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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การจัดการศึกษาสาหรับผูพ้ ิการถือเป็ นการพัฒนาศักยภาพของผูพ้ ิการให้ผพู ้ ิการได้มีโอกาสใน
การพัฒนาตนเองและสามารถดารงชีวติ
ยูใ่ นสังคมได้ปกติได้อย่างมีความสุ ข การจัด การศึกษาสาหรับผูพ้ ิการต้องจัดเท่าเทียมกันกับ
คนปกติโดยมิใช่ เหตุแห่ งความพิการมาเป็ น
การแบ่งแยกหรื อจากัดสิ ทธิ ทางการศึกษาที่ผูพ้ ิการ
ควรได้รับเช่นเดียวกับคนปกติ ดังที่ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43
วรรคสาม ได้กาหนดไว้วา่ บุคคลย่อมมีความเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า
สิ บสองปี ที่รัฐจัดให้ทว่ั ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและมาตรา 55 ได้กาหนดไว้วา่ บุคคลซึ่ ง
พิการหรื อทุพพลภาพ มีสิทธิ ได้รับสิ่ งอานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจาก
รัฐทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติรัฐต้องคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชน ต้องสงเคราะห์คนชรา ผูย้ ากไร้ผพู ้ ิการ
หรื อทุ พ พลภาพและผูด้ ้อยโอกาสให้มี คุณ ภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ นและพึ่ งตนเองได้ (กระทรวงศึ กษาธิ ก าร .
2550: 16) การจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้นต้องจัดต้องจัดตั้งแต่แรกเริ่ มพบความพิการนอกจากนั้นยั้ง
ต้องจัดให้ เหมาะสมกับ ความแตกต่างระหว่างบุ ค คลของผูพ้ ิ การและเป็ นไปตามที่ ก ฎหมายกาหนด
เพื่อให้ผพู ้ ิการได้พฒั นาตนเองและสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ ได้กล่าวถึ งความ
เสมอภาคทางการศึกษาซึ่งครอบคลุมไปถึงการจัดการศึกษาสาหรั บผูพ้ ิการหรื อผูท้ ี่มีความต้องการพิเศษ
ดัง นั้น กฎหมายแม่ บ ทที่ ส องเจตนารมณ์ ข องรั ฐธรรมนู ญ คื อ พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 จึงได้มีการบัญญัติสิทธิ ทางการศึกษาของผูพ้ ิการไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 ในหลายมาตราโดยมาตรา 10 กาหนดไว้วา่ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้
บุคคลมี สิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย
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จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพหรื อ
บุคคลที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรื อไม่มีผดู ้ ู แลหรื อด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และ
โอกาสได้เข้ารับการศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสองให้จดั ตั้งแต่แรกเกิดหรื อพบความพิการโดยไม่
เสี ยค่ าใช้จ่าย และให้ บุ ค คลดังกล่ าวมี สิ ท ธิ ได้รับ สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ ก ารและความ
ช่วยเหลื ออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษา
สาหรับบุคคลซึ่ งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรู ปแบบที่เหมาะสมโดยคานึ งถึงความสามารถของ
บุคคลนั้น (กระทรวงศึกษาธิ การ . 2542: 16) ซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (2550 – 2554) ที่ได้กาหนดนโยบายว่า ควรสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ของ
คนทุ ก กลุ่ ม สนับ สนุ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพพัฒ นาก าลัง คนทุ ก ระดับ ร่ วมกับ ภาคอุ ตสาหกรรมและ
สถาบันการศึกษา โดยกาหนดเป้ าหมายเชิ งคุ ณภาพไว้ว่า คนไทย ทุ กคนได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้ อมทั้งด้านร่ างกาย สติปัญญา คุ ณธรรม จริ ยธรรม อารมณ์ มี ความสามารถในการแก้ปั ญหา มี
ทัก ษะในการประกอบอาชี พ มี ค วามมัน่ คงในการด ารงชี วิต อย่างมี ศ ัก ดิ์ ศรี แ ละอยู่ร่ วมกัน อย่า งมี
ความสุ ข (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ. 2550: 51-60) นอกจากนี้
ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยังเน้นให้เห็ นถึ งความสาคัญในการ
พัฒ นาคนทุ ก คนโดยกาหนดไว้ในวิสั ยทัศ น์ ว่า หลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานมุ่ ง พัฒ นา
ผูเ้ รี ยนทุกคน ซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ที่มีความสมดุ ลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุ ณธรรม มี
