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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
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา……………….......…...........
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ 1………….…………….2…………...………….
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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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บทนํา
การจัดการศึกษาเป็ นเครื่ องมือหรื อกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู ้ ความคิด
ความสามารถรวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิ ยม และคุณภาพของบุคคลตั้งแต่รากฐานชีวิตในทุก
ช่วงอายุต่อเนื่องตลอดชีวิต คุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวเป็ นปั จจัยและพลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่ งสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ไม่ว่าจะด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสาร หรื อเทคโนโลยีอื่นๆ และการแข่งขัน
อย่างรุ นแรงทางเศรษฐกิจอย่างไม่เคยมีมาในอดีต คุณภาพของประชากรยิ่งทวีความสําคัญมาก
ขึ้น ด้วยความตระหนักถึ งความสําคัญของการศึ กษาที่ เป็ นกระบวนการสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพประชากร หลายประเทศไม่ว่าจะเป็ นประเทศที่เจริ ญก้าวหน้ามากแล้ว หรื อประเทศที่
กําลังพัฒนา ต่างได้ทุ่มเททั้งกําลังความคิด และทรั พยากรของประเทศที่จะปฏิรูปหรื อพัฒนา
การศึกษาเพื่อสะสมพลังอํานาจให้ประเทศ สามารถพึ่งตนเอง อยูร่ อดหรื อแข่งข้นได้ (สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่ งชาติ 2540 : 1) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ความสําคัญกับผูด้ อ้ ยโอกาส
ทางการศึกษาที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งโรงเรี ยนขึ้นเพื่อรองรับ
การจัดการศึกษาให้กบั คนกลุ่มนี้อย่างทัว่ ถึงทุกภูมิภาคของประเทศ
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาในประเทศไทยมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อปวงชนส่ งผลให้ประชาชนทุก
คนได้รับสิ ทธิ และโอกาสในการเรี ยนรู ้ท้ งั ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ทั้งนี้ โดยมี
กฎหมายรองรับคือ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่ งได้บญั ญัติสิทธิ ของ
บุคคลในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายโดยรวมถึงผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการทุพพลภาพ หรื ออยู่ในภาวะยากลําบาก ต้องได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นด้วย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 10 วรรคสาม ระบุว่า “การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จดั ตั้งแต่
แรกเกิ ด หรื อแรกพบความพิการโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ ได้รับสิ่ ง
อํานวยความสะดวก สื่ อบริ การ และความช่ วยเหลื ออื่ นใดทางการศึ กษาตามหลักเกณฑ์และ
1

2
วิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง” (ดุษณี ดีหนอ 2544 : 3-4) นอกจากนี้ยงั ได้ระบุความมุ่งหมาย
หลัก การ และสิ ทธิ ห น้าที่ ทางการศึ ก ษา รู ปแบบการศึ ก ษา การบริ การและการจัด การศึ ก ษา
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรการลงทุน และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งกําหนด ให้จดั การศึกษาสําหรับบุคคลซึ่ งมีความบกพร่ องทาง
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสาร และการเรี ยนรู ้หรื อบุคคลทุพพลภาพ ซึ่ งไม่
สามารถพึ่งตนเองได้หรื อไม่มีผดู ้ ูแลหรื อด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นพิเศษ โดยรัฐ
ต้องจัดให้ต้ งั แต่แรกเกิด หรื อเมื่อพบความพิการโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับสิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อ บริ การและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ ได้รับบริ การทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียมและทัว่ ถึงตามศักยภาพ (จงกลนี วีระเศรษฐกุล และคณะ 2552 : 1-2)
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25502554) กระทรวงศึกษาธิการมีวตั ถุประสงค์ตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาสถานการณ์ ปัจจุบนั และแนวโน้มของการจัดการศึกษาพิเศษ ทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัยในทุกระดับและทุกรู ปแบบ การจัดการศึกษาพิเศษที่ 5 องค์กรหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดําเนินการ
2. นําสู่ การประเมินความต้องการและศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
SWOT
3. กําหนดเป็ นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ (พ.ศ.25502554) โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ แนวทาง มาตรการตามยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
(1) และ (2) ดังกล่าว
4. การนําแผนไปสู่ การปฏิบตั ิโดยมีการกําหนดเป้ าหมายและตัวชี้วดั ตามแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์
5. ได้แผนปฏิบตั ิการการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการ โดยมีกิจกรรม/โครงการ
และหน่ วยงานรับผิดชอบที่ชดั เจนในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีวิธีดาํ เนิ นการจัดทําในลักษณะจัด
ประชุ มสั ม มนาเชิ งปฏิ บ ั ติ ก ารเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ระหว่ า ง 5 องค์ ก รหลั ก ของ
กระทรวงศึกษาธิ การกับองค์เอกชนด้านคนพิการ ซึ่ งมีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็ นเจ้าภาพดําเนิ นการจัดการประชุมเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ชดั เจนตามวัตถุประสงค์ และ
นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้การอนุมตั ิแผนฯ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2550 : 1)
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จากการสํารวจข้อมูลประชากรคนพิการ มีการดําเนิ นการและจัดทําฐานข้อมูล โดย
หลายหน่ วยงานทําให้การคิ ด ประมาณการสัดส่ วนคนพิการ จากข้อมูลของแต่ละหน่ วยงาน
แตกต่างกันไปกล่าว คือ ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) คิดประมาณการสัดส่ วนคน
พิการร้อยละ 10 ของจํานวนประชากรโลก ในส่ วนข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุ ข คิดประมาณ
การสัดส่ วนคนพิการร้อยละ 8.1 ของจํานวนประชากรไทย ซึ่ งทําให้ขอ้ มูลคนพิการจํานวนที่
แตกต่างกัน ดังนั้นในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษสําหรั บคนพิการ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2550-2554) ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ ได้เลือกใช้การคํานวณจํานวนคนพิการโดยใช้
สัดส่ วนร้อยละ 1.8 ของจํานวนประชากรไทย ซึ่ งปี 2549 มีจาํ นวนคนพิการ 1,130,917 คน ตาม
ข้อ มู ล จากการสํา รวจของสํา นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ เอกสารแผนพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
คนพิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ และเพื่อความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2550 : 1)
พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 และ
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่ วนราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 กําหนดให้โครงสร้าง
ส่ วนราชการกระทรวงศึ กษาธิ การประกอบ ด้วย 5 องค์กรหลัก คือ สํานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งมีบทบาท
ภารกิจเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา รวมทั้งการจัดการศึกษา
พิเศษสําหรั บคนพิการทุกประเภท ซึ่ งครอบคลุมการให้บริ การช่ วยเหลือระยะแรกเริ่ ม (Early
Intervention : EI) การเตรี ยมความพร้อมและประสานส่ งต่อ จนถึงวัยเรี ยนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 12 ปี อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยด้วยรู ปแบบ
วิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ งองค์กรหลักทั้ง 5 องค์กร ได้ดาํ เนิ นภารกิจในการให้บริ การ
การศึกษาสําหรับคนพิการทุกประเภทเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิ การจึงได้จดั ให้คนพิการทางหู มีโอกาสได้รับการศึกษาใน
หลายๆ รู ปแบบ โดยเน้นผลสําเร็ จในเชิ งคุณภาพในการให้บริ การการศึกษาในคนพิการทั้งใน
และนอกระบบ การศึกษาร่ วมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยจัดให้มีการเรี ยนร่ วม มีศูนย์การศึกษา
พิเศษเขต มีโรงเรี ยนโสตศึกษาเฉพาะผูพ้ ิการทางหู และจัดสถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยราชสุ ดา)
ให้กบั ผูท้ ี่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปริ ญญาตรี การพัฒนาระบบการศึกษาของ
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นักเรี ยนหู หนวกจากอดีตถึงปั จจุบนั พบว่า นักเรี ยนกลุ่มนี้ มีสิทธิ ในการรับบริ การทางการศึกษา
ตามกฎหมายประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบนั (จงกลนี วีระเศรษฐกุล และคณะ 2552 : 2)
ปัญหาของการวิจัย
ข้อมูลทางสถิติในระดับการศึกษาที่กาํ ลังเรี ยนของประชากรที่พิการจากการสํารวจ
พบว่า ประชากรที่พิการ อายุ 5-30 ปี จํานวน 2.3 แสนคน มีถึงร้อยละ 81.7 ที่ไม่ได้เรี ยนหรื อไม่
เคยเรี ยน และมี เพีย งร้ อยละ 18.3 ที่ กาํ ลังเรี ยน ซึ่ งส่ วนใหญ่ ร้อยละ 9.5 กําลังเรี ยนในระดับ
ประถมศึกษา รองลงมาเรี ยนระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 6.0) และระดับปริ ญญาตรี มีเพียงร้อยละ
0.5 (สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 2552 : 1-12)

