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ความคิดเห็นของครูเกีย่วกบัการบริหารโรงเรียนทีม่ีเด็กที่มีความต้องการพเิศษเรียนร่วมในโรงเรียน
เครือข่ายที่33 สังกดัส านักงานเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

พิทักษ์  นันยะ 

 
บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สังกดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 
ส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครโดย จ าแนกตามประสบการณ์การอบรม และประสบการณ์ในการท างาน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 144 คน โดยใชต้าราง Krejcie และ Morgan เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็น

แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สถิติทดสอบ (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปได ้ดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ี

มีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สังกดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น   รายดา้น เรียงตามล าดบั 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ การ

บริหารงานทัว่ไป และ การบริหารงานวชิาการ ตามล าดบั 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมใน

โรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สังกดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ดา้น

เด็กพิเศษแตกต่างกนั โดยภาพรวม และรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียน

ร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สังกดัส านักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน

นอ้ยกวา่ 5 ปี กบัประสบการณ์ 5 ถึง10 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน ดา้นการบริหารงานวชิาการ แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี มีความคิดเห็นสูงกวา่ครูท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างาน 5  ถึง 10 ปี ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 
ค าส าคญั :  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ การบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
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ความน า 
 การศึกษาเป็นกา้วแรกของการพฒันาคนซ่ึงมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัและเป็นความพยายามลดความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย ์ ทั่วโลกจึงให้ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาแก่
ประชาชนเพ่ือเป็นฐานของการพฒันาประเทศใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยี
และการส่ือสาร  ความส าคญัต่อการจัดการศึกษาได้ก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช  
๒๕๔๐  มาตรา  ๔๓  ความว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ
จะตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายผูย้ากไร้  ผูพิ้การหรือทุพพลภาพหรือผูอ้ยูใ่นสภาวะล าบาก
ตอ้งได้รับสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน”  ใน
พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คนพิการมีสิทธิทางการศึกดงัน้ี (๑)ไดรั้บการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใชจ่้ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งไดรั้บเทคโนโลยี  ส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  (๒) เลือกบริการทางการศึกษา  สถานศึกษา  ระบบและรูปแบบทาง
การศึกษา  โดยค านึงถึงความสามารถ  ความสนใจ  ความถนดัและความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น  (๓)ไดรั้บ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งการจดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้  การทดสอบทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  ในมาตรา  ๘  
สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเขา้ศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย ตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน รัฐบาลได้มีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเขา้มาเรียนร่วมกับเด็กปกติโดยจัดให้
เหมาะสมกับลกัษณะเฉพาะทางส าหรับความพิการในแต่ละประเภท และในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการนั้น 
จะตอ้งจดัอยา่งมีระบบ ตอ้งร่วมมือกนัระหวา่งนกัการศึกษา นกัจิตวิทยา แพทย ์และผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ ในการระดมพลงั
ความร่วมมือสนบัสนุนจากทุกหน่วยงานในสงัคมนบัตั้งแต่ชุมชน องคก์ร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใหมี้ส่วนร่วมใน
การประกันโอกาสทางการศึกษาท่ีจัดอย่างมีคุณภาพส าหรับเด็กพิการ การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมเป็นการจัด
