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ABSTRACT
In this research investigation, the researcher studies (1) integrated education management as based
on the perceptions of selected teachers in schools under the jurisdiction of the Secondary Educational Service
Area Office Two, Bangkok Metropolis. The researcher also compares (2) integrated education management
as based on the perceptions of these teachers as classified by educational qualifications, work experience, and
learning strand. Furthermore, finally, the researcher proposes and (3) Guidelines for the Development of
Management to Perception of Secondary School. Findings are as follows: (1) Insofar as concerns integrated
education management as based on the perceptions of the teachers belonging to the sample population, it
was found that overall and in the aspects perceptions were evinced at a high level. (2) In drawing
comparisons in respect to integrated education management as based on the perceptions of the members
of the sample population, the researcher found that those who differed in educational qualifications
exhibited concomitant differences in perceptions at the statistically significant level of .05 overall
(3) Concerning the comparison of integrated education management as based on the perceptions of
the members of the sample population who differed in work experience, the researcher found that
corresponding differences were the aspect of students displayed associated differences at the
statistically significant level of .05. (4) In the course of comparing integrated education management
as based on the perceptions of members of the sample population who differed in learning strands,
the researcher determined that differences were revealed between perceptions overall and in the
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aspects of students, environment, instruction and study activities, and tools, but these differences
were not found to hold at the statistically significant level of .05. and (5) Guidelines for the
Development of Management to Perception of Secondary School are as follows: Readiness of
teachers should be fostered in respect to attitudes, knowledge, understanding, and skills. This would
encourage normal students to accept and assist children having special needs. The classroom and
school environments should be appropriate to serving as a learning resource for children with special
needs. Shared instruction and study activities should be variously organized and ensured to be
compatible with the impairments of children with special needs. The use of an individualized
education program (IEP) and an individual implementation plan (IIP) should be carefully monitored.
Keywords: Inclusive/ Perception/ Teachers under
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ วี ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบ การบริหารจัดการเรียนร่วมตามการ
รับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร (และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนร่วม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรุงเทพมหานคร ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือคือแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก (2) ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่มีวุฒกิ ารศึกษาต่างกัน พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ด้านนักเรียน
และด้านสภาพ แวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
(3) ผลการเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีการรับรู้ดา้ นนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
(4) การบริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกันในภาพรวม และรายด้าน ด้าน
นักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (5) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด กรุงเทพมหานคร พบว่า ควรมีการสร้างความพร้อมของครูทั่วไปในโรงเรียน ทัง้ เจตคติ
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เพื่อจะได้ส่งเสริมให้เด็กปกติมีการยอมรับและช่วยเหลือเด็กที่มคี วาม
ต้องการพิเศษ จัดสภาพแวด ล้อมภายในห้องเรียน และโรงเรียนให้มลี ักษณะเหมาะสมที่เป็นแหล่งเรียนรู้
สาหรับเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันอย่างหลากหลายและสอดคล้อง
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กับสภาพความบกพร่องของเด็กพิเศษ กากับให้มกี ารใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และจัดทา
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) อย่างจริงจัง
คาสาคัญ: การบริหาร/ การเรียนร่วม/ การรับรู้
บทนา
กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยมีจุดมุง่ หมายสาคัญ คือ การ
พัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และสามารถ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (สุวทิ ย์ มูลคา
,