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของประชากรที่พิการอายุ 5-30 ปี จําแนกตามระดับการศึกษาที่กาํ ลังเรี ยน
ที่มา: สํานักส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่ งชาติ, รายงานสถานการณ์คนพิการ
ปี พ.ศ. 2552 (กรุ งเทพฯ : สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ, 2552),
1-12.
จะเห็นได้ว่าคนพิการจํานวนหนึ่ งที่ได้รับการศึกษา แต่ยงั มีอีกจํานวนมากที่ไม่ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งพระราชบัญญัติการศึกษาเน้นให้ความสําคัญกับคนทุกเพศทุกวัย โดย
ไม่จาํ กัดสิ ทธิของการได้รับการศึกษา ซึ่งคนพิการทางหูก็เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม โดยต้องได้รับ
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การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ เป็ นนักเรี ยน
กลุ่มหนึ่ งที่มีสิทธิ ในการรับบริ การ ประเทศไทยได้จดั การศึกษาให้แก่คนหู หนวกมาตั้งแต่ พ.ศ.
2494 โดยเริ่ มต้นมาจากหน่วยทดลองสอนที่โรงเรี ยนวัดโสมนัสวิหารและต่อมาได้เปิ ดโรงเรี ยน
สอนคนหู หนวกดุสิต หรื อโรงเรี ยนเศรษฐเสถียรในปั จจุบนั เมื่อปี พ.ศ. 2496 ขณะนี้ มีโรงเรี ยน
สําหรับสอนคนหู หนวก (โรงเรี ยนโสตศึกษา) จํานวน 20 แห่ ง เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับอนุ บาลถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีสถาบันระดับอุดมศึกษาที่จดั การศึกษา สําหรับคนหูหนวกอีก
2 แห่ ง ได้แ ก่ สถาบัน ราชภัฎ สวนดุ สิ ต และวิ ท ยาลัย ราชสุ ด า มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล (จงกลนี
วีระเศรษฐกุล และคณะ 2552 : 1-2)
การพัฒนาการในอดี ตโรงเรี ยนโสตศึ กษาที่จดั การเรี ยนการสอนสําหรั บคนพิการ
ทางการได้ยนิ ทั้งหูหนวกและหูตึงโดยใช้วิธีการสอนแบบระบบรวม ที่ใช้ปรัชญาของการสื่ อสาร
โดยองค์รวม (Total Communication) ซึ่ งในระยะแรกโรงเรี ยนได้จดั หาเทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการทางการได้ยิน โดยการรับบริ จาคหรื อจัดซื้ อจากงบประมาณของ
โรงเรี ยน ต่อมากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การได้จดั สรรงบประมาณให้โรงเรี ยน เพื่อ
จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกตามความต้องการของโรงเรี ยน จนกระทัง่ ปี งบประมาณ
2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อพิจารณาจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้กบั โรงเรี ยนโสตศึกษา นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเรื่ องเครื่ องช่วยฟังจากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ทําให้
โรงเรี ยนโสตศึกษามีเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกสําหรับให้บริ การผูพ้ ิการทางการได้ยิน
เป็ นจํานวนมาก (จิตประภา ศรี อ่อน และคณะ 2547 : 2)
ถึงแม้ว่าในแต่ละโรงเรี ยนจะมีเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่าว แต่การใช้
เทคโนโลยียงั ไม่สามารถกระทําได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่ องจากในปั จจุบนั ครู ผสู ้ อนและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทางการได้ยนิ ยังขาดความชํานาญในการใช้เทคโนโลยี จํานวนเทคโนโลยี
มีสัดส่ วนไม่เหมาะสมต่อปริ มาณการใช้ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน ตลอดจนเทคโนโลยีที่ได้รับ
นั้น นักเรี ยนไม่สามารถนํามาใช้ได้ดว้ ยตนเอง หรื อไม่ตรงกับความต้องการของนักเรี ยน
(คณะอนุ กรรมการผลิตสื่ อและเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนเพื่อคนพิการ 2542 : 1-2) ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิ ดการเสี ยประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก และทําให้สูญเสี ยเงิน
งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลานี้ เป็ นช่วงเวลาที่มีความสําคัญยิง่
ในการศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการทางการ
ได้ยนิ ในโรงเรี ยนโสตศึกษา ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรงบประมาณ สื บเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากผลการวิจยั จะเป็ นข้อมูล
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พื้นฐานสําหรับผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับงานบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยิน ทั้ง
ทางด้านการจัดสรรงบประมาณ การจัดหาและการให้บริ การเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนพิการทางการได้ยนิ อย่างแท้จริ ง การวิจยั นี้ เกี่ยวข้อง
กับโรงเรี ยนต้นแบบที่มีการสอนสองภาษา และจากผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ (1)
ระบบการศึกษาของชาติ (2) ระบบการบริ หารจัดการการงบประมาณ และ (3) ระบบบริ การทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชน
การบริ การการได้ยินของนักเรี ยนในโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบทดลองสอนสอง
ภาษา ยังไม่มีทิศทางที่ชดั เจน การที่เด็กนักเรี ยนได้รับสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ จากภาครัฐ
แต่ไม่ได้มีแนวทางการบริ หารงานบริ การการได้ยินให้แก่นกั เรี ยนที่ใช้อย่างถูกต้อง ขาดการให้
การดูแลอุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง จึงเป็ นประเด็นที่ผวู ้ ิจยั ต้องการหากระบวนการบริ หารงาน
บริ การการได้ยนิ ให้แก่โรงเรี ยนดังกล่าว โดยเฉพาะเด็กที่อยูใ่ นโครงการทดลองสอนสองภาษาที่
มีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางการฟังและการพูดได้เป็ นอย่างดี
ปั ญ หาและอุ ป สรรคการใช้เ ทคโนโลยี ดัง กล่ า วมี 3 ประการ คื อ (1) ด้า นผูใ้ ช้
(นักเรี ยน) (2) ด้านผูด้ ูแล (ครู และผูบ้ ริ หาร) และ (3) ด้านเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวก (นัก
โสตสัมผัสและแพทย์ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั และการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน)
จากระบบการศึกษาของเด็กพิการทางหู เข้าสู่ การใช้งบประมาณในการจัดซื้ อจัดจ้าง
เทคโนโลยี ส่ิ ง อํา นวยความสะดวกให้ แ ก่ นัก เรี ย น และยัง ไม่ มี แ บบแผนที่ ชัด เจนเกี่ ย วกับ
กระบวนการบริ หารงาน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาถึงกระบวนการ
บริ หารงานบริ การการได้ยินในโรงเรี ยนโสตศึ กษาต้นแบบสองภาษาที่ ไ ด้รับเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกดังกล่าว เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้เป็ นอย่างดี และจะได้
เผยแพร่ รูปแบบที่ชดั เจนต่อไปในอนาคตแก่โรงเรี ยนโสตศึกษาอื่นๆ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
จากสภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคในการใช้ เ ทคโนโลยี ท างด้า นการได้ ยิ น ของ
ศู น ย์บริ ก ารการได้ยิน ในโรงเรี ยนโสตศึ ก ษาต้น แบบการทดลองสอนสองภาษา ให้เ กิ ด เป็ น
รู ปธรรม ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ในการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. เพื่อทราบองค์ประกอบของการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ในโรงเรี ยนโสตศึกษา
ต้นแบบการทดลองสอนสองภาษาในปั จจุบนั
2. เพื่อทราบรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ โรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบโดย
การทดลองสอนสองภาษาที่เหมาะสมสําหรับอนาคต
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ข้ อคําถามของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และเป็ นแนวทางในการหาคําตอบ
ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดข้อคําถามของการวิจยั ดังนี้
1. องค์ประกอบของการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ โรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบโดย
การทดลองสอนสองภาษาในปัจจุบนั มีอะไรบ้าง
2. รู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยินโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบโดยการ
ทดลองสอนสองภาษาที่เหมาะสมสําหรับอนาคตเป็ นอย่างไร
กรอบแนวคิดของการวิจัย
แจน เบรนซัน (Jan Branson) ได้กล่าวว่ามีทฤษฏีที่ประเทศอื่นๆ อย่างเช่นในยุโรป
อเมริ กา และออสเตรเลี ย ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับโครงการแห่ งความสําเร็ จของคนพิการนั้นจะต้องมี
องค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ (1) การบริ หารจัดการโครงการที่ดี (2) การดําเนินงานที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตคนพิการ (3) การบริ การสนับสนุน (Support Service) ซึ่ งรวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีส่ิ ง
อํานวยความสะดวก การบริ การช่วยเหลือต่างๆ และ (4) การดําเนิ นการโครงการโดยใช้การวิจยั
เป็ นฐาน (Jan Branson อ้างถึงใน Jitprapa Sri-on, 1994 : 1-12) ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้อาศัยทฤษฏี
ตามแนวความคิดของ แจน เบรนซัน ทั้ง 4 ประการ เพื่อนํามาใช้ในการดําเนิ นการมาแล้วเป็ นตัว
แปรต้นในการศึ กษารู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยินในโรงเรี ยนโสตศึ กษาต้นแบบ
ทดลองสองภาษาในปั จจุบนั เพื่อให้ผลการวิจยั นี้ นาํ ไปสู่ ภาคปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมอันส่ งผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพของผูพ้ ิการต่อไป
โดยแนวคิดที่นาํ มาใช้เป็ นพื้นฐานการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ ตอ้ งคํานึ งถึง การบริ หาร
โรงเรี ยนทัว่ ไปของกระทรวงศึกษาธิการ การบริ หารโรงเรี ยนเฉพาะทาง การบริ หารโรงเรี ยนโสต
ศึกษาที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั การบริ หารโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบทดลองสองภาษาในปั จจุบนั และ
แนวความคิดของนักวิชาการต่างๆ ได้แก่ ดุษณี ดีหนอ (2544 : 83-88) ได้วิจยั พบว่า อุปกรณ์
เครื่ องช่ วยฟั ง เทคโนโลยี บุคลากร และงบประมาณทําให้นักเรี ยนหู หนวกมีการพัฒนาที่ดีข้ ึน
พะโยม ชิณวงศ์ (2547 : 194-195) ได้ประเมินโครงการการสอนสองภาษาแก่นกั เรี ยนหู หนวก
พบว่าการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม
การสื่ อสาร และการเรี ยนรู ้ รัฐต้องจัดให้แก่เด็กให้มีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ นพิ เ ศษ จัด กิ จ กรรมพัฒ นาบุ ค ลากร ผูป้ กครอง และนัก เรี ย น ด้ว ยวิ ธี ก ารสอนสองภาษา
หลักสู ตร และสื่ อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนทําให้นกั เรี ยนมีความสุ ขมากขึ้น จากงานวิจยั
ของ จิ ตประภา ศรี อ่อน (2550 : 6-9) ได้กล่ าวว่า ปั จจัยที่ส่งต่อการพัฒนานักเรี ยนพิการ
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ประกอบด้วย กระบวนการฝึ กอบรม และครู ผฝู ้ ึ กอบรม ส่ วนงานวิจยั ของ จงกลนี วีระเศรษฐกุล
(2552 : 81-83) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการประเมินนักเรี ยนหู หนวกประกอบด้วยการ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ความสามารถด้านพัฒนาการด้านลีลามือ ความสามารถทางเชาวน์
ปั ญญา การรับรู ้ทางสายตา ความสามารถการใช้ภาษามือไทยและภาษาไทยของนักเรี ยน ศรี ยา
นิ ยมธรรม (2548 : 24-45) ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนพิการดังนี้
เทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิต เทคโนโลยีเสริ มการฟัง เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้ และเทคโนโลยีที่
ได้จากงานวิจยั ส่ วนงานวิจยั ของ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (2550 : 149-156) ได้
สรุ ปว่าองค์ประกอบการเรี ยนการสอนที่ใช้กบั นักเรี ยนหู หนวกคือ สื่ อวีดิทศั น์ ทักษะทางด้าน
ความรู ้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้สื่อ และจากงานวิจยั ของ มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551 : 1-7)
ได้ศึกษาโรงเรี ยนที่เป็ นมิตรกับเด็กหูหนวก ทราบถึงปัญหา การจัดการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
รู ปแบบการจัดการศึกษา และโรงเรี ยนที่เป็ นมิตรกับเด็กหู หนวก เป็ นต้น กรอบแนวคิดดังกล่าว
จะนําไปสู่ ความสําเร็ จของการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ โรงเรี ยนโสตศึกษาที่แท้จริ งต่อไป ดัง
แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 2 ดังนี้
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การบริ หาร
จัดการ
โครงการที่ดี