จิ ต ส านึ ก ในความเป็ นพลเมื อ งไทย และเป็ นพลเมื อ งโลก ยึ ด มั่น ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จาเป็ นต่อ
การศึกษา ต่อการประกอบอาชี พ และการศึกษาตลอดชี วิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐาน
ความเชื่ อว่าทุ กคนสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึ กษาธิ การ. 2551: 3)
จากพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 10 (25502554) หลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 ดัง ที่ ก ล่ าวมาแล้วพอจะสรุ ป ประเด็ น ได้ว่า ทุ ก ภาคส่ วนให้
ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาต่อบุคคลทัว่ ไปและคนพิการไว้อย่างสอดคล้องกัน โดยเพื่อให้การจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการเป็ นไปอย่างมีระบบสอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิเศษของผูพ้ ิการและ
เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับ
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คนพิการ พ.ศ. 2551 เพื่อกาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ทางการศึกษาของผูพ้ ิการโดยในบทบัญญัติดงั กล่าวได้
กาหนด สิ ทธิ และหน้าที่ทางการศึกษาของผูพ้ ิการเอาไว้วา่ คนพิการมีสิทธิ และหน้าที่ได้รับการศึกษา
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิ ด หรื อพบความพิการจนตลอดชี วิต พร้ อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่ ง
อานวยความสะดวก สื่ อ บริ การและความช่ วยเหลื ออื่นใดทางการศึกษา เลื อกบริ การทางการศึกษา
สถานศึกษา ระบบและรู ปแบบการศึกษาโดยคานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความ
ต้องการเป็ นพิเศษของบุ คคลนั้น รวมไปถึ ง การได้รับการศึกษาที่ มีมาตรฐานและประกันคุ ณภาพ
การศึ ก ษา รวมทั้ง การจัด หลัก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู ้ การทดสอบทางการศึ ก ษาที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุ คล นอกจากนั้นในมาตร 8
ของพระราชบัญญัติดงั กล่าว ยังกาหนดให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุ นการเรี ยน
การสอน ตลอดจนบริ การเทคโนโลยี สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การและความช่ วยเหลื ออื่นใด
ทางการศึ ก ษา ที่ ค นพิ ก ารสามารถเข้าถึ งและใช้ป ระโยชน์ ได้ และก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาหรื อ
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องสนับสนุ นผูด้ ู แลคนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับ หรื อบริ การทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับ ความต้องการจาเป็ นพิเศษของคนพิการ (กระทรวงศึกษาธิ การ . 2551:4) และจากการ
ประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติก ารจัดการศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก าร พ.ศ. 2551 นั้นท าให้ห น่ วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการเกิดการตื่นตัวและหาวิธีการที่จดั การศึกษา
ส าหรั บ คนพิ ก ารให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับ พระราชบัญ ญัติก ารจัดการศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก าร
พ.ศ. 2551 ซึ่งในปัจจุบนั การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยหรื อการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และ
คนพิ ก ารสามารถรั บ การศึ ก ษาได้ท้ งั การศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา ตาม
อัธ ยาศัย โดยมี ก ารจัดการศึ ก ษาพิ เศษที่ ส าคัญ อย่างน้อย 6 แบบหลัก คื อ การจัดการเรี ย นร่ วมใน
โรงเรี ยนปกติ โรงเรี ยนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ การจัดในครอบครัว การจัดโดยชุมชน การจัด
ในสถานพยาบาล การจัดในศู นย์การศึกษาพิเศษ การที่ จะจัดการศึ กษาพิเศษแบบใดนั้นต้องจัดด้วย
รู ปแบบที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2543ข: 67)
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเชื่ อที่วา่ เด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษทุกคนสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาได้ถา้ ได้รับโอกาสในการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับ
