมินผลและการลด

ภาระงาน ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นดุลพินิจของครูผู้สอนแต่โรงเรียนส่วนใหญ่จะมี

การปรับเกณฑก์ารวัดประเมินผล ลดภาระงานให้  โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ

ส่งเสริมพัฒนาการ ฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเอง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เข้าร่วม
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กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน ทุกโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในโรงเรียน

และหน่วยงานภายนอก 

 4. ด้านเคร่ืองมือ ทุกโรงเรียนเบิกสื่อตามสิทธิ์ของนักเรียนตามที่ราชการก าหนดตาม

คูปองการศึกษาที่ได้รับ สื่อบางส่วนจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกภายนอก แต่สื่อ

ส่วนใหญ่ตามสิทธ์ทางราชการก าหนดน้ันไม่ค่อยเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาดังน้ัน 

ครูการศึกษาพิเศษจึงด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนการสอนเองหรือประยุกต์ใช้สื่อที่มีอยู่แล้ว  

 5. ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนมีความพร้อมในระดับหน่ึงในการรับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ มีความพยายามจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสม จัดให้มีห้องการศึกษาพิเศษข้ึนเป็น

การเฉพาะ โรงเรียนยังมิได้มีการด าเนินการขั้นตอนการวางแผน ขั้นตรวจสอบและขั้นปรับปรุง 

ตามแนวทางวงจรคุณภาพวงจนเดมม่ิง เน่ืองจากอาคารสถานที่ต่างๆของโรงเรียนอยู่ในสภาพเดิม 

ท าให้ไม่สามารถวางแผน ตรวจสอบและปรับปรุงได้ครบวงจร 

 

อภิปรายผล 

ด้านนักเรียน โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความตระหนักให้ความส าคัญในการจัดการศึกษา

ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีการท าความเข้าใจกับนักเรียนทั่วไปและผู้ปกครอง 

ทางด้านผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษกมี็การเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ ซ่ึงสอดคล้องกับ สุธิดา มูลทะสิน (2554)พบว่าสภาพการบริหารจัดการเรียนร่วม

โครงสร้างซีท ด้านนักเรียนมีการปฏบัิติอยู่ในระดับมาก มีการส่งเสริมให้เดก็ปกติและนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความ

พร้อมในการรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีความพยายามจัดสถานที่ปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ทลันีย์ ปู่เคิง (2553)พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม 

มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากมีการจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้ อต่อการเรียนรู้ลดสิ่งเร้าที่จะ

กระตุ้นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้านกิจกรรมการเรียน

การสอน การปรับหลักสูตร เกณฑ์การวัดประเมินผลและการลดภาระงานของนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ ทุกโรงเรียนจะให้เป็นดุลพินิจครูผู้สอนซ่ึงส่วนใหญ่จะมีการปรับเกณฑ์การวัด

ประเมินผล ลดภาระงานให้ ทุกโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือหน่วยงานภายนอกในการ

ช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ซ่ึงสอดคล้องกับ ปวริศา จอมศรี (2551)พบว่า การจัดการ

เรียนการสอนต้องสอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียน  ด้านเคร่ืองมือ ทุกโรงเรียน

ด าเนินการเบิกสื่อตามสิทธิ์ที่ราชการก าหนด บางสื่อบางส่วนจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก โดยสื่อที่ราชการก าหนดน้ันไม่ค่อยเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึง

สอดคล้องกับ ส่องแสง สารบรรณ (2542) พบว่า ข้อที่มีปัญหามากในโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาด

กลางคือ ขาดสื่อการเรียนการสอน ไม่มีสื่อเฉพาะส าหรับเดก็พิเศษและด้านครู โรงเรียนมีท าความ

เข้าใจกบัครูและบุคลากรในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มี
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การพัฒนาครู ซ่ึงสอดคล้องกับ ทัลนีย์ ปู่เคิง (2553) พบว่าครูมีความเข้าใจในหลักการ

ด าเนินงานตามโครงสร้างซีท ได้รับการฝึกฝนอบรมการจัดกจิกรรมให้กบัเดก็ที่มีความบกพร่อง 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะนโยบาย 

1.1 กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดให้นิสิต นักศึกษา สาขาทางการศึกษาได้รับ

การศึกษาเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนให้กบันักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

1.2 กระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนาจัดท าสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษให้มีความเหมาะสมกบัระดับการศึกษา 

1.3 กระทรวงศึกษาธิการควรที่จะบรรจุครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษประจ าแต่ละ

โรงเรียนหรือควรให้ครูในโรงเรียนได้รับการฝึกอบรม  

1.4 กระทรวงศึกษาธิการควรด าเนินการจัดอบรม พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนให้กบันักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาควรจัดให้มีศึกษานิเทศก์ในเร่ืองการจัดการ

เรียนการสอนให้กบันักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นการเฉพาะ 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา 

2.1 โรงเรียนควรประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามา

เรียนร่วมในโรงเรียนให้ชัดเจน 

2.2 โรงเรียนควรมีการประเมินศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในการรับเข้ามา

เรียนร่วม 

2.3 โรงเรียนควรจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการของนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษของทางโรงเรียน 

2.4 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นไปในด้านการพัฒนาการ ฝึก

ทกัษะในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ    

2.5 โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนทั่วไปมี

กจิกรรมร่วมกนั 

2.6 โรงเรียนควรเร่งการสร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติให้กับครูในเร่ืองการจัดการเรียน

การสอนให้กบันักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ    

2.7โรงเรียนควรบรรจุครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษเป็นครูประจ าการของทางโรงเรียน 

3.ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเรียนร่วม 

3.1 การบริหารจัดการเรียนร่วมส าหรับโรงเรียนทั่วไปโรงเรียนควรที่จะด าเนินการจัดหา

เครือข่าย (Network) เข้ามาเพ่ิมเติม 
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ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยั 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน

สงักดัอื่นๆ 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการใช้เคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษในระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 3. ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาในเร่ืองทศันคติของครูในการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่

มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน 

 4. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนร่วมส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษแต่ละ

ประเภทความพิการ 
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