การดําเนินงาน
ที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวติ คนพิการ

- ดุษณี ดีหนอ (2544)

- ดุษณี ดีหนอ (2544)

- พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

- พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

- จิตประภา ศรี อ่อน (2550)

- จิตประภา ศรี อ่อน (2550)

- มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

- อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

- ผอ.ร.ร.โสตศึกษาต้นแบบ

- ผอ.ร.ร.โสตศึกษาต้นแบบ

การบริหารงานบริการ
การได้ ยนิ โรงเรียนโสตศึกษา
ต้ นแบบ
- ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

- ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

- จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

- จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

- จิตประภา ศรี อ่อน (2550)

- จิตประภา ศรี อ่อน (2550)

- มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

- อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

- ผอ.ร.ร.โสตศึกษาต้นแบบ

- ผอ.ร.ร.โสตศึกษาต้นแบบ

การบริ การ
สนับสนุน

การดําเนินการ
โครงการโดยการวิจยั
เป็ นฐาน

แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดของการวิจยั
ที่มา:
J. Sri-on, A History of the Education of Deaf People in Thailand (Victoria : La Trobe
University, 1994), 1-12.
จิตประภา ศรี อ่อน และคณะ, การจัดการศึกษาของคนหูหนวกในประเทศไทย
(กรุ งเทพฯ : ม.ป.ท., 2547), 5-9.
ดุษฎี ดีหนอ, “สภาพปัจจุบนั ของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนพิการทางการได้ยนิ ในโรงเรี ยนโสตศึกษา” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาลัย
ราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2544), 83-88.
ศรี ยา นิยมธรรม, เทคโนโลยีสาํ หรับเด็กที่ความต้องการพิเศษ (กรุ งเทพฯ : ภาควิชา
การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร, 2548), 20-45.
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจยั สภาพปัญหาและความต้องการ
ใช้สื่อการศึกษาของครู และนักเรี ยนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรี ยนโสตศึกษา (กรุ งเทพฯ :
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สํานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน, 2550), 149-156.
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดนิยามคําศัพท์เฉพาะการวิจยั เพื่อความเข้าใจตรงกัน
ดังนี้
1. การบริ หารงานบริ การการได้ยิน หมายถึ ง ความสามารถในการบริ หารงานใน
โรงเรี ยนโสตศึกษาด้วยความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริ หารและครู จนทําให้โรงเรี ยนมีคุณภาพ และ
ประสบผลสํา เร็ จ โดยเน้น การบรรลุ เ ป้ าหมายของสถานศึ ก ษาเป็ นหลัก พร้ อ มทั้ง ให้ค วาม
ช่วยเหลือในการวินิจฉัยการได้ยินของนักเรี ยนในโรงเรี ยนโสตศึกษา รวมถึงการบริ การในการ
ตรวจใส่ เครื่ องช่วยฟัง และการดูแลรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. โรงเรี ยนโสตศึกษา หมายถึง โรงเรี ยนที่มีการจัดการเรี ยนการสอนเฉพาะสําหรับ
คนหู หนวก หู ตึ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานศึ ก ษาพิ เ ศษของสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
3. โรงเรี ยนต้น แบบการทดลองสอนสองภาษาสํ า หรั บ คนหู ห นวก หมายถึ ง
สถานศึกษาที่จดั การศึกษาสําหรับเด็กหู หนวก โดยมีครู หูหนวกและมีครู ที่มีการได้ยนิ ร่ วมกันจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ จํานวน 4 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรี ยนโสต
ศึ ก ษาจัง หวัด ตาก โรงเรี ยนโสตศึ ก ษาจัง หวัด อุ ด รธานี และโรงเรี ยนโสตศึ ก ษาจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
สําหรับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทนี้ จะกล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่
มีความบกพร่ องทางการได้ยิน การจัดการเรี ยนการสอนในลักษณะต่างๆ วัฒนธรรมของคนหู
หนวก บริ บทเกี่ ย วกับการสอนของโรงเรี ยนสองภาษาของโรงเรี ยนต้นแบบโสตศึ กษา การ
ดําเนินการต่างๆ ของโครงการในโรงเรี ยนต้นแบบ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดดังนี้
หลักการจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
การจัดการเรี ยนการสอนเริ่ มแรกของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน เป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ภาษามือเพียงอย่างเดียว จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2512 กรมการฝึ กหัดครู ได้
เริ่ มโครงการฝึ กและอบรมครู เพื่อการศึ กษาพิเศษขึ้น และได้มอบหมายให้โรงเรี ยนอนุ บาล
ละอออุทิศวิทยาลัยครู สวนดุสิตเป็ นผูด้ าํ เนิ นโครงการ เพื่อเป็ นการสาธิ ตการสอนเด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยิน โดยเน้นการพูด และการอ่านริ มฝี ปากเป็ นหลักในการสอน ทําให้เกิ ด
แนวโน้มให้มีการเน้นเรื่ องการพูด และการอ่านริ มฝี ปากมากขึ้น ในการเรี ยนการสอนเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ยนิ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษา และสามารถปรับตัวอยูไ่ ด้
พอสมควรกับสังคมของคนปกติ ดังนั้นโรงเรี ยนอนุบาลละอออุทิศจึงประสานกับโรงเรี ยนพญา
ไทจัดให้เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินที่มีความสามารถในการพูดและอ่านริ มฝี ปาก ได้
เรี ยนร่ วมชั้นเรี ยนกับเด็กปกติเมื่อปี การศึกษา 2515 เป็ นต้นมา และแนะนําให้เด็กที่สามารถพูด
และอ่านริ มฝี ปากได้เก่ง เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนปกติอื่น ๆ ด้วย
วารี ถิ ร ะจิ ต ร กล่ า วว่ า การจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ เด็ ก หู ห นวกหรื อ เด็ ก ที่ มี ค วาม
บกพร่ องทางการได้ยินในระยะแรก มักเป็ นเรื่ องของการกุศล คิดช่วยเหลือกันเท่าที่พอจะทําได้
และขึ้นอยู่กบั ความรู ้ สึกนึ กคิดของแต่ละคน ต่อมาเริ่ มเห็ นความสําคัญของการศึกษามากขึ้น
เพื่ อ ที่ จ ะให้ เ ด็ ก สามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองในโอกาสต่ อ ไป แต่ ก็ ย ัง ไม่ เ ป็ นผล จึ ง มุ่ ง เน้ น ที่
ความสําเร็ จของแต่ละบุคคลโดยการให้การศึกษาพิเศษเฉพาะ คือ ตั้งโรงเรี ยนศึกษาพิเศษเฉพาะมี
การปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความพิการแต่ละระดับ อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ นับเป็ นเทคนิคชั้นสูง การสอนเด็กประถมประเภทนี้มี