ความพิการของเขา แนวการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่สาคัญ คือ ให้โอกาสเด็กที่
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มีความต้องการพิเศษได้เรี ยนร่ วมกับคนปกติในโรงเรี ยนปกติและดารงชี วิตอยู่ในชุ มชนร่ วมกับบุคคล
อื่น ๆ การจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนจึงนับเป็ นก้าวสาคัญของการปฏิ รูปการศึกษาของประเทศไทย
(ดารณี อุทยั รัตนกิจและคณะ. 2546: 53-58) ในการจัดการเรี ยนร่ วมนั้น เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เข้า
เรี ยนร่ วมนั้นใช้เวลาส่ วนใหญ่ในห้องเรี ยนปกติร่วมกับเพื่อนปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนได้
เรี ยนรู ้ ด้วยหลัก สู ตรเดี ยวกัน แต่ เด็ก เรี ยนร่ วมกันด้วยการปรับหลักสู ตรให้ ตอบสนองความต้องการ
เฉพาะคน เพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาตามความต้องการและความจาเป็ นของแต่ละคน (Stainback&
Stainback. 1996: 87-96.) เนื่ องจากผลการศึ กษาวิจยั ในต่างประเทศยืนยันว่า การศึกษาแบบการเรี ยน
ร่ วมนั้น ให้ ป ระโยชน์ ท้ งั ด้านวิช าการและสั งคมส าหรับ เด็ก ที่ มี ความต้ องการพิ เศษ (Baker, Wang&
Walberg. 1994: 33-35, Stainback & Stainback. 1992: 45-47) และเป็ นประโยชน์ ต่ อ เด็ ก ปกติ ด้ ว ย
(Staub & Peck. 1994: 36-40)
กรุ งเทพมหานคร ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ ไว้ในแผนพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิการกรุ งเทพมหานคร
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) ไว้ว่า “คนพิการในกรุ งเทพมหานครเข้าถึงสิ ทธิ และใช้ประโยชน์ ได้
อย่างเท่าทีม ท่าวถึง เป็ นธรรม และมีคุณภาพชี วติ ที่ดีอย่างยัง่ ยืน นาไปสู่ สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน”
โดยมีแนวทางและมาตรการให้ขยายโอกาสทางการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ จัดการเรี ยนร่ วมครบทุกเขต มอบหมายให้สานักการศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการ
จัด การเรี ย นรู ้ ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษในโรงเรี ย นสั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร เพิ่ ม จานวน
โรงเรี ย นที่ เปิ ดการจัด การเรี ย นร่ ว ม รั บ นัก เรี ย นที่ มี
ความต้อ งการพิ เศษที่ มี อ ายุใ นเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติ จัดสรรอัตรากาลังครู การศึกษาพิเศษให้มีมากขึ้นใน
โรงเรี ยนที่เปิ ดการเรี ยนร่ วม จัดการอบรมครู ที่สอนระดับอนุ บาลและประถมศึกษาในโรงเรี ยนสังกัด
กรุ งเทพมหานครทุกโรงเรี ยน เพื่อให้เรี ยนรู ้ การคัดกรองเบื้องต้น อันจะส่ งผลให้สามารถจัดการ
เรี ยนรู ้ได้
ตรงตามความต้องของเด็กแต่ละบุคคล
กรุ งเทพมหานครถื อเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่ มี ห น้าที่ ในการจัดการศึ ก ษาตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังนั้น กรุ งเทพมหานครจึงมีหน้าที่ใน การ
จัดการเรี ย นร่ วมให้ ก ับ นัก เรี ย นที่ มี ค วามต้อ งการพิ เศษด้วยเช่ น กัน โดยกรุ ง เทพมหานครในส่ วนที่
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เกี่ ย วข้อ งกับ ด้านการบริ ห ารการจัด การศึ ก ษาได้ต ระหนัก ละเห็ น ความส าคัญ ในการให้ โอกาสาง
การศึ ก ษาแก่ เด็ ก ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทยพุ ท ธศัก ราช 2550 และพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 กาหนดนโยบายในแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
แผนบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 ยังกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2.3 การ
พัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอนุ บาล ซึ่ งในกลยุทธ์หลัก คือการส่ งเสริ มให้ผอู ้ ยูใ่ น
วัยเรี ยนมีโอกาสเข้าถึงการบริ การการศึกษาภาคบังคับ (สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. 2551: 8) ซึ่ ง
สอดคล้องกับแผนปฏิ บ ตั ิ ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559) ของสานักการศึ กษา
ที่ กาหนดใน
ภารกิจหลักไว้ประการหนึ่ งว่า จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี อย่างทัว่ ถึง และมีคุณภาพ