การศึกษาให้กบัเด็กทุกคนในระบบการศึกษาเดียวกนั โดยไม่แบ่งแยกวา่เด็กพิการตอ้งไปเรียนในสถานศึกษาเฉพาะ
รวมทั้งเด็กนั้นตอ้งไดรั้บการสนับสนุนทุกดา้นทั้งดา้นการแพทย ์ ก่ึงการแพทย ์ วิชาการ ส่ือส่ิงอ านวยความสะดวก
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนทางการศึกษา โรงเรียนตอ้งปรับเปล่ียนหลกัสูตรยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ เทคนิค
การเรียนการสอน  สถานท่ี  ฯลฯ  รวมทั้งให้มีบุคลากรสนบัสนุนการจดัการศึกษาเพ่ือคนพิการมุ่งปลูกจิตส านึกและ
สร้างเจตคติท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการจดัการศึกษาเพ่ือคนพิการโดยใหส้งัคม  ชุมชน  ผูจ้ดับริการและประชาชนตระหนกั
ถึงศกัยภาพความแตกต่างระหวา่งบุคคล  รวมถึงสิทธิเท่าเทียมของบุคคลทุกคน  
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติไดก้ าหนดนโยบายให้น าโครงสร้างซีท (SEAT) ซ่ึงเป็น
แนวคิดในการน านกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมกบันกัเรียนปกติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นกัเรียนพิการหรือ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไปไดรั้บการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษ
ของนกัเรียนเป็นเฉพาะบุคคลและเพ่ือช่วยให้โรงเรียนท่ีจดัการเรียนร่วมไดพ้ฒันาการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  
ในส่วนของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ก็ได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารจัดการภายในเพ่ือให้
ตอบสนองต่อนโยบายการจดัการศึกษาของภาครัฐท่ีเปิดกวา้งต่อการพฒันาเด็กทุกคนไม่เวน้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ในการจดัการศึกษาพิเศษและการด าเนินงานการเรียนร่วมนั้นจะตอ้งจดัการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดบัชาติไปจนถึง
ระดบัทอ้งถ่ิน ตอ้งมีกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั นโยบาย แนวปฏิบติั จากส่วนกลางลงไปจนถึงระดบัผูป้ฏิบติั จะตอ้ง
ก าหนดบทบาทของบุคลากรท่ีจะช่วยกนัท างานการจดัการดา้นการเงิน การงบประมาณ ตลอดจนจดัเตรียมเคร่ืองมือ 
และสถานท่ีให้พร้อมในการจัดการเรียนร่วม เหนือส่ิงอ่ืนใดคือการให้การศึกษาแก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
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ผูป้กครองและสาธารณชน เพราะถา้บุคคลดงักล่าวไม่เขา้ใจเด็ก ไม่เขา้ใจปรัชญา และไม่เขา้ใจหลกัการศึกษาพิเศษแลว้
จะท าใหก้ารเรียนร่วมเป็นไปไดย้าก จึงจ าเป็นท่ีบุคคลหลายฝ่ายจะตอ้งร่วมมือกนัท างานเพ่ือพฒันาศกัยภาพของเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษทางการศึกษา นอกจากน้ีการเรียนร่วมยงัเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษหรือพิการ
ไดเ้ขา้เรียนรู้สังคมและส่ิงแวดลอ้มของชั้นเรียนปกติ เพ่ือให้ปรับตวัให้เขา้กบัสังคมได ้จากการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มและ
จากการท ากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือน นโยบายการศึกษาชาติไดใ้หโ้อกาสทางการศึกษาแก่คนไทยทุกคนให้สามารถเรียนได้
ในทุกท่ี ท่ีเปิดเรียนทั้งคนปกติและคนไม่ปกติซ่ึงหมายถึงผูพิ้การ ผูมี้ปัญหาสุขภาพ และเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ทั้งน้ี
ดว้ยจุดประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัทางสงัคม เกิดการยอมรับในความเป็นมนุษย ์สร้างความเขา้ใจและเห็นอก
เห็นใจกนั นบัเป็นนโยบายการศึกษาท่ีสร้างสรรคค์วามเป็นคนและความสมบูรณ์ทางสงัคม  จากเหตุผลความจ าเป็นและ
การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี  33   สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ทราบวา่ สภาพ
การบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สังกัดส านักงานเขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร เป็นอยา่งไร และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษเรียนร่วม จ าแนกตามประสบการณ์การฝึกอบรมดา้นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  และประสบการณ์ในการท างาน 
ทั้งน้ี เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนเพ่ือพฒันาศกัยภาพของการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
เรียนร่วมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ

เรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามประสบการณ์ดา้นเด็ก

พิเศษ และประสบการณ์ในการท างาน 

ขอบเขตการวจิยั 
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา                                                                                                                             

                      การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษา ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ

เรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ยงาน  4 ดา้น  เฉพาะ

สาระท่ีเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ คือ ดา้นการบริหารงานวชิาการ  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการ

บริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป  

 2. ประชากร 
     ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สังกัดส านักงานเขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 228 คน  การเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีสุ่มอยา่งง่าย จ านวน 144 คน โดยใชต้าราง Krejcie และ 
Morgan 
 3. ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
     3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ดา้นเด็กพิเศษ และประสบการณ์ในการท างาน  
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     3.2 ตวัแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียน
ร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ยงาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
บริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยการหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง Index of congruence (IOC) และหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา    (Alpha 
Coefficient) ตามวธีิของคอนบาค (Cronbach)ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.77 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ขอ้มูลส่วนบุคคล และเน้ือหาท่ีจะท าวจิยั  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ  
    2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียน
ร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (  ̅ ) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. เปรียบเทียบการศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียน
ร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ดา้นเด็กพิเศษ โดย
ใช ้ t-test  
 4. เปรียบเทียบการศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียน
ร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สังกดัส านักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ใชก้าร
วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) หากมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hot Comparison) 
 
สรุปผลการวจิยั 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี                                                        

  1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม
ในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นโดยภาพรวม และรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก 

  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ดา้นเดก็พิเศษต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สังกัดส านักงานเขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั 
  3. ผลการเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหาร
โรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
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ท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี กบัประสบการณ์ 5 ถึง10 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี มีความคิดเห็นสูงกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างาน 5 ถึง10 ปี ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 
อภิปรายผลการวจิยั 
 จากการวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมใน

โรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา่ประเด็นท่ีน่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน

เครือข่ายท่ี 33 สังกดัส านักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นในดา้นการบริหารงานบุคคลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการบริหารงาน

ทัว่ไป ดา้นการบริหารงานวิชาการอยูร่ะดบัปานกลาง และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการบริหารงานงบประมาณอยูร่ะดบั

ปานกลาง ทั้ งน้ี เน่ืองมาจากการบริหารงานสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สังกัดส านักงานเขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดการศึกษาท่ีช่วยให้คุณภาพการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและผูบ้ริหารได้ให้

ความส าคญักบัการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ความเสมอภาคทางการศึกษารวมทั้งนโยบายทางการจดัการศึกษาท่ีเปิดโอกาส

ใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดรั้บโอกาสทางการศึกษามากข้ึนตามพระราชบญัญติัการศึกษาฉบบัปัจจุบนัอีกทั้งการจดั

การศึกษาปัจจุบนัมีการประเมินการจดัการศึกษาและมีการประกนัคุณภาพทางการศึกษา ท าให้ผูบ้ริหารตระหนกัและ

เห็นความส าคญัในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษจึงมีการก าหนดนโยบายและมีการ

วางแผนท่ีชดัเจนและบุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  สุรศกัด์ิ   เรือนงาม 

(2555) ท่ีศึกษาการบริหารการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนน าสงักดักรุงเทพมหานคร  พบวา่ การบริหารการเรียนร่วมอยู่

ในระดบัมากและมากท่ีสุด รวมถึงสอดคลอ้งกบั  พชัริดา  นิลสุข (2558) ไดศึ้กษาการบริหารโรงเรียนแกนน าจดัการ

เรียนร่วม พบวา่การบริหารโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมโดยภาพรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงอภิปรายในแต่

ละดา้นได ้ดงัน้ี 

 1.1 ดา้นการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม และรายข้อ พบว่าครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทั้ งน้ี

เน่ืองจากการบริหารเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมจะประสบผลส าเร็จตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งโดยโรงเรียนเครือขา่ยท่ี 33 ไดมี้การวางแผนอตัราก าลงัและบุคลากรในสถานศึกษาใหเ้หมาะสมอีกทั้งบุคลากร

ไดรั้บการส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งผูบ้ริหารตระหนักถึงความส าคญัของการดูแล

นักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมจึงเปิดโอกาสให้นักจิตวิทยาและครูการศึกษาพิเศษจากภายนอกเขา้มาให้

ความรู้ความเขา้ใจกบับุคลากรเก่ียวกบัการดูแลเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เบญจา  ชลร์

ธานนท์ (2546, หน้า 58-59  อา้งในถึง สุรศักด์ิ  เรือนงาม , 2555) ท่ีได้กล่าวถึงการจัดสภาพแวดลอ้มด้านบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง  ผูบ้ริหารจะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิ่งในโรงเรียน  เป็นผูน้ าและสร้างบรรยากาศการยอมรับนกัเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน  ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญ  ครู  พ่อแม่ผูป้กครองเพ่ือก าหนด
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นโยบาย  แนวทางการจดัการเรียนร่วม  บทบาทหนา้ท่ีและก ากบัดูแลและให้ค  าปรึกษาซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ พงษธ์ร   วชิระปราการพงษ ์(2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนร่วมส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ

พิเศษในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้นสภาพแวดลอ้มโรงเรียน

มีการปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมและมีความพร้อมในการจดัการเรียนร่วมและดา้นบุคลากรครูมีการท าความเขา้ใจ

กบับุคลากรและครูท่ีเก่ียวขอ้งและมีการพฒันาครูโดยมีครูการศึกษาพิเศษคอยช่วยเหลือแนะน า  

 1.2 ด้านการบริหารงานทัว่ไป โดยภาพรวม และรายขอ้ พบว่าครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ี 

เน่ืองจากโรงเรียนในเครือข่ายท่ี 33 สังกดัส านักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ไดบ้ริหารจดัการสถานศึกษาแบบมี

ส่วนร่วมมีการวางแผนประชุมนโยบายกบับุคลากรและชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและไดเ้ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ทุก

ภาคส่วนเขา้ใจถึงแผนงานท่ีชดัเจนเก่ียวกบัเกณฑก์ารรับและการบริหารจดัการเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมท า

ให้โรงเรียนมีความพร้อม ซ่ึงสอดคล้องกับ ไพลิน  ปุกมะ (2553,หน้า 99 อ้างถึงใน สุรศักด์ิ  เรือนงาม, 2555) ได้

ท าการศึกษาการจดัการเรียนร่วมของครูในโรงเรียนแกนน าระดบัประถมศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต 1 พบวา่ มีการจดัการเรียนร่วมดา้นสภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมากและยงัสอดคลอ้งกบันโยบาย

ของส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  (2554, หนา้ 6  อา้งถึงใน สุรศกัด์ิ  เรือนงาม 2555) ท่ีไดก้ าหนดไวว้า่การจดัการ

เรียนร่วมของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ใหโ้รงเรียนจดัการเรียนร่วมอยา่งมีคุณภาพและใหส่้งเสริมการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนของสงัคมในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

 1.3 ดา้นการบริหารงานวชิาการ โดยภาพรวม และรายขอ้ พบวา่ครูมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้จ ากดัในการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษส่งผลตอ่การเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ปกติท่ีจดั
ในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนตามแผนปกติ
ทัว่ไปท าใหก้ารปรับเน้ือหาในดา้นการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการพิเศษเพ่ือจดัท าเป็นแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลยงัท าไดน้อ้ยตอ้งอาศยัความเขา้ใจของครูผูส้อนเป็นส าคญั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รจเรข  พะยอมแยม้ 
(2553) ท่ีศึกษาการบริหารโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติ  ผลการศึกษาพบวา่  
สภาพการบริหารโรงเรียนแกนน าจดัการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิการในโรงเรียนปกติเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรีโดย
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  และยงัสอดคลอ้งกบั  จาตุรงค ์ เจริญน า (2558) ไดศึ้กษาสภาพการบริหาร
จดัการเรียนร่วมโดยใชโ้ครงสร้างซีทและแนวทางการพฒันาการด าเนินงานของโรงเรียนจดัการเรียนร่วมในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษาเขต 9  พบวา่สภาพการบริหารจดัการเรียนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