ความลําบากมากกว่าเด็กประเภทอื่ น ๆ ทั้งนี้ เพราะเด็กที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยินมี ขอ้
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เสี ยเปรี ยบทางภาษา ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการเรี ยนแต่ถูกจํากัด และในด้านการพัฒนาขีด
ความสามารถของเด็กก็ถูกจํากัดไปด้วย (วารี ถิระจิตร 2547 : 3)
หลักการจัดการศึ กษาสําหรั บเด็กที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน สามารถจัดได้
หลายรู ปแบบขึ้นอยู่กบั ความแตกต่างระหว่างบุคคลหรื อความต้องการจําเป็ นเฉพาะบุคคล ดังนี้
(อมรวิชช์ นาครทรรพ 2543 : 34-45)
1. การศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) คือ กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เชื่ อม
ตัวเองเข้ากับโลกความ สัมพันธ์น้ ี ครอบคลุมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู ้สึกตลอดจน
จิตวิญญาณ ต้องเป็ นการศึกษาที่ไม่ยดึ ติดกับเทคนิคหรื อหลักสู ตรใด ๆ ครู ตอ้ งยอมรับศักยภาพที่
แตกต่างกันของเด็กแต่ละคนต้องไม่พยายามใช้มาตรฐาน ใดมาตรฐานหนึ่ งในการตัดสิ นเด็ก
นอกจากนี้การจัดการศึกษาแบบองค์รวมยังต้องสอนให้เด็กเรี ยนรู ้ที่จะเชื่อม โยงโลกภายนอกกับ
ตนเองและตนเองกับโลกภายนอก
2. การศึกษาตามแนวพัฒนาการของเพียเจต์ (Piaget) คือ การจัดการศึกษาตามระดับ
พัฒนาของเด็กแต่ละคนซึ่ งมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย โดยเด็กอายุ 2-7 ปี จะเริ่ มเข้าใจ
ภาษาและจําประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ประจําวัน ช่วงอายุ 7-11 ปี เด็กจะเริ่ มนําประสบการณ์
เหล่านั้นมาตอบสนองสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว เด็กวัย 8-12 ปี สติปัญญาพัฒนาดีข้ ึน สามารถใช้ความคิด
ในการเกิดความคิดรวบยอดของวัตถุส่ิ งของมิติต่าง ๆ ได้แก่ ความกว้าง ยาว ลึก และมิติของเวลา
วันนี้ พรุ่ งนี้ มะรื นนี้ เข้าใจในการใช้เหตุผลและการ เปรี ยบเทียบ ได้แก่ มากกว่า น้อยกว่า ใหญ่
กว่า สั้นกว่า ยาวกว่า และเท่ากันสามารถจัดรวมและจัดแยกประเภทของสิ่ งของได้พฒั นาการของ
วัยรุ่ น (13-16 ปี ) สติปัญญาของเด็กวัยรุ่ นจะพัฒนาได้ดีประมาณ 90% จึงสามารถเรี ยนรู ้ส่ิ ง
ต่างๆ ทั้งที่เป็ นรู ปธรรมนามธรรม ตลอดจนหลักตรรกศาสตร์ ได้ นอกจากนี้ ยงั เข้าใจกฎเกณฑ์
ของสังคม สามารถตัดสิ นใจแก้ ปั ญหา และทดสอบข้อสมมติฐานและข้อพิสูจน์ต่าง ๆ ได้
3. การศึกษาตามแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) เป็ นการจัดสิ่ งแวดล้อมและสื่ อการ
เรี ยนให้เหมาะสมเพื่อกระตุ น้ ให้เด็กแสดงศัก ยภาพของตนเองออกมา เน้นส่ งเสริ มให้เด็ก มี
แนวคิดเป็ นอิสระ และมีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ที่ดี เน้นการใช้สื่อที่เรี ยบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติในตัว
เด็ก การศึกษาแบบมอนเตสเซอรี่ ยงั ปฏิเสธสื่ อสมัย ใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เป็ นต้น
4. การจัดการศึกษาแบบซัมเมอร์ ฮิล (Summer Hill) คือ แนวคิดการศึกษาที่เน้นให้
สิ ทธิ เสรี ภาพอย่างเต็มที่แก่ ผูเ้ รี ยน ทั้งด้านการเรี ยนการสอนและการปกครองตนเอง โดยให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทุกอย่าง การเรี ยนเป็ นเรื่ องของการเลือกไม่ใช่การบังคับ เพราะ
ต้องการให้เด็กมีความเป็ นตัวของตัวเอง การจัดการศึกษาแบบนี้มีความเชื่อว่าเด็กเกิดมาพร้อมกับ
ความเฉลียวฉลาด โรงเรี ยนที่ใช้การศึกษาแบบนี้ จะจัดโครงสร้างในโรงเรี ยนหลักสู ตรการเรี ยน
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การสอนที่ นัก เรี ย นเป็ นผูท้ ี่ ส ามารถเลื อ กเรี ย นได้ต ามสนใจ นัก เรี ย นจะเป็ นผูท้ ี่ ข วนขวาย
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง เด็กจะไม่ถูกบังคับให้ชื่อเรื่ องใดชื่ อเรื่ องหนึ่ งหรื อนับถือศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ งโดยเฉพาะ การปฏิบตั ิต่อกันเป็ นเรื่ องที่เด็กจะต้องตัดสิ นใจหรื อวางข้อตกลงร่ วมกัน
ในรู ปแบบหรื อวางข้อตกลงร่ วมกันในรู ปแบบของคณะกรรมการร่ วม
5. การศึกษาตามแนวของวอลดอร์ ฟ (Waldorf Educations) คือ การจัดการศึกษาที่
เน้นการพัฒนาแบบรอบด้าน โดยเด็กแต่ละช่วงอายุจะมีพฒั นาการทางบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
โดยเด็กอายุ 0-7 ปี จะเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการเลียนแบบ เด็กอายุ 7-14 ปี จะเป็ นการ
พัฒนาบุคลิกภาพด้วยอารมณ์ความรู ้สึก และเด็กอายุ 14 ปี ขึ้นไป จะเน้นกระบวนการคิดและ
ความมีเหตุผล กระบวนการเรี ยนการใช้ดนตรี ศิลปะ การเคลื่อนไหวร่ างกาย ตลอดจนการให้เด็ก
คิดค้นสิ่ งต่าง ๆ เอง เป็ นสื่ อสําคัญในการสร้างความเข้าใจและยอมรับตนเองเป็ นพื้นฐานสําคัญ
ในการพัฒนาในทุกช่ วงอายุ บุษบง ตันติวงศ์ กล่าวว่า เป้ าหมายของการศึกษาวอลดอร์ ฟ คือ
ช่วยให้มนุ ษย์บรรลุศกั ยภาพสู งสุ ดที่ตนมี และสามารถกําหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางของชีวิต
ของตนเองได้อย่างมีอิสระ ตามความสามารถของตน แต่มนุ ษย์จะบรรลุศกั ยภาพสู งสุ ดไม่ได้ ถ้า
เขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรื อค้นพบส่ วนต่าง ๆ หลายส่ วนในตนเอง ด้วยเหตุน้ ี การศึกษาของวอ
ลดอร์ ฟจึงเน้นการศึกษาเรื่ องมนุ ษย์และความเกี่ยวข้องของมนุ ษย์กบั โลกจักรวาล การเชื่อมโยง
ทุกเรื่ องกับมนุษย์ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์ยึดตนเอง แต่เป็ นการสอนให้มนุ ษย์รู้จกั จุดยืนที่สมดุลของ
คนในโลก มนุ ษย์ปรัชญา เน้นความสําคัญของการสร้างสมดุลใน 3 วิถีทางที่บุคคลสัมพันธ์กบั
โลก คือ ผ่านกิจกรรมทางกาย ผ่านอารมณ์ความรู ้สึก และผ่านความคิด การศึกษาวอลดอร์ฟ เน้น
การสร้างความสมดุลในกิจกรรมทั้งสามด้านไว้ในกิจกรรมของการเรี ยนการสอน และเน้นให้เกิด
ความสมดุ ลสอดคล้องกลมกลืมในแต่ละช่ วงวัยของเด็กเพื่อที่เขาจะได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับ
ศัก ยภาพสู ง สุ ด และพร้ อ ม สํา หรั บ การเผชิ ญ หน้า กับ สิ่ ง ท้า ทายใหม่ ๆ ในโลกที่ ก ว้า งใหญ่
หลังจากสิ บสองปี ในโรงเรี ยน การศึกษาแนววอลดอร์ฟ ให้ความสําคัญกับวัยเด็กด้วยเห็นว่า วัย
เด็กเป็ นช่วงเวลาสําคัญของความเป็ นมนุษย์ ซึ่ งมนุ ษย์ทุกคนต้องก้าวผ่าน และควรจะได้รับการ
เรี ยนรู ้และประสบการณ์ที่เหมาะสม ซึ่ งจะทําให้เขาเติบโตเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ผูเ้ รี ยนตามแนว
การศึกษาแบบวอลดอร์ฟ (บุษบง ตันติวงศ์ 2548 : 54-58) คือ