ให้บริ การเพื่อเพิ่มโอกาสเด็กพิเศษ และผูม้ ี ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (สานักการศึกษา. 2556:7)
นโยบายข้อที่ 6 การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม
กับความต้องการของนักเรี ยนในมาตราที่ 4 ของแผนพัฒนาการศึกษา
สานักการศึกษาดาเนินการตามนโยบายโดยจัดตั้งโรงเรี ยนแกนนาการจัดการเรี ยนร่ วมในสังกัด
สาหรับนักเรี ยนที่ มีความต้องการพิเศษโดยใน พ.ศ. 2542 หน่ วยศึกษานิ เทศก์ สานักการศึกษา จัด
อบรมให้มีความรู ้ตามการศึกษาพิเศษ 200 ชัว่ โมงแก่ครู จานวน 52 คน และใน ปี เดียวกันได้มีการ
เปิ ดโรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยนแกนนาการจัดการเรี ยนร่ วมเพิ่มขึ้นอีก 43 โรงเรี ยนรวมทั้งสิ้ น 51 โรงเรี ยน ปี
การศึกษา 2544 มีโรงเรี ยนขอเปิ ดเป็ นโรงเรี ยนแกนนาการจัดการเรี ยนร่ วมอีก 7 โรงเรี ยนรวมเป็ น 58
โรงเรี ยน ปี การศึกษา 2545 มีโรงเรี ยนขอเปิ ดเป็ นโรงเรี ยนแกนนาการจัดการเรี ยนร่ วมอีก 2 โรงเรี ยน
รวมทั้งสิ้ น 60 โรงเรี ยน ปี การศึกษา 2549 มีโรงเรี ยนมีโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วมทั้งสิ้ น 71 โดยสานัก
การศึกษาได้กาหนดให้นากระบวนการบริ หาร การเรี ยนร่ วมตามกระบวนการโครงสร้างซี ท(SEAT)
มาใช้ในการเตรี ยมความพร้ อมในการจัด การเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร และ
จากการประเมินโครงการการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครในระยะที่ 1 พบว่า
โรงเรี ยนที่ จดั การเรี ยนร่ วมมี การบริ ห ารการจัดการเรี ย นร่ วมอยู่ในระดับ ปานกลางละยังพบว่า
จานวนโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนร่ วมยังมีจานวนน้อย ยังไม่ครอบคลุมและไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรี ยนที่
มีความต้องการพิเศษตลอดจนบางโรงเรี ยน ยังไม่มีความพร้อมในการจัดการเรี ยนร่ วมทาให้ไม่สามารถ
จัดการเรี ย นร่ วมได้ตามนโยบายของส านัก การศึ ก ษากรุ งเทพมหานคร(หน่ วยศึ ก ษานิ เทศก์) ส านัก
การศึกษา. 2547 : 2)
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จากข้อมูลดังกล่าว สานักการศึกษากรุ งเทพมหานครจึงได้ประกาศ ให้มีการจัดตั้งโรงเรี ยนใน
การจัดการเรี ยนร่ วมเพิ่มขึ้นในปี การศึกษา 2554 ซึ่ งเมื่อรวมกับโรงเรี ยนที่เป็ นโรงเรี ยนจัดการเรี ยนร่ วม
เดิมแล้วเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 97 โรงเรี ยน และรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญาที่สามารถเรี ยน
ได้เข้าเรี ยนในชั้นปกติ ในโรงเรี ยนสั งกัดกรุ งเทพมหานคร และอบรมครู ประจาการให้ได้รับความรู ้
ทัว่ ไปในการดู แลนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ (สานักการศึกษา.2554: 32) ซึ่ งสอดคล้องกับผลวิจยั
ของหนึ่ งนุ ช วงศ์ไทย (2552: 54) ที่ ได้ศึกษาปั ญหาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ครู ในโรงเรี ยนประถม สังกัดกรุ งเทพมหานคร เขตวัฒนา
มีความเข้าใจในการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมอยูใ่ นระดับ ปานกลางและได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควร
มีการศึกษาวิจยั ข้าราชการครู ในเขตอื่น ๆ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบผลการวิจยั เพื่อช่วยกันหาทางแก้ปัญหา
การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติและควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ อาจจะทาให้
การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนปกติแตกต่างกัน
จากข้อมู ล และผลวิจยั ดัง กล่ าว แสดงให้ เห็ น ว่าการบริ ห ารการเรี ย นร่ วมในโรงเรี ยนสั ง กัด
กรุ งเทพมหานครเป็ นกระบวนการสาคัญในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยมีจุดมุ่งหมาย 3
ประการ ได้แก่ 1) เพื่อให้เด็กมีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 2) เพื่อให้โรงเรี ยน
จัดการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมได้ดาเนิ นการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ตอบสนองความ
และส่ งผลให้ เด็ ก ได้รับ การพัฒ นาเต็ม ศักยภาพ 3) เพื่ อให้โรงเรี ยนที่ จดั การเรี ยนร่ วมได้ดาเนิ นการ
บริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้ อมทั้งได้ช้ ี แจงประเด็นปั ญหาใน การบริ หารการจัดการ
เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร เช่นปั ญหาด้านผูส้ อน เนื่องจาก การจัดการเรี ยนการสอน
นักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนร่ วมของสังกัดกรุ งเทพมหานคร มีท้ งั เรี ยนใน
ห้องเรี ยนเฉพาะสาหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษและเรี ยนห้องเรี ยนเดียวกันกับเด็กปกติ จึงเกิ ด
ปั ญหาครู ผูส้ อนไม่มีความรู ้หรื อทักษะในการสอน ไม่มีความรู ้ในการจัดทาสื่ อ อุปกรณ์ การเรี ยนการ
สอน ส่ วนอาคารสถานที่ ที่ โรงเรี ยนที่ มี การจัดการเรี ยนร่ วมยังขาดห้องฝึ กทัก ษะและการท ากิ จการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษตามความจาเป็ น และปั ญหาด้านการบริ หารการ
จัด การเรี ย นร่ ว มของโรงเรี ย นในสั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร พบว่า โรงเรี ย นมี ปั ญ หาด้า นบุ ค ลากร
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และการบริ หารการจัดการโรงเรี ยนไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร อีกทั้ง
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ผู ้บ ริ ห ารยัง ขาดความรู ้ เจตคติ และทัก ษะในการบริ ห ารจัด การเรี ย นร่ ว ม (ส านั ก การศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร, 2549)
ด้วยเหตุน้ ีการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมและการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษต้องได้รับการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับความต้องการและ
ระดับความสามารถของผูเ้ รี ยน อีกทั้งต้องเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาและรู ปแบบการศึกษา
เพื่อให้
การบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูว้ ิจยั จึงมี ความสนใจที่ จะพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนใน
สังกัดกรุ งเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนร่ วมนาไปใช้ใน การพัฒนา
ปรับปรุ งการบริ หารจัดการตลอดจนใช้เป็ นข้อมู ลในการขยายโรงเรี ยนในการจัดการเรี ยนร่ วมใน
สังกัดกรุ งเทพมหานครต่อไปในอนาคต
1. คำถำมเพื่อกำรวิจัย
1. สภาพปั จจุบนั และความต้องการในการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยน
ในสังกัดกรุ งเทพมหานครเป็ นอย่างไร
2. รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครที่มี
ความเหมาะสมเป็ นไปได้ควรมีลกั ษณะอย่างไร
2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และความต้องการในการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของ
โรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของงานวิจยั ดังนี้
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ประชำกร
ประชากรที่ ใช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้ว ย ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น ข้า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นสั ง กัด
กรุ งเทพมหานครที่ ปฏิ บ ตั ิหน้าที่ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนนัก เรี ยนที่ มีความต้องการพิ เศษ และ
ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งกลุ่มเขตกรุ งเทพมหานคร และแบ่งตามขนาดของโรงเรี ยนเป็ น ขนาด
ใหญ่ จานวน 60 โรง ขนาดกลาง จานวน 32 และขนาดเล็ก จานวน 23 รวม 115 โรงเรี ยน จานวน
บุคลากรเป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 115 คน ครู จานวน 175 คน ศึกษานิ เทศก์ จานวน 47 คน รวม 337
คน
ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำกำรศึกษำวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารการจัด การเรี ย นร่ ว มของโรงเรี ย นในสั ง กัด
กรุ งเทพมหานครใน 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรี ยนและบุคลากร
2. ด้านบริ หารการจัดสภาพแวดล้อม
3. ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
4. ด้านการประสานความร่ วมมือกับชุมชน
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มุ่ ง ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารการจัด การเรี ย นร่ ว มของโรงเรี ย นในสั ง กัด
