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 มุกดา  พฒันะเอนก : การบริหารงานบริการการไดย้นิของโรงเรียนโสตศึกษาตน้แบบทดลอง 
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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบ 1) องคป์ระกอบของการบริหารงานบริการการไดย้ินของโรงเรียน
โสตศึกษาตน้แบบการทดลองสอนสองภาษา และ 2) รูปแบบการบริหารงานบริการการไดย้ินของโรงเรียน     
โสตศึกษาตน้แบบโดยการทดลองสอนสองภาษาท่ีเหมาะสมสาํหรับอนาคต  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ โรงเรียนโสตศึกษาตน้แบบ 4 แห่ง โดยวิธีการเจาะจง ผูใ้ห้ขอ้มูล
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และอ่ืนๆ โรงเรียนละ 6-8 คน ใชก้ารสัมภาษณ์ และ
ประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) กลุ่มท่ีสอง เป็นโรงเรียนโสตศึกษาอ่ืนๆ อีก 16 แห่ง โดยการสุ่ม
อยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
อ่ืนๆ โรงเรียนละ 20 คน รวมทั้งส้ิน 320 คน  สถิติท่ีใชใ้นคร้ังน้ี คือ ค่าความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (path analysis) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis)  

ผลการวจิยัพบวา่  
1. องคป์ระกอบของการบริหารงานบริการการไดย้ินของโรงเรียนโสตศึกษาตน้แบบการทดลองสอน

สองภาษามี 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการท่ีดี การดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตคนพิการ การบริการ
สนับสนุน และการจดัการศึกษา โดยมีตวัแปรองค์ประกอบจาํนวน 23, 17, 15 และ 3 ตวัแปรตามลาํดบั และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบไดร้้อยละ 67.36  พร้อมทั้งโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล  
เชิงประจกัษใ์นระดบัดีมาก 
 2. รูปแบบการบริหารงานบริการการได้ยินของโรงเรียนโสตศึกษาต้นแบบโดยการทดลองสอน        
สองภาษาท่ีเหมาะสมสาํหรับอนาคต พบวา่ รูปแบบท่ีนาํเสนอทั้ง 4 องคป์ระกอบมีค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณกาํลงัสอง 
เท่ากบั .808, .570 และ .446 ตามลาํดบั โดยท่ี (1) การบริหารจดัการท่ีดีมีอิทธิพลทางตรงต่อการดาํเนินการท่ี
สอดคลอ้งกบัคนพิการ และการบริหารสนบัสนุน ส่วนทางออ้มไดแ้ก่การจดัการศึกษา (2) การบริการสนบัสนุนมี
อิทธิพลทางตรงต่อการจัดการศึกษา  และทางอ้อมได้แก่การดําเนินการท่ีสอดคล้องกับคนพิการ  และ                   
(3) การจดัการศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัคนพิการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ตามลาํดบั ทั้งน้ี ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความถูกตอ้ง และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี  พร้อมทั้ งเสนอให้
ผูป้กครอง และการแพทยเ์ขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน 
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 The purposes of this research were: 1) to identify the factors of the hearing services administration of 
bilingual schools for the deaf, and 2) to confirm the model of the hearing services administration of bilingual 
schools for the deaf for the future.  The samples were divided into two groups: firstly, the purposive sampling 
four schools for the deaf, the 6-8 respondents were administrators, teachers, educational personnels and others 
responding interview and focus group discussion.  The second groups were 16 other schools selected by simple 
random sampling.  The  questionnaire was an instrument for collecting the data from 320 respondents which 
were composed of administrators, teachers, educational personnels and others totally 20 persons of each school.  
The statistical analysis were frequency, percentage, factor analysis, path analysis and content analysis. 
 The findings of the study were as follows: 

1. The factors of the hearing services administration of bilingual schools for the deaf had four factors: 
good managerial administration, performance according to the disabilities’ path, service support and education 
management; having the factorial components 23, 17, 15 and 3 variables respectively, and explainable the 
factors variance at 67.36 percents; additionally, this model was fitted to the objective data in the highest level. 

2. The model of the hearing services administration of bilingual schools for the deaf for the future was 
revealed that the four components proposed model had the square multiple correlation equally to .808, .570 and 
.446 respectively, following by; (1) good managerial administration had a direct effect to performance 
according to the disabilities’ path, and service support had an indirect effect to the educational management, (2) 
the service support had a direct effect to the educational management, and indirect effect to performance 
according to the disabilities’ path, and (3) the educational management had a direct effect to performance 
according to the disabilities’ path, respectively significant at the level of .01.  Hence, the experts approved the 
model, was suitability, feasibility, accuracy, and advantages in developing the bilingual schools for the deaf 
throughout the country; moreover, the parents and medical services factors were well accepted for more 
participation in the future. 
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