5.1 ผูซ้ ่ ึงมีความคิดแยบคาย สดใส มีพลัง และสร้างสรรค์
5.2 ผูซ้ ่ ึงมีความรู ้สึกในใจเปี่ ยมล้นไปด้วยความเมตตา กล้าหาญ ศรัทธาต่อชีวิต
และมีจิตใจใฝ่ รู้
5.3 ผูม้ ีพลังเจตจํานง แน่วแน่สามารถบรรลุภารกิจแห่งชีวิตที่ตนเองเป็ นผู ้
เลือกสรร กล่าวโดยสรุ ปการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ มีจุดมุ่งหมายที่จะดึงศักยภาพที่มีอยูแ่ ล้วในตัว
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มนุษย์แต่ละคนออกมาให้เต็มศักยภาพตามวัยพัฒนาการ ครู ผอู ้ าํ นวยการ ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้สิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยความกระตือรื อร้น ใช้ปัญญาที่มีอยูใ่ นตนเองให้เกิดคุณภาพสู งสุ ด
สรุ ปได้ว่า การจัดการศึ กษาสําหรั บเด็กที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน เป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภาษามื อในระยะแรกเริ่ ม จนมีการศึกษาอี กหลายรู ปแบบในเวลา
ต่อมา ได้แก่ การศึกษาแบบองค์รวม แนวการพัฒนาของเพียเจต์ แบบมอนเตสเซอรี่ แบบซัมเมอร์
ฮิล แบบวอลดอร์ฟ ฯลฯ ที่ได้นาํ มาพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ได้ดียงิ่ ขึ้น
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนสํ าหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ ทีม่ ปี ระสิ ทธิผล
ลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ที่มี
ประสิ ทธิผลนั้น มีนกั วิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ดงั นี้
ผดุง อารยะวิญญู กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นครู ควรมีการ
เตรี ยมการเรี ยนการสอนด้วยตนเองและตระหนักถึงสิ่ งเหล่านี้ คือ (1) เริ่ มสอนทันทีที่ทราบว่า
เด็กมีความบกพร่ องทางการได้ยินตั้งแต่อายุยงั น้อย (2) จัดการเรี ยนการสอนอย่างเอาใจใส่ อย่าง
ใกล้ชิด (3) ครู ผสู ้ อนต้องมีความชํานาญ โดยได้รับการศึกษาและฝึ กฝนมาทางนี้ โดยเฉพาะ (4)
สร้างบรรยากาศในการสื่ อสารอยูเ่ สมอ ทั้งการพูดและการใช้ภาษามือสนับสนุนให้เด็กสื่ อสารกับ
สมาชิ ก ที่ บ ้า นและที่ โ รงเรี ย น (5) มุ่ งพัฒ นาความรู ้ ท างภาษา และความสามารถในการที่ จ ะ
ติดต่อสื่ อสารกันอย่างมีความหมายกับผูอ้ ื่นได้ โดยการสอนภาษารวมสําหรับเด็กหูหนวก (Total
Communication) นอกจากนี้ ครู ควรคํานึ งถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการสอนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ ซึ่ งได้แก่ (1) การสู ญเสี ยการได้ยนิ ของเด็กแต่ละคนเป็ นอย่างไร (2) การ
ได้ยินที่ยงั หลงเหลือมีอยูม่ ากแค่ไหน (3) มีนิสัยรักการพูดเพียงใด (4) สติปัญญาของเด็กอยูใ่ น
ระดับ ใด (5) วุ ฒิ ภ าวะของเด็ ก แต่ ล ะคนซึ่ ง ไม่ เ ท่ า กัน นั้น เป็ นอย่า งไร และ (6) สิ่ ง แวดล้อ ม
โดยเฉพาะทางบ้านให้ความร่ วมมือดี หรื อไม่ วิธีการของครู ใช้กบั เด็กและที่แนะนําผูป้ กครอง
หรื อผูท้ ี่มีความสัมพันธ์กบั เด็กพิการทําอย่างไร (ผดุง อารยะวิญญู 2540 : 46) เด็กที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยิน มี ปัญหาในเรื่ องการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารไม่ ว่าจะเป็ นการสื่ อสาร
ระหว่างเด็กที่มีความบกพร่ องด้วยกันเอง หรื อสื่ อสารกับคนทัว่ ไป จึงมีผคู ้ ิดค้นวิธีสื่อความหมาย
เพื่อให้เด็กประเภทนี้สามารถสื่ อสารได้ วิธีสื่อสารที่ใช้กนั อยูแ่ พร่ หลาย มีดงั นี้
1. การพูด (Speech) ใช้ได้กบั เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินไม่มากนักเหมาะ
สําหรับเด็กหูตึงเล็กน้อยไปถึงหูตึงปานกลาง
2. ภาษามือ (Sign Language) เหมาะสําหรับเด็กที่สูญเสี ยการได้ยนิ มากหรื อหูหนวก
เด็กเหล่านี้ ไม่สามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้ดว้ ยการพูดจึงใช้ภาษามือแทน ผูท้ ี่จะเข้าใจภาษามือได้
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ต้องมีความรู ้เกี่ยวกับภาษามือ ซึ่งถือเป็ นระบบการสื่ อสารอย่างหนึ่งของคนหูหนวก โดยใช้มือทั้ง
สองข้า งแสดงท่ า ทางหรื อ การวางมื อ ในตํา แหน่ งต่ า งกัน แต่ ละท่ าหรื อตําแหน่ ง ของมื อจะมี
ความหมายต่างกัน
3. การสะกดตัวอักษรด้วยนิ้วมือ (Finger Spelling) เป็ นระบบการสื่ อสารอย่างหนึ่ ง
ของคนหู หนวก ท่ามือแต่ละท่ามีความหมายเท่ากับตัวอักษร 1 ตัว การสะกดนิ้ วมือส่ วนมากใช้
สําหรับสะกดคําที่ไม่มีในภาษามือ เช่น ชื่อคน ชื่อสถานที่ เป็ นต้น
4. การอ่านริ มฝี ปาก (Lip Reading) หมายถึง การที่ผฟู ้ ั งพยายามเดาคําพูดโดยการ
สังเกตจากลักษณะการเคลื่อนไหวริ มฝี ปากของผูพ้ ูด เพื่อให้เข้าใจความหมายตรงกันในเรื่ องที่ผู ้
พูดกล่าวถึง ในบางครั้งต้องสังเกตลักษณะสี หน้าท่าทาง ตลอดจนการเคลื่อนไหวมือ เท้า และ
ลําตัวของผูพ้ ดู ด้วย เพื่อให้เข้าใจความหมายของคําพูดได้ดียง่ิ ขึ้น การสังเกตการณ์เคลื่อนไหวของ
ผูพ้ ูดในลักษณะนี้ (ประกอบกับการสังเกตการเคลื่อนไหวของริ มฝี ปาก) เรี ยกว่าการอ่านคําพูด
(Speech Reading)
5. ท่าแนะคําพูด (Cued Speech) เป็ นระบบการสื่ อสารอย่างหนึ่งของคนหูหนวกโดย
ผูพ้ ดู จะแสดงท่ามือในลักษณะต่าง ๆ ประกอบคําพูดเพื่อให้ผฟู ้ ังเข้าใจความหมายของการพูดได้
ดียง่ิ ขึ้น ท่ามือที่ถูกกําหนดไว้อย่างเป็ นระบบ แต่ละท่ามีความหมายเฉพาะและผูพ้ ดู จะวางมือไว้
ในระดับตํ่ากว่าคางเล็กน้อย ไม่วางในตําแหน่งอื่น ๆ และใช้มือเพียงข้างเดียว
6. การสื่ อสารรวม (Total Communication) เป็ นระบบการสื่ อสารที่ใช้วิธีการสื่ อสาร
หลายวิธีรวมกันกับการพูด หรื อใช้วิธีพูดรวมกับภาษามือและภาษาท่าทางอื่นๆ ซึ่ งผูพ้ ูดจะพูด
และใช้ภาษามือไปพร้ อมกับการพูด และในขณะเดียวกันก็อาจแสดงความรู ้สึกออกทางสี หน้า
และใช้ท่าทางอื่นๆ ประกอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผฟู ้ ังเดาความหมายในการแสดงออกของผูพ้ ดู ประกอบ
คําพูดของผูพ้ ูด ทําให้ผูฟ้ ั งเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากการพูด การใช้ภาษามือ การ
แสดงท่าทางประกอบแล้ว การสื่ อสารอาจใช้วิธีอ่านริ มฝี ปาก ท่าแนะคําพูด การสะกดตัวอักษร
ด้วยนิ้วมือ การอ่าน การเขียน หรื อวิธีอื่น ๆ ก็ได้ การใช้วิธีสื่อสารรวมตั้งแต่สองวิธีข้ ึนไป เรี ยกว่า
การสื่ อสารรวม
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาสําหรับเด็กหู ตึงควรมีลกั ษณะแตกต่างไปจากการศึกษา
ของเด็กหู หนวก การจัดบริ เวณทางการศึกษาแก่เด็กหู ตึง ควรมุ่งเตรี ยมเด็กเพื่อให้มีความพร้อม
เพื่อการเรี ยนร่ วม หรื อเด็กที่เรี ยนร่ วมอยู่แล้วก็ควรได้รับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
เพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุ ดในการเรี ยนร่ วม ดังนั้น หลักสู ตรจึ งควรเน้นการฝึ กฟั ง การ
แก้ไขการพูด การอ่านการพูด การฝึ กภาษา และการเรี ยนวิชาอื่น ๆ ควบคู่กนั ไป สําหรับเด็กหูตึง
ที่เรี ยนในชั้นเรี ยนพิเศษนั้น ควรเน้นทักษะในการสื่ อความหมายควบคู่ไปกับด้านวิชาการ ใน
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ทํานองเดี ยวกันหลักสู ตรควรเน้นเกี่ ยวกับการฝึ กฟั ง การแก้ไขการพูด การอ่านคําพูด โดยใช้
เนื้ อหาจากวิชาอื่ น ๆ ที่ มีสอนในโรงเรี ยนสําหรั บเด็กหู หนวกนั้น ทางกระทรวงศึ กษาธิ การ
จะต้องเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการสื่ อสารว่าจะใช้ภาษามืออย่างเดียว หรื อจะใช้วิธีการสื่ อสารรวม ใน
ขณะเดียวกันเด็กทุกคนควรมีโอกาสเรี ยนรู ้และฝึ กพูด เด็กทุกคนไม่ว่าจะหูตึงหรื อหู หนวก ควรมี
เครื่ องช่ วยฟั งและได้รับการฝึ กพูด การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการพูดโดยใช้เครื่ องมือทางโสต
สัมผัสวิทยา การให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินเป็ นสิ่ งสําคัญ และจําเป็ น
มากเพื่อช่วยให้เด็กได้พฒั นาตนเองตามกําลังความสามารถของตน การศึกษายังเป็ นพื้นฐานใน
การปรับตัว ให้สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข มีอาชีพที่จะช่วยให้มีรายได้เลี้ยง
ตนเอง
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ การสื่ อความหมายเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ นั้น จะ
เลือกใช้วิธีการใดที่เหมาะสม ย่อมขึ้นอยูก่ บั สภาพความบกพร่ องเป็ นสําคัญ บุคคลที่สูญเสี ยการ
ได้ยนิ แตกต่างกันย่อมมีวิธีการสื่ อสารที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามวิธีการสื่ อสารรวมนับเป็ น
วิธีการสอนที่นิยมใช้กนั ในโรงเรี ยนสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ในปัจจุบนั
การเรียนการสอนแนววอลดอร์ ฟ (Waldorf)
การเรี ยนการสอนแนววอลดอร์ ฟ (Waldorf) มีวตั ถุประสงค์ที่สาํ คัญ ดังนี้ คือ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชี วิตเด็กหู หนวกให้เป็ นชีวิตที่สมบูรณ์รอบด้านนั้นคือบูรณาการสมอง (Head)
หัวใจ (Heart) และมือ (Hand) ในแต่ละวิชาที่เด็กกําลังเรี ยนรู ้ เพื่อที่เด็กหูหนวกจะสามารถพัฒนา
ศักยภาพในตัวเองได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับขั้นตอนของการพัฒนาในแต่ละวัย ซึ่ งจะเป็ น
ผลดีกบั เด็กในระยะยาว เด็กจะได้เติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีความคิดอิสระ และรู ้จกั รับผิดชอบมี
ความภาคภูมิใจในความเป็ นไทยของตนเอง อีกทั้งเคารพวัฒนธรรมความแตกต่างของผูอ้ ื่น มี
ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของตนเอง ในอันที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กบั โลก และสังคมของเรา
ด้วยความมุ่งมัน่ (โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 2552 : 1)
การสอนแบบสองภาษาแนววอลดอร์ ฟ
การสอนแบบสองภาษาสํา หรั บ เด็ ก หู ห นวกสอนภาษามื อ เป็ นภาษาแรก สอน
ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง สอนโดยครู หูหนวกและครู ที่มีการได้ยินร่ วมกันโดยจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอนแนววอลดอร์ฟ เกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่วา่
การศึกษาที่ดี ที่ถูกต้องนั้น ต้องเป็ นไปเพื่อความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์รอบด้านและ
เพาะบ่มให้เกิดความใฝ่ รู ้ตลอดชีวิต การศึกษาที่ดีควรเป็ นไปเพื่อให้มนุษย์บรรลุซ่ ึ งความดี ความ
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งาม และความจริ งพร้อมๆ กันไปด้วย โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กหู หนวกสามารถสัมผัส เรี ยนรู ้และ
เข้าใจมิติต่างๆ ของความเป็ นมนุษย์อย่างรอบด้านและมีดุลยภาพทั้งกาย ใจและปั ญญา (โรงเรี ยน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 2552 : 2)
รูปแบบการสอนแบบสองภาษา
1. สอนภาษามือเป็ นภาษาแรกจนเด็กสามารถใช้ภาษามือไทยได้เป็ นอย่างดี
2. สอนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองในรู ปแบบของภาษาเขียน การอ่าน หรื อการพูด
3. สอนโดยครู สองคน คือ ครู หูหนวกและครู ที่มีการได้ยนิ (ครู ท้ งั สองคนต้องรู ้ภาษา
มือไทยและภาษาไทยค่อนข้างดี)
4. ใช้ภาษามือไทยเป็ นภาษาในการเรี ยนการสอน
5. สอนภาษามือแยกจากภาษาไทย (โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 2552 : 3)
สาเหตุทตี่ ้ องใช้ ครูสองคน
1. ครู หูหนวกเป็ นต้นแบบของการใช้ภาษามือไทย และเป็ นผูถ้ ่ายทอดวัฒนธรรมของ
คนหูหนวก
2. ครู ที่มีการได้ยนิ เป็ นต้นแบบของการใช้ภาษาไทย เป็ นผูถ้ ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของคนหูหนวก
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบสองภาษาตามแนวการศึกษาของวอลดอร์ ฟ
ในระดับชั้นอนุบาล
กิจกรรมการเรี ยนการสอนชั้นอนุบาล ห้องเรี ยนมีท้ งั อนุบาล 1 และอนุบาล 2 เป็ นการ
เรี ยนการสอนแบบคละชั้น รู ปแบบคือมี พ่อ แม่ กับลูกที่เป็ นทั้งพี่และน้อง ซึ่งในการเรี ยนนํา
กิจวัตรประจําวันมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. กิจกรรมเล่นอิสระ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2. กิจกรรมอธิษฐานจิต เพื่อให้เด็กมีความกตัญญูและเคารพต่อผูม้ ีพระคุณ รักและ
เทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
3. กิจกรรมพิเศษ ในแต่ละวันจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันระหว่างเวลาแห่งการเล่น
อิสระของเด็กโดยครู เป็ นผูพ้ าทํา คือ งานปั้ น งานสี เทียน/สี น้ าํ มัน การทําอาหาร งานฝี มือ ทํา
ความสะอาดเครื่ องนอนและของใช้
4. กิจกรรมการรับประทานอาหาร เด็กได้เรี ยนรู ้มารยาทในการจัดวางและ
รับประทานอาหารที่ถูกต้อง ฝึ กการล้างจานและจัดเก็บที่ถูกต้อง
5. กิจกรรมกลางแจ้ง เด็กได้แสดงออกและเล่นอย่างสนุกสนาน เกิดความสมดุลของ
ร่ างกาย มีการพัฒนาสมรรถภาพของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กอย่างต่อเนื่อง
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6. กิจกรรมก่อนนอน เด็กได้ฟังนิทานที่สอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรม
7. กิจกรรมวงกลม มีการสรุ ปบทเรี ยนของแต่ละวัน และลาคุณครู (โรงเรี ยนโสต
ศึกษาจังหวัดนครปฐม 2552 : 3-4)
ตารางที่ 1 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหูหนวกตามแนว
การศึกษาของวอลดอร์ฟ
อายุ
(ปี )