กรุ งเทพมหานครตามการรับ รู ้ ของครู ก ารศึกษาพิ เศษ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าจากรู ปแบบการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมในสังกัดกรุ งเทพมหานคร (สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร : 68-77) ที่ได้
อธิ บายกระบวนการเตรี ยมการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนไว้วา่ โรงเรี ยนที่จะดาเนิ นการจัดการเรี ยน
ร่ วมต้องมีการจัดเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนและบุคลากร มีการประชุ มชี้แจง และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนร่ วม การรับ สมัครนักเรี ยนที่ มีความต้องการพิเศษเข้าเรี ยนร่ วม มี การ
จัดเตรี ยมสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ภายนอกและภายในห้องเรี ยน สื่ อสิ่ งอานวยความสะดวกให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทความพิการ มีการสร้างหลักสู ตรและปรับหลักสู ตรปกติทว่ั ไปให้
เหมาะสมกับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษที่เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลและแผนการสอนประจาวันที่ถูกต้องและมีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานการจัดการ
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เรี ยนร่ วมเพื่อท าการติ ดต่อ ประสานกับผูป้ กครอง ชุ มชนและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อบาบัดฟื้ นฟู
นักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ และทาการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับแนวทางการบริ หารการเรี ยนร่ วมตาม
โครงสร้างซี ท (SEAT) ซึ่ งมี องค์ประกอบในการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม 4 ด้าน คือ ด้านนักเรี ยน
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และด้านเครื่ องมื อ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2548 : 32-36) ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาวิจยั รู ปแบบการบริ หารการ
จัดการเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครใน 4 ด้าน คือ ด้านการเตรี ยมความพร้ อม
นักเรี ยนและบุคลากร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร ด้านการประสาน
ความร่ วมมือกับชุมชน โดยผนวกแนวคิดร่ วมกับแนวทางการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมตามโครงสร้าง
(SEAT) โดยศึกษาจาแนกตามตัวแปรอิสระ ดังนี้
1. ขนาดของโรงเรี ยน ทาการศึกษาจากการแบ่งขนาดโรงเรี ยนของสานักการศึกษา
กรุ งเทพมหานครได้แบ่งโรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครออกเป็ น 3 ขนาด ได้แก่ โรงเรี ยนขนาด
เล็ ก
มี นัก เรี ย นตั้ง แต่ 1-400 คน โรงเรี ย นขนาดกลาง มี นัก เรี ย นตั้ง แต่ 401-800 คน และ
โรงเรี ยนขนาดใหญ่
มีจานวนนักเรี ยน 800 คนขึ้นไป (สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร . 2553:
5)
2. รู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วม ทาการศึกษาจากแนวคิดของ สานักการศึกษา
กรุ งเทพมหานคร (2546 :65-66) ได้กาหนดแนวทางการดาเนิ นการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
เรี ยนร่ วมต้ อ งค านึ งถึ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ดั ง นี้ รู ปแบบการจั ด การเรี ยนร่ วม โรงเรี ยนในสั ง กั ด
กรุ งเทพมหานครสามารถจัดได้ 3 ลักษณะดังนี้ ชั้นพิเศษเต็มเวลา เด็กมีโอกาสร่ วมกิจกรรมสังคมต่าง
ๆ กับเด็กปกติ เด็กที่เรี ยนร่ วมในรู ปแบบนี้ เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องค่อนข้างมาก ชั้นพิเศษโดยส่ งไป
เรี ยนร่ วมบางเวลา เด็กจะเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติบางวิชา เด็กที่ เรี ยนร่ วมในรู ปแบบนี้ เป็ นเด็กที่มีความ
บกพร่ องด้วย ชั้นเรี ยนร่ วมเต็มเวลา เด็กเรี ยนร่ วมในชั้นเรี ยนเดี ยวกับเด็กปกติตลอดเวลา เด็กที่เรี ยน
ร่ วมในรู ปแบบนี้เป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องค่อนข้างน้อย
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จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังกล่าวสามารถเขียนกรอบแนวคิดได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
1.ขนาดของโรงเรี ยน
1.1 ขนาดเล็ก
1.2 ขนาดกลาง