2543, หน้า 7) จากแนวทางดังกล่าว รัฐบาลได้
พยายามทุ่มเททรัพยากรและปัจจัยต่างๆ ให้เด็ก
และเยาวชนทุกคนมีสิทธิ มีโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ เด็กทั่วไป เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษา ด้วยการให้เด็กทุกคนได้เข้าสู่
สถานศึกษาที่จัดไว้ โดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ
ซึ่งเป็นปัจจัยเบือ้ งต้นที่เป็นพืน้ ฐานของการบรรลุถึง
ความเท่าเทียมกันในสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ ,
2544, หน้า 8)
จากแนวคิดและปัจจัยดังกล่าว นัก
การศึกษาจึงได้พยายามจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติ เพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถที่จะพัฒนา
ความสามารถได้ แต่อาจต้องใช้เวลาที่ต่างกันตาม
ศักยภาพของแต่ละคน เพื่อทาให้เด็กที่มคี วาม
ต้องการพิเศษได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพอย่าง
เต็มที่ และสามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติได้ จาก

ความพยายามและความเชื่อดังกล่าวของนัก
การศึกษา จึงเกิดรูปแบบการเรียนร่วมสาหรับเด็ก
พิเศษขึน้ นับเป็นรูปที่สาคัญต่อการจัดการ ศึกษา
พิเศษ (เบญจา ชลธาร์นนท์ , 2546, หน้า 13) ในปี
การศึกษา 2557 มีโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม
จานวน 18,370 โรงเรียน เพื่อมุ่งหวังให้โรงเรียนได้
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตามกรอบแนวคิด 2
ประการ คือ (1) การจัดการบริหารทั้งระบบโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management:
SBM) และ (2) การบริหารโดยใช้โครงสร้างซีท
(SEAT Framework) โดยที่ S-Student คือ นักเรียน
E-Environment คือ สภาพแวดล้อม A-Activities
คือ การกิจกรรมการเรียนการสอน และ T-Tools
คือ เครื่องมือ ทั้งนีโ้ รงเรียนสามารถปรับเปลี่ยน
กลไ กลการบริหารตามจุดมุง่ หมายของแต่ละ
โรงเรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2550, หน้า 7)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ได้ตระหนักถึงคว ามสาคัญและจาเป็นในการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ โดย
ได้ดาเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาใน
รูปแบบการจัดการเรียนร่วม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มี
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม โดยรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ มีการจัด
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อบรมครูโรงเรียนแกนนา จัดการเรียนร่วม ให้มี
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเรียนร่วม
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ ในการจัดการศึกษา ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ให้กบเด็กพิเศษเรียนร่วม รวมทั้งให้ความรู้ความ
กรุงเทพมหานคร
เข้าใจผู้บริหารในการบริหารงานการจัดการศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
แบบเรียนร่วมให้มปี ระสิทธิภาพ ในการจัด
เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยม
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเด็กที่เรียนในช่วงวัยนี้
ศึกษา สังกัด กรุงเทพมหานคร จาแนกตาม เพศ
เป็นช่วงวัยรุ่น เด็กวัยรุ่นมีความเปลี่ยนแปลงในด้าน วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ์การทางาน และกลุ่ม
ต่างๆ หลายด้าน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทัง้ ในด้าน
สาระวิชา
ส่วนตัวและการเรียน โดยเฉพาะเด็กที่มีความ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ต้องการพิเศษ
บริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท ใน
จากเหตุผลหลักการดังกล่าว ทาให้ ผู้วิจัย โรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ในฐานะเป็นกรรมการจัดการเรียนร่วม
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง และ
วิธีการวิจัย
อาจารย์ประจาภาควิชาพืน้ ฐานการศึกษา คณะ
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งเปิดสอน (survey research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ด้านการศึกษาพิเศษในระดับปริญญาโท จึงสนใจ
ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม
ศึกษาการบริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพ มหานคร เพื่อ การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ซึ่งกาลังปฏิบัติ
นาผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดทา
หน้าที่อยู่ในปีการศึกษา 2560 จานวน 10 โรงเรียน
หลักสูตรชัน้ ปริญญาตรี และเป็นแนวทางในการ
คือ โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียน วชิรธรรมสาธิต
พัฒนาการจัดการเรียนร่วมในโรงสาธิต
โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ให้เหมาะสม และบรรลุ
พัฒนาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่ามีประสิทธิภาพต่อไป
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
โรงเรียนนวมิน
ทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร
วัตถุประสงค์การวิจัย
บาเพ็ญ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนบ้านบางกะปิ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยเปิดตารางสาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan
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(1970, pp. 607-610) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ผลการวิจัย
95% ของจานวนประชากร 944