 1.4 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวม และรายขอ้ พบวา่ครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี
เน่ืองจากผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33ไดย้ดึหลกัการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิและมุ่งเนน้ผลงานจึง
เกิดผลท าใหผู้เ้รียนมีคุณภาพรวมทั้งมีการจดัท าแผนสถานศึกษาท่ีมีการประชุมเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษามีการ
วเิคราะห์ความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ  การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา  รวมทั้งมีระบบการ
ตรวจสอบติดตามการใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผูบ้ริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุมาลี  รามฤทธ์ิ (2558 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการเรียน
รวมท่ีมีประสิทธิภาพ  ส าหรับสถานศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  4  
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พบวา่  สภาพปัจจุบนัของการจดัการเรียนรวมส าหรับสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต  4  อยูใ่นระดบัมากทั้ง  4  ดา้นไดแ้ก่ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นการ
บริหารงานวชิาการ  ดา้นการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
 
              2. จากผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ดา้นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนท่ีมีเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือขา่ยท่ี 33  สงักดัส านกังานเขตมีน

บุรี กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามประสบการณ์ดา้นเด็กพิเศษนั้น พบวา่ ภาพรวม และรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการบริหารงานของสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สังกดัส านกังานเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความตระหนักให้ความส าคญัในการจดัการศึกษาให้กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษและการ

บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเนน้การมีส่วนร่วมของครู เพ่ือพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้  ส่งผลให้ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ดา้นเด็กพิเศษต่างกนัมีความคิดเห็น

ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   สุรศกัด์ิ  เรือนงาม (2555 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาการบริหารการเรียน

ร่วมของโรงเรียนแกนน าสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าครูท่ีมีประสบการณ์รับการฝึกอบรมต่างกันต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อการ บริหารการเรียนร่วมโดยรวมไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุไลวรรณ  ทานนท์ (2556 : 

บทคดัยอ่)ไดท้ าการศึกษาการด าเนินงานการจดัการเรียนร่วมในสถานศึกษาเอกชน  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต1 พบวา่ความคิดเห็นของครูท่ีมี  ต  าแหน่ง  วฒิุการศึกษา  ประสบการณ์  และการเขา้รับการอบรม

แตกต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

 3. จากผลการเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

โรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายท่ี 33 สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานนั้น พบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น

เก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม ภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณารายดา้น 

พบวา่ ดา้นการบริหารงานวชิาการ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี กบั ประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูท่ีมี

ประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี มีความคิดเห็นสูงกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ 5 - 10 ปี ส่วนครูท่ีมีประสบการณ์ใน

การท างานอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากดา้นการบริหารงานวิชาการ เป็นภารกิจหลกัในสถานศึกษาจึง

ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนอยา่งเป็นรูปธรรม มีผลงานปรากฏท่ีชดัเจน อีกทั้งยงัเกิดผลปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารและ

จดัการเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยตรงอีกทั้งครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ถือวา่เป็นครู

รุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางการสืบคน้ไดดี้กวา่ท าใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษดีกวา่จึงท าใหค้รูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 5 ปีมีทศันคติต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไปใน

ทางบวก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของอรพิม วิสารทานนท์ (2552 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจยั เร่ือง ทศันคติและความ

ตอ้งการของครูประถมวยัเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อเด็กปฐมวยัออทิสติก พบวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีทศันคติ
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ต่อเด็กปฐมวยัออทิสติกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 และยงัสอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติส านกันายกรัฐมนตรี. 2543) ท่ีพบวา่ในปัจจุบนัครูท่ีสอนเด็กปกติจ านวนมากมีทศันคติในทางลบต่อ

เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ไม่เขา้ใจระบบการศึกษาพิเศษหรือเขา้ใจคลาดเคล่ือน ไม่เขา้ใจปรัชญาการศึกษา ความ 