1.3 ขนาดใหญ่

การบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน
สังกัดกรุ งเทพมหานคร
1.ด้านการจัดการความพร้อมของนักเรี ยน
และบุคลากร
- ระดับการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนในด้าน
การเตรี ยมพร้อมนักเรี ยนปกติ นักเรี ยนที่มี
ความต้องการพิเศษและบุคลากรภายใน
โรงเรี ยนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนร่ วม
2. ด้านบริ หารการจัดสภาพแวดล้อม
- ระดับการปฏิ บตั ิงานของโรงเรี ยนในด้าน
การจัด เตรี ยมสภาพแวดล้ อ มภายในและ
ภายนอกห้องเรี ยนรวมถึ งการจัดสื่ อ บริ การ
และสิ่ งอานวยความสะดวกให้กบั นักเรี ยนที่มี
ความต้องการพิเศษ
3.ด้านการบริ หารจัดการหลักสู ตร
- ระดับการปฏิ บตั ิงานของโรงเรี ยนในด้าน
การบริ หารจัดการหลักสู ตรสาหรับนักเรี ยนที่
มีความต้องการพิ เศษ การจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอน
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะคาศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ตรงกัน ผูว้ ิจยั ได้นิยามความหมาย
ของคาหลักไว้ดงั นี้
รู ปแบบกำรบริ หำรกำรจัดกำรเรียนร่ วม
รู ปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วม หมายถึง โครงสร้างการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมที่
แสดงความสัมพันธ์ ในการบริ หารจัดการให้บุคคลที่มีความต้องการพิเศษและบุคคลพิการเข้าไปใน
ระบบการศึกษาทัว่ ไป มีการร่ วมกิจกรรมและใช้ช่วงเวลาช่วงหนึ่ งในแต่ละวันระหว่างบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ และบุ ค คลพิการกับ บุ คคลทัว่ ไป ถึ งขั้นตอนการทางาน เพื่อแสดงถึ งความสัมพันธ์ ที่
เกิ ดขึ้นจากระบบต่างๆในการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วม ของโรงเรี ยน สามารถอธิ บายลาดับขั้นตอน
ขององค์ประกอบหรื อกิ จกรรมในระบบของโรงเรี ยน นาไปสู่ ความสาเร็ จและบรรลุ ตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดโดยมีการบริ หารจัดการ อานวยความสะดวก และเตรี ยมความ
พร้อมโรงเรี ยนใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1.
การเตรี ย มความพร้ อมนัก เรี ย นและบุ ค ลากร หมายถึ ง ระดับ การปฏิ บ ัติ งานของ
โรงเรี ยนใน
ด้านการเตรี ย มพร้ อมนัก เรี ยนปกติ นัก เรี ยนที่ มี ความต้องการพิ เศษและบุ คลากรภายในโรงเรี ยนที่
เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนร่ วม ประชาสั มพันธ์ที่ เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน การให้
ความรู ้ กบั นักเรี ยนปกติ ในและบุ คลากรของโรงเรี ยนในการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนที่ มีความต้องการ
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พิเศษ การให้ความร่ วมมือของนักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนในการจัดการเรี ยนร่ วม การส่ งเสริ ม
พัฒนาครู ก ารศึ ก ษาพิ เศษและครู ผูส้ อน การแต่ งตั้งผูร้ ั บ ผิดชอบเกี่ ยวกับ การเตรี ยมความพร้ อมของ
นักเรี ยนปกติ นักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษและบุคลากรในโรงเรี ยน กาหนดนโยบายในการจัดการ
เรี ยนร่ วมของโรงเรี ยน
2. การจัดสภาพแวดล้อม หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนในด้านการจัดเตรี ยม
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรี ยนรวมถึ งการจัดสื่ อ บริ การ และสิ่ งอานวยความสะดวก
ให้ก ับนัก เรี ยนที่ มีค วามต้องการพิ เศษ การจัดสภาพแวดล้อมให้มีขี ดจากัดน้อยที่ สุ ด การจัดเตรี ยม
อาคารสถานที่ภายนอก ห้องน้ า โรงอาหาร ทางเดิน การจัดสภาพแวดล้อมในตัวอาคาร ประตู แสง
สว่าง การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยนที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรี ยน การจัดสื่ อและสิ่ งอานวยความ
สะดวก ความเพียงพอของสื่ อและสิ่ งอานวยความสะดวก การจัดบุคลาการหรื อผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน
การประชุ มปรึ กษาของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็ นปั จจุบนั
การจัดสภาพแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับนักเรี ยนที่ มี ความ
ต้องการพิเศษ การสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
3. การบริ ห ารจัด การหลัก สู ต ร หมายถึ ง ระดับ การปฏิ บ ัติงานของโรงเรี ย นในด้านการ