คน ได้ขนาด
1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการเรียน
ตัวอย่าง 275 คน ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ ร่วม ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
(stratified random sampling) อย่างเป็นสัดส่วนซึ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แต่ละชัน้ ภูมใิ ช้เทคนิค การสุม่ อย่างง่าย ( simple กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า ครูในโรงเรียนสังกัด
random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารจัดการเรียน กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการรับรู้ในการบริหาร
ร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จัดการเรียนร่วม โดยภาพรวมและรายด้าน ด้าน
กรุงเทพมหานคร จานวน 28 ข้อคาถามเป็นแบบ นักเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมการ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เรียนการสอน และด้านเครื่องมืออยู่ในระดับมาก
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale) แบบสอบถาม
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
มีค่า IOC เท่ากับ 0.96 และค่าความเชื่อมั่น .98 เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
และแบบสัมภาษณ์มโี ครงสร้าง 4 ด้าน ตาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
โครงสร้างซีท
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่มีวุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มี
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจัยครั้งนี้ การรับรู้ในการบริหารจัดการเรียนร่วม โดย
ผู้วิจัยให้ผู้ช่วยนักวิจัยนาแบบสอบถาม จานวน 275 ภาพรวม และรายด้าน ด้านนักเรียน และด้าน
ฉบับ ไปแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง ครูโรงเรียน
สภาพแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติ การสอน ใน สถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
ปีการศึกษา 2560 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย การสอน และด้านเครื่องมือ แตกต่างกันอย่างไม่มี
ได้รับกลับคืนมาจานวน 263 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
95.64 การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าความถี่
3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าที (t เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
test) กรณีมี 2 กลุ่มใช้การทดสอบ วิเคราะห์ความ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA) กรณี กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่มีประสบการณ์ในการ
มากกว่า 2 กลุ่ม หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี ทางานต่างกัน มีการรับรู้ในการบริหารจัดการเรียน
นัยสาคัญทางสถิติ ทาการทดสอบความแตกต่างเป็น ร่วม โดยภาพรวมและรายด้าน ด้านสภาพ
รายคู่โดยวิธีการของScheffé test
แวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และด้านเครื่องมือ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญ
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ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ส่วนด้านนักเรียนแตกต่างกัน
1. ผลการศึกษาการบริหารจัดการเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ร่วม ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพ
เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
มหานคร เขต 2 พบว่า
ครูในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่อยูก่ ลุ่มสาระการเรียนรู้ มหานคร เขต 2 มีการรับรู้ในการบริหารจัดการ
ต่างกัน มีการรับรู้ในการบริหารจัดการเรียนร่วม
เรียนร่วม โดยภาพรวมและรายด้าน ด้านนักเรียน
โดยภาพรวม และรายด้าน ด้านนักเรียน ด้าน
ด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สภาพแวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนและด้านเครื่องมือ อยู่ในระดับมาก ทั้งนีอ้ าจ
สอน และด้านเครื่องมือ แตกต่างกันอย่างไม่มี
เพราะมีพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คนพิการ พ.ศ. 2551 ซึ่งทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน
5. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา การ ต้องถือปฏิบัตติ าม จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ การ
บริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนมัธยม ศึกษา บริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูใน
สังกัด กรุงเทพมหานคร พบว่า ควรมี การสร้าง โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความพร้อมของครูทั่วไปในโรงเรียน
ทั้งเจต คติ มัธยมศึกษา กรุงเทพ มหานคร เขต 2 โดยภาพรวม
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เพื่อจะได้ส่งเสริมให้ และรายด้าน ด้านนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
เด็กปกติมีการยอมรับและช่วยเหลือเด็กที่มคี วาม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และ ด้าน
ต้องการพิเศษ จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เครื่องมือ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุธดิ า มูล
และโรงเรียน ให้มีลักษณะเหมาะสมที่เป็นแหล่ง
ทะสิน (2554) ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารจัดการ
เรียนรู้สาหรับเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ จัด
เรียนร่วมโครงสร้างซิทของโรงเรียนแกนนาจัดการ
กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันอย่างหลากหลาย เรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ
และสอดคล้องกับสภาพความบกพร่องของเด็ก
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า สภาพการ
พิเศษ กากับให้มีการใช้แผนการจัดการศึกษา
บริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซิทของโรงเรียน
เฉพาะบุคคล (IEP) และจัดทาแผนการสอนเฉพาะ แกนนาจัดการเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
บุคคล (IIP) อย่างจริงจัง
การประถมศึกษา กรุงเทพ มหานคร โดยภาพรวม
และรายด้าน ด้านนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อมด้านการ
จัดกิจกรรม การเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ
อภิปรายผล
อยู่ในระดับมาก
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1.1 ผลการศึกษาการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่ามีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
ดูแลสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียน
ร่วมใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพ โรงเรียนอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือใน
มหานคร เขต 2 พบว่า ครูในโรงเรียน สังกัด การทางานร่วมกันของครูในโรงเรียน มีการกาหนด
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
นโยบายและการดาเนินการจัดสภาพ - แวดล้อมใน
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการรับรู้ในการบริหาร การจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนให้เหมาะสม จาก
จัดการเรียนร่วมด้านนักเรียน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เหตุผลดังกล่าวจึงทาให้การบริหารจัดการเรียนร่วม
อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนได้มกี ารฝึกทักษะทาง
ตามการรับรู้ของครู ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
สังคมให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีการ
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต
ฝึกความคุ้นเคยในการอยู่ร่วมกันในสังคมร่วมกับ
2 ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุ
นักเรียนปกติ จากเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้ การ ธิดา มูลทะสิน ( 2554) ศึกษาเรื่อง สภาพการ
บริหารจัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูใน
บริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซิทของโรงเรียน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แกนนาจัดการเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านนักเรียอนยู่ การประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้าน
ในระดับมาก สอดคล้องกับ สโลชา ชัยแจ้ง ( 2557) สิ่งแวดล้อมมีสภาพการบริหารจัดการเรียนร่วม
ศึกษาเรื่อง สภาพของปัญหาการบริหารจัดการเรียน โครงสร้างซิทของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม
ร่วมโครงสร้างซิท โรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
เอกชนกรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า สภาพการ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก
บริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซิท โรงเรียนสังกัด
1.3 ผลการศึกษาการบริหารจัดการ
สานักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เขต 2 เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
ด้านนักเรียนอยู่ในระดับมาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
1.2 ผลการศึกษาการบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่าครูในโรงเรียนสังกัด
เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการรับรู้ในการบริหาร
กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่าครูในโรงเรียนสังกัด จัดการเรียนร่วมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สอนอยู่ในระดับมากทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่ามีการ
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการรับรู้ในการบริหาร สอนทักษะเน้นสิ่งที่จาเป็นต่อการดารง
จัดการเรียนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ชีวติ ประจาวันแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มี
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การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคล และ
เรียน ในเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นลายลักษณ์อักษร พิเศษ จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ การบริหาร
นอกจากนี้ยังยังมีการสอนซ่อมเสริมสาหรับ
จัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จากเหตุผล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
ดังกล่าวจึงทาให้ การบริหารจัดการเรียนร่วมตาม กรุงเทพมหานคร เขต 2 ด้านเครื่องมือ อยู่ในระดับ
การรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ มาก สอดคล้องกับ นพมาศ สุทธิวิรัช ( 2551) ศึกษา
การศึกษา มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
เรื่อง การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับ ซิทในโรงเรียนแกนนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
มากสอดคล้องกับนพมาศ สุทธิวิรัช ( 2551) ศึกษา การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ด้านเครื่องมือมีการ