เขา้ใจผิดและทศันคติท่ีไม่ดีเหล่าน้ีลว้นเป็นอุปสรรคในการบริหารจดัการ ทางโรงเรียนควรจะตอ้ง ร่วมมือกนัหาทาง

ขจดัส่ิงเหล่าน้ีให้หมดไป ครูปกติเกือบทั้งหมดไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการ พิเศษในชั้นเรียนรวม บางคน

พดูจาใหเ้ด็กทอ้แทห้มดก าลงัใจ บางคนแสดงความรังเกียจจนออกนอก หนา้ บางคนเอาใจเด็กจนเกินไป ทั้งหมดท่ีกล่าว

มาน้ีเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม ทาง โรงเรียนจึงควรประชุมปรึกษาหารือ หากลยทุธ์และแนวทางการขจดั

ส่ิงเหล่าน้ีใหห้มดไปก่อนการ จดัการเรียนรวม จึงจะท าให้การบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วม

ประสบความส าเร็จ ฉะนั้นก่อนเร่ิมโครงการเรียนร่วม ควรมีการ ประชุมครูทุกคนในโรงเรียนใหท้ราบ นอกจากครูแลว้

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทุกคนควรทราบ เก่ียวกบัโครงการเรียนรวม และทุกคนควรทราบว่าจะปฏิบติัต่อเด็กท่ีมี

ความตอ้งการพิเศษในโรงเรียน อยา่งไร ส่ิงใดควรท าส่ิงใดไม่ควรท า ครูท่ีสอนเด็กเรียนร่วมนอกจากจะทราบวิธีปฏิบติั

ต่อเด็กโดยทัว่ไป แลว้ยงัควรรู้วธีิสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
                 จากผลการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษเรียนร่วม สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น

พบว่าด้านบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านบริหารงานวิชาการและบริหารงาน

งบประมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง จึงควรน าผลการวจิยัดงักล่าวไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 

                  1.1 ดา้นการบริหารงานวชิาการ ตามรายขอ้ พบวา่ การส่งเสริมใหจ้ดัการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดย
ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์งานมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารควรจดัใหก้ารส่งเสริมใหค้รูจดัการสอนเด็กนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีการพฒันางานดา้นวชิาการ
มากยิง่ข้ึน 
    1.2 ดา้นการบริหารงานบุคคล ตามรายขอ้ พบวา่ การส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร  ครู  นกัเรียนและบุคคลทัว่ไปให้
ความร่วมมือช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการสนบัสนุน
ส่งเสริมใหค้รู  นกัเรียนทัว่ไป  และบุคคลทัว่ไปเขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ                                                          
                   1.3 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ตามรายขอ้ พบวา่ การจดักิจกรรมทศันศึกษาเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษเขา้ร่วมมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดมี้
โอกาสร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามศกัยภาพของเด็กใหม้ากท่ีสุดเพื่อพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะทางสงัคม                                                                                    
                   1.4 ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ตามรายขอ้ พบวา่ การแต่งตั้งบุคคลากรใหรั้บผดิชอบในการใชจ่้าย
งบประมาณเก่ียวกบันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารควรจดัใหมี้บุคคลากรท่ี
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รับผิดชอบดา้นการใชจ่้ายงบประมาณดา้นนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเพ่ือจะไดเ้สนอของบประมาณและใชจ่้าย
งบประมาณไดอ้ยา่งเหมาะสม            
                                                     
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป                                                                                   
                     2.1 ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน
เครือข่ายท่ี 33 สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร                                                                                    
                    2.2 ควรศึกษาปัญหา อุปสรรค และวธีิการแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานดา้นต่างๆ เก่ียวกบัการบริหาร
โรงเรียนท่ีมีเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือขา่ยท่ี 33  สงักดัส านกังานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร   
      2.3 ควรท าการวจิยัในดา้นท่ีจะส่งผลใหโ้รงเรียนเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในการจดัการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร และครูมีความสามารถครอบคลุมในดา้นนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ เช่น การจดัใหค้รูมีการอบรมสมัมนาเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  การเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดมี้
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เป็นตน้ 
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