บริ หารจัดการ
หลัก สู ตรส าหรับ นัก เรี ยนที่ มี ค วามต้องการพิ เศษ การจัดท าแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุ คคลและ
แผนการสอนรายบุคคล การตรวจสอบ คัดกรอง คัดแยกนักเรี ยนก่อนกสนเข้าเรี ยนร่ วม การใช้เทคนิค
การสอนของครู การศึ ก ษาพิ เศษ การรายงานผลการพัฒ นาและความก้าวหน้าของนัก เรี ยน การจัด
กิจกรรมการสอนของครู การศึกษาพิเศษ การรายงานผลการพัฒนาและความก้าวหน้าของนักเรี ยน การ
จัดกิ จกรรมการสอนในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน การจัดห้องเรี ยนและตารางเรี ยน การวัดผลและ
ประเมิ นผลนักเรี ยนตามศักยภาพ การจัดกิ จกรรมพัฒนานักเรี ยนที่ มี ความต้องการพิ เศษ การจัดท า
หลักสู ตรการศึ กษาพิเศษ การนิ เทศ ติ ดตาม ประเมิ นผล ปรับ ปรุ งงานและการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยน
4. การประสานความร่ วมมือกับชุ มชน หมายถึ ง ระดับการปฏิ บตั ิงานของโรงเรี ยนในการ
ประสาน
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ความร่ วมมือกับชุมชน ผูป้ กครอง นักวิชาชี พสาขาต่าง ๆ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและ
พัฒ นานัก เรี ย นที่ มี ค วามต้อ งการพิ เศษ การประชุ ม ผู ้บ ริ ห าร ครู ก ารศึ ก ษาพิ เศษนัก วิช าชี พ และ
ผูป้ กครอง การติดต่อประสานงานเพื่อส่ งต่อนักเรี ยนข้าเรี ยนในโรงเรี ยนอื่น การมีส่วนร่ วมผูป้ กครอง
ของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ การติดต่อประสานงานกับนักวิชาการชิชาชีพเพื่อพัฒนานักเรี ยนใน
ด้านต่าง ๆ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนร่ วม การรายงายผลการ
บริ หารการเรี ยนร่ วมต่อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและผูป้ กครอง ความสม่าเสมอในการประชุ มผูป้ กครอง
ครู นักวิชาชีพ
โรงเรียนสั งกัดกรุ งเทพมหำนคร
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร หมายถึง สถานศึกษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 435
โรงเรี ยน ที่จดั การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบด้วย
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา กรุ งเทพมหานครได้ปรับปรุ งการ
แบ่งกลุ่มการปฏิบตั ิงานของสานักงานเขต เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
เศรษฐกิจ สังคม วิถีการดารงชีวติ ของประชาชน สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการประสานงานการกากับและติดตามการปฏิบตั ิงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายของกรุ งเทพมหานคร
1. กลุ่มกรุ งเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย
เขตสัมพันธวงศ์เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง
2. กลุ่มกรุ งเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขต
ยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวงและเขตบางนา
3. กลุ่มกรุ งเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจกั ร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตดอน
เมืองเขตสายไหมและเขตบางเขน
4. กลุ่มกรุ งเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสู ง เขตบึงกุ่ม เขตคันนา
ยาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตประเวศ
5. กลุ่มกรุ งธนเหนื อ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอก
ใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวฒั นา
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6. กลุ่มกรุ งธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริ ญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุน
เทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
จากวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้สาหรับการวิจยั คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้
1. เป็ นข้อมูลที่ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมของ
โรงเรี ยนใน
สังกัดกรุ งเทพมหานคร มีศกั ยภาพยิง่ ขึ้น และเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
โดยเฉพาะผูร้ ับบริ การทางการศึกษา
2. ได้รูปแบบการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสิ ทธิผลสำหรับสถำนศึกษำทุกสังกัด