เรื่อง การบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง บริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซิทใน
ซิท ในโรงเรียนแกนนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
โรงเรียนแกนนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ด้านการจัดกิจกรรม ชลบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก
การเรียนการสอน มีการบริหารจัดการเรียนร่วม
2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
โดยใช้โครงสร้างซิทในโรงเรียนแกนนา สังกัด
เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 อยู่ใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
ระดับมาก
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่มีวุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มี
1.4 ผลการศึกษาการบริหารจัดการ การรับรู้ในการบริหารจัดการเรียนร่วม โดย
เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
ภาพรวม และรายด้าน ด้านนักเรียน และด้าน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
สภาพแวดล้อม แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะครู
กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่าครูในโรงเรียนสังกัด ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จบการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการรับรู้ในการบริหาร ในหลักสูตรที่ต่างกัน แต่ละหลักสูตรมีจุดมุ่งหมาย
จัดการเรียนร่วมด้านเครื่องมือ อยู่ในระดับมากทั้งนี้ และลักษณะการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน จาก
อาจเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครู
เหตุผลดังกล่าว ทาให้ ครูในโรงเรียน สังกัด
ได้รับการอบรม และศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
ที่มีความต้องการพิเศษ มีการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่มีวุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มี
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัด
การรับรู้ในการบริหารจัดการเรียนร่วมแตกต่างกัน
การศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้น สอดคล้องกับสโลชา ชัยแจ้ง ( 2557) ศึกษาเรื่อง
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สภาพของปัญหาการบริหารจัดการเรียนร่วม
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่มีประสบการณ์ในการ
โครงสร้างซิท โรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษา
ทางานต่างกัน มีการรับรู้ในการบริหารจัดการ ด้าน
เอกชน กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า ผู้บริหาร การจัดเรียนร่วม ภาพรวมและรายด้าน ด้าน
และครูผู้สอนที่มีวุฒกิ ารศึกษาต่างกันมีสภาพของ
สภาพแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน และ
ปัญหาการบริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซิท
ด้านเครื่องมือ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้ าจเป็น
ร่วม โดยภาพรวม และรายด้าน ด้านนักเรียน และ เพราะครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ด้านสภาพแวดล้อม แตกต่างกัน ส่วนด้านการจัด
การศึกษา มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 มี
กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ
ประสบการในการทางานใกล้เคียงกันและ
พบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะผู้บริหาร ปฏิบัตกิ ารภายใต้กฎระเบียบของกระทรวง
และครูผู้สอน ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
ศึกษาธิการเช่นเดียวกัน จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนร่วม และเครื่องมือ ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ใช้ในการจัดการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มคี วาม มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่มี
ต้องการพิเศษเรียนร่วม เป็นระยะๆ ในแต่ละภาค ประสบการณ์ ในการทางานต่างกัน มีการรับรู้ ใน
เรียน ทาให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการศึกษา การบริหารจัดการเรียนร่วมไม่แตกต่างกัน
พิเศษ มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเด็กพิเศษ
สอดคล้องกับ สุธิดา มูลทะสิน ( 2554) ศึกษาเรื่อง
อย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน สอดคล้อง สภาพการบริหารจัดการเรียนร่วมโครงสร้างซิทของ
กับจีรนันท์ อัคบาล ( 2553) ได้ศึกษาปัญหาและ โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม สังกัดสานักงาน
แนวทางพัฒนาการดาเนินงานการศึกษาพิเศษ ใน
เขตพื้นที่การประถมศึกษา กรุงเทพ
มหานคร
โรงเรียนเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ใน
การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ปัญหาการ การทางานต่างกัน มีสภาพการบริหารจัดการเรียน
ดาเนินงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม ที่มี ร่วมโครงสร้างซิท ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านนักเรียน
วุฒกิ ารศึกษาต่างกัน มีปัญหาและแนวทาง
แตกต่างกัน ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะว่าครูในโรงเรียน
พัฒนาการดาเนินงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เรียนร่วม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีความพร้อมในการ
และด้านเครื่องมือ ไม่แตกต่างกัน
ดาเนินการ บริหารจัดการเรียนร่วมแตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรนันท์ อัคบาล ( 2553)
เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