ชั้นเรียน

หลักการเรียนรู้
ของเด็ก

บทบาท
ของครู

บรรยากาศ
ในห้ องเรียน

วิชา

4-6 ปี

อนุบาล

การเลียนแบบ

พ่อแม่
(ครู พาทํา)

7

ป.1

จินตนาการ

ผูน้ าํ

ห้องเรี ยน

- ภาษามือไทย
- ลีลาเส้น
- ภาษาไทย
- คณิ ตศาสตร์
- สร้างเสริ มประสบการณ์
ชีวิต
- การงานพื้นฐานอาชีพ

8

ป.2

จินตนาการ

ผูน้ าํ

ห้องเรี ยน

- ภาษามือไทย
- ลีลาเส้น
- ภาษาไทย
- คณิ ตศาสตร์

เสมือนบ้านไม่มี - ภาษามือไทย
โต๊ะเรี ยน
(ภาษาแรก)

- สร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต

- การงานพื้นฐานอาชีพ

19
ตารางที่ 1 (ต่อ)
อายุ
(ปี )
9

ชั้นเรียน
ป.3

หลักการเรียนรู้
ของเด็ก
จินตนาการ
นามธรรม
เรื่ องเล่า

บทบาท
ของครู
ผูน้ าํ

บรรยากาศ
ในห้ องเรียน
ห้องเรี ยน

วิชา
- ภาษามือไทย
- ลีลาเส้น
- ภาษาไทย
- คณิ ตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต

10

ป.4

จินตนาการ
นามธรรม
เรื่ องเล่า

ผูน้ าํ

ห้องเรี ยน

- การงานพื้นฐานอาชีพ
- ภาษามือไทย
- ลีลาเส้น
- ภาษาไทย
- คณิ ตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- สร้างเสริ มประสบการณ์
ชีวิต
- การงานพื้นฐานอาชีพ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
อายุ
(ปี )
11

ชั้นเรียน

12

ป.6

ป.5

หลักการเรียนรู้
ของเด็ก
จินตนาการ
นามธรรม
เรื่ องเล่า

บทบาท
ของครู
ผูน้ าํ

บรรยากาศ
ในห้ องเรียน
ห้องเรี ยน

จินตนาการ
นามธรรม
เรื่ องเล่า

ผูน้ าํ

ห้องเรี ยน

วิชา
- ภาษามือไทย
- ลีลาเส้น
- ภาษาไทย
- คณิ ตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- สร้างเสริ มประสบการณ์
ชีวิต
- การงานพื้นฐานอาชีพ
- ภาษามือไทย
- ลีลาเส้น
- ภาษาไทย
- คณิ ตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- สร้างเสริ มประสบการณ์
ชีวิต
- การงานพื้นฐานอาชีพ

