51252911 : สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
คําสําคัญ : การบริ หารงานบริ การการได้ยนิ / โรงเรี ยนสองภาษา/ โสตศึกษา
มุกดา พัฒนะเอนก : การบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบทดลอง
สองภาษาในประเทศไทย อาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ : ผศ.ดร.ประเสริ ฐ อินทร์รักษ์ และผศ.ดร.ว่าที่พนั ตรี
นพดล เจนอักษร. 226 หน้า.
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบของการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยน
โสตศึกษาต้นแบบการทดลองสอนสองภาษา และ 2) รู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยน
โสตศึกษาต้นแบบโดยการทดลองสอนสองภาษาที่เหมาะสมสําหรับอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ หนึ่ ง ได้แก่ โรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ 4 แห่ ง โดยวิธีการเจาะจง ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ โรงเรี ยนละ 6-8 คน ใช้การสัมภาษณ์ และ
ประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) กลุ่มที่สอง เป็ นโรงเรี ยนโสตศึกษาอื่นๆ อีก 16 แห่ง โดยการสุ่ ม
อย่างง่าย เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
อื่นๆ โรงเรี ยนละ 20 คน รวมทั้งสิ้ น 320 คน สถิติที่ใช้ในครั้งนี้ คือ ค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage)
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (path analysis) และการวิเคราะห์เนื้ อหา
(content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. องค์ประกอบของการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบการทดลองสอน
สองภาษามี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริ หารจัดการที่ดี การดําเนินงานสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ การบริ การ
สนับสนุ น และการจัดการศึ กษา โดยมี ตวั แปรองค์ประกอบจํานวน 23, 17, 15 และ 3 ตัวแปรตามลําดับ และ
สามารถอธิ บายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 67.36 พร้อมทั้งโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ในระดับดีมาก
2. รู ป แบบการบริ ห ารงานบริ ก ารการได้ยิน ของโรงเรี ย นโสตศึ ก ษาต้น แบบโดยการทดลองสอน
สองภาษาที่เหมาะสมสําหรับอนาคต พบว่า รู ปแบบที่นาํ เสนอทั้ง 4 องค์ประกอบมีค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณกําลังสอง
เท่ากับ .808, .570 และ .446 ตามลําดับ โดยที่ (1) การบริ หารจัดการที่ ดีมีอิทธิ พลทางตรงต่อการดําเนิ นการที่
สอดคล้องกับคนพิการ และการบริ หารสนับสนุน ส่ วนทางอ้อมได้แก่การจัดการศึกษา (2) การบริ การสนับสนุนมี
อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การจัด การศึ ก ษา และทางอ้อ มได้แ ก่ ก ารดํา เนิ น การที่ ส อดคล้อ งกับ คนพิ ก าร และ
(3) การจัดการศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อการดําเนินการที่สอดคล้องกับคนพิการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญมี ความเห็ นว่ารู ปแบบมี ความเหมาะสม มี ความเป็ นไปได้ มี ความถูกต้อง และ
สามารถนํา ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการพัฒ นาโรงเรี ย นโสตศึ ก ษาทั่ว ประเทศได้เ ป็ นอย่า งดี พร้ อ มทั้ง เสนอให้
ผูป้ กครอง และการแพทย์เข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น
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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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