ศึกษาปัญหาและแนวทาง พัฒนาการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
การศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม สังกัด
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สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า บอนวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีปัญหาและ มัธยมศึกษา เขต 17 ที่อยู่กลุม่ สาระการเรียนรู้
แนวทางพัฒนาการดาเนินงานการศึกษาพิเศษใน
ต่างกัน มีปัญหาการดาเนินงานจัดการเรียนร่วม ไม่
โรงเรียนเรียนร่วม ด้านนักเรียนแตกต่างกัน
แตกต่างกัน
4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
5. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
เรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัด
บริหารจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
สังกัด กรุงเทพมหานคร พบว่า ควรมีการสร้าง
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่อยูก่ ลุ่มสาระการเรียนรู้ ความพร้อมของครูทั่วไปในโรงเรียน ทัง้ เจตคติ
ต่างกัน มีการรับรู้ในการบริหารจัดการเรียนร่วม
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เพื่อจะได้ส่งเสริมให้
โดยภาพรวม และรายด้าน ด้านนักเรียน ด้าน
เด็กปกติมีการยอมรับและช่วยเหลือเด็กที่มคี วาม
สภาพแวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ ต้องการพิเศษ จัดสภาพแวด ล้อมภายในห้องเรียน
สอน และด้านเครื่องมือ พบว่า ไม่แตกต่างกันทัง้ นี้ และโรงเรียนให้มลี ักษณะเหมาะสมที่เป็นแหล่ง
อาจเป็นเพราะครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
เรียนรู้สาหรับเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ จัด
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันอย่างหลากหลาย
2 ต่างก็ปฏิบัตติ ามนโยบาย และหลักเกณฑ์ของ
และสอดคล้องกับสภาพความบกพร่องของเด็ก
กระทรวงศึกษาธิการในด้านการจัดการเรียนร่วม
พิเศษ กากับให้มกี ารใช้แผนการจัดการศึกษา
อย่างเดียวกัน จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ ครูใน เฉพาะบุคคล (IEP) และจัดทาแผนการสอนเฉพาะ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคคล (IIP) อย่างจริงจัง ทั้งนีอ้ าจเป็นเพราะเด็กที่มี
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่อยูก่ ลุ่มสาระ ความต้องการพิเศษมีความหลากหลายของ
การเรียนรู้ต่างกัน มีการรับรู้ในการบริหารจัดการ
พฤติกรรม และเด็กพิเศษแต่ละประเภทมีความ
เรียนร่วม โดยภาพรวม และ รายด้าน ด้านนักเรียน ต้องการในการพัฒนาด้วยกิจกรรมการเรียนการ
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน สอนที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับชัชวาลย์ ใจ
การสอน และด้านเครื่องมือ ไม่แตกต่างกัน
อินทร์ (2558) ได้ศึกษาการบริหารจัดการเรียนร่วม
สอดคล้องกับกานต์ชนก วุฒิ (2556) ได้ศึกษา ของโรงเรียนแกนนาเรียนร่วม สานักงานเขตพื้นที่
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานใน
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ควร
โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนหนอง มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการเรียนร่วม และ
บอนวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบในการ
มัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนหนอง จัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท ได้แก่ ด้าน
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นักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการ
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรียนการสอน ด้านเครื่องมือ ภายใต้การมีส่วนร่วม ผู้บริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการประสานไปยังผู้มี เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ในการร่วม ที่มีความต้องการพิเศษ
จัดหาเครื่องมือและร่วมคัดกรองเด็กที่มคี วาม
4. ด้านเครื่องมือ ผู้บริหารโรงเรียนมีการ
ต้องการพิเศษ อีกทัง้ ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการเรียน
พัฒนาเทคนิคการสอน การวิจัยและพัฒนาการ ร่วมของโรงเรียนต่อชุมชน
จัดการเรียนร่วม
มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลความ พึงพอใจการดาเนินงานจัดการ ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เรียนร่วมเพื่อนาผลมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
1. ควรศึกษา เปรียบเทียบ การบริหาร
เรียนร่วมให้ดีข้นึ
จัดการเรียนร่วมตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน
สังกัดอื่นๆ เช่น สังกัด กรุงเทพมหานคร กับสังกัด
ข้อเสนอแนะทั่วไป
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1. ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารโรงเรียน
เป็นต้น
จัดการให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง
2. ควรศึกษา ปัญหา การบริหารจัดการ
นักเรียนและชุมชนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันระหว่าง
เรียนร่วมตามการรับรู้ของผู้ปกครอง ทัง้ ผู้ปกครอง
นักเรียน ที่มคี วามต้องการพิเศษและนักเรียนปกติ
นักเรียนปกติ และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
2. ด้านนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนทาความ
เข้าใจกับครูในโรงเรียนและนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษและนักเรียนปกติ
เอกสารอ้างอิง
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