ที่มา: โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม, นวัตกรรมการศึกษาการสอนแบบสองภาษาสําหรับ
เด็กหูหนวกตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ (นครปฐม : โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม,
2552), 5-6.
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สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนการสอนแบบวอลดอร์ ฟ มีเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กให้มีชีวิตที่สมบูรณ์รอบด้าน หรื อ การบูรณาการในองค์รวม ทั้งด้านสมอง ร่ างกาย
จิตใจ และสังคม เพื่อให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินโดยการ
จัดการสอนแบบสองภาษาเป็ นรู ปแบบที่ดีในการจัดกิจกรรมระดับชั้นอนุบาลเป็ นต้นไป
วัฒนธรรมของคนหูหนวกไทย
วัฒนธรรมไทยสําหรับคนหูหนวกและคนหูดีที่ควรทราบ
ข้ อควรหลีกเลีย่ ง
สําหรับท่านที่มีโอกาสสัมผัสกับคนหูหนวก...
1. ไม่ควรเรี ยกคนหูหนวกและคนหูตึงว่า "คนใบ้" เพราะคําว่า "ใบ้" อาจหมายถึง บ้า
ใบ้ โง่ ทึบ ไร้สมอง
2. ไม่ควรเอารัดเอาเปรี ยบและดูถูกคนหูหนวก
3. ไม่ควรมองข้ามความสามารถของคนหูหนวก
4. ไม่ควรบังคับให้คนหูหนวกพูดด้วยปาก (ก็รู้แล้วว่าคนหูหนวกพูดไม่ได้นะ)
5. ไม่ควรทําปากเน้นคําพูดมากเกินไป (อาจจะทําให้คนหูหนวกเข้าใจผิด คิดว่าท่าน
กําลังอารมณ์เสี ยได้)
6. ไม่ควรล้อเลียน หรื อขบขันเมื่อเห็นคนหูหนวกให้ภาษามือ
7. ไม่ควรเสแสร้งทําเป็ นเข้าใจ หรื อเดาความหมายที่ท่านไม่แน่ใจหรื อไม่เข้าใจ
8. ไม่ควรพูดซํ้าคําเดิม ถ้าคนหูหนวกไม่ค่อยเข้าใจ ท่านควรเปลี่ยนไปใช้คาํ อื่นแทน
9. ไม่ควรเอาอะไรไว้ในปากหรื อปิ ดปากขณะพูดกับคนหูหนวก
10. ไม่ควรพูดกับคนหูหนวกขณะที่ท่านหันหลังให้กบั ดวงไฟบริ เวณที่มีแสงสว่าง
จ้าทางหน้าต่างหรื อกระจก เพราะคนหูหนวกมีประสาทตาที่ไวต่อแสงมาก จะแสบตาได้ง่าย
11. ไม่ควรพูดขอโทษกับคนหูหนวกในกรณี ที่ท่านใช้ภาษามือไม่ชาํ นาญ เพราะคนหู
หนวกจะทราบเองว่าท่านเพิง่ เริ่ มหัดใช้ภาษามือ
12. ไม่ควรกักขัง หรื อห่วงใยคนหูหนวกมากจนเกินเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้คนหูหนวก
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมทัว่ ๆ ไป ตลอดจนเพื่อสร้างความมัน่ ใจและการช่วยเหลือตนเอง
13. ไม่ควรใช้สญ
ั ญาณอันตรายหรื อสัญญาณต่างๆ ที่เป็ นเสี ยงกับคนหูหนวก
14. ไม่ควรใช้สญ
ั ญาณมือที่มีท่าทางบ่งบอกว่าเป็ นสัตว์ชนิดหนึ่งชนิดใด เช่นการทํา
ปาก "จุ๊" หรื อทํามือ "สุ นขั " เพื่อเรี ยกคนหูหนวก
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ข้ อควรปฏิบตั ิ
สําหรับท่านที่มีโอกาสสัมผัสกับคนหูหนวก...
1. ควรเรี ยกชื่อของคนหูหนวก หรื อเรี ยกชื่อเป็ นภาษามือ
2. ให้เกียรติคนหูหนวกในความเป็ นมนุษยชาติเท่าเทียมกัน
3. ถามคนหูหนวกว่า จะติดต่อสื่ อสารด้วยวิธีใดจึงจะดีที่สุด(ภาษามือ / ภาษาเขียน
ฯลฯ)
4. ควรเตรี ยมกระดาษและปากกาพร้อมที่จะใช้ และเต็มใจใช้ทุกเมื่อ เมื่อสื่ อสารกับ
คนหูหนวก (ในกรณี ที่เป็ นหูหนวกภายหลัง หรื อไม่รู้ภาษามือ)
5. ถ้าคนหูหนวกไม่เข้าใจคําแรก จงใช้คาํ อื่นสื่ อความหมายแทน (ควรยืดหยุน่ ตาม
สถานการณ์) เช่น คําว่า "บ้าน" มีภาษามือหลายแบบ
6. ควรดูสีหน้าของคนหูหนวก เพราะความหมายและข้อมูลต่างๆ จะส่งผ่านทาง
ใบหน้าด้วย
7. ควรทดลองใช้วิธีการสื่ อสารแบบต่างๆ เช่น เขียน ทําท่าปากพูด ทําท่ามือ
8. ควรสื่ อความช้าๆ ซํ้าๆ ในกรณี ที่จาํ เป็ น เช่น เรื่ องที่ซบั ซ้อน และเข้าใจยาก
9. ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่สนทนากัน ด้วยการให้คนหูหนวก
ทําท่ามือซํ้าตามความหมายที่ท่านได้พดู ไปแล้ว
10. ควรให้เวลา อดทน เป็ นมิตร และทําตัวตามสบายขณะมีการสื่ อสารกับคนหู
หนวก
11. ควรเรี ยนภาษามือเพื่อสื่ อสารกับคนหูหนวก โดยเฉพาะในกรณี ที่ท่านมีเพื่อน
หรื อญาติพี่นอ้ งที่เป็ นคนหูหนวก ซึ่งท่านมีส่วนช่วยให้คนหูหนวกได้รับข่าวสารเพิ่มขึ้น และมี
การพัฒนาทางความรู ้ ความคิด
12. ควรมองตรงไปที่คนหูหนวกตลอดเวลาขณะที่สนทนากัน
13. ควรระวังเรื่ องความเข้าใจผิด (การพยักหน้าอาจจะไม่จาํ เป็ นต้องหมายถึง "เข้าใจ"
เสมอไป เพราะอันที่จริ งอาจหมายถึง "ไม่อยากทําให้คุณอาย" หรื อ "ไม่อยากได้รับความอับอาย"
ก็ได้)
14. ถ้าการสื่ อสารล้มเหลว ควรทดลองวิธีอื่น เช่นเดียวกับข้อ 5
15. ควรสนับสนุนให้คนหูหนวกได้รับการศึกษามากที่สุด ให้เข้าสังคมและพบเห็น
สิ่ งต่างๆ มากที่สุด เช่น การเข้าร่ วมอบรมสัมมนาชมนิทรรศการ หรื อการเข้าสังคมแบบต่างๆ
16. โปรดใช้สญ
ั ญาณไฟกับคนหูหนวก (โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 2552 :
5-6)
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สรุ ปว่า วัฒนธรรมสําหรับคนหูดีที่มีต่อคนหูหนวกนั้น ควรมีลกั ษณะที่ให้เกียรติ
และให้กาํ ลังใจ ไม่ควรดูถูก ดูแคลน แต่ตอ้ งพยายามศึกษา และสื่ อสารให้เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่
จําเป็ นต้องเสแสร้งแต่อย่างใด เพียงแต่ให้ความสนใจ และเข้าใจด้วยความจริ งใจก็เป็ นเพียงพอ
แล้ว และเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดด้วย
หลักการและแนวคิดเกีย่ วกับการสอนแบบสองภาษา
ความหมาย
ศู น ย์ศึ ก ษาและพัฒ นาสัน ติ วิ ธี มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ได้ใ ห้ค วามหมายของการจัด
การศึกษาแบบสองภาษาว่า เป็ นการสื่ อสารด้วยภาษาถิ่นเป็ นภาษาที่หนึ่ งโดยใช้ภาษาหลักเป็ น
ภาษาที่สอง ซึ่ งก็คือ ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาถิ่น เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เด็กควรเรี ยนรู ้ภาษา
พูดซึ่ งเป็ นภาษาถิ่นก่อนตั้งแต่ยงั เล็ก แล้วจึงเรี ยนภาษาที่สอง ควรจําแนกภาษาพูดออกจากภาษา
เขียน คือเริ่ มจากการสอนพูดให้เด็กฟั งจนเข้าใจความหมายของคํา จนสามารถค่อย ๆ พูดออกมา
ได้เอง เพื่อสื่ อความหมายจากนั้นจึงสอนภาษาเขียน โดยให้เด็กเข้าใจสัญลักษณ์ของตัวเขียนแต่
ละตัวว่า เป็ นสระหรื อพยัญชนะที่ออกเสี ยงอย่างไร โดยโยงเข้ากับคําที่เด็กรู ้จกั ในภาษาพูด และ
สอนให้เด็กผสมสระและพยัญชนะออกมาเป็ นคําที่เด็กรู ้ความหมายในภาษาพูด เด็กควรเรี ยน
เป็ นขั้นเป็ นตอน เด็กทุกคนรู ้ภาษาพ่อแม่อยูแ่ ล้วจึงควรเริ่ มจากภาษาเขียนในภาษาพ่อแม่ เพื่อให้
เด็กจับหลักภาษาเขียนในภาษาพ่อแม่ให้มนั่ คงไว้ก่อนเพื่อเป็ นสะพานที่จะก้าวไปสู่ ภาษาพูดและ
ภาษาเขียน ที่เป็ นภาษาที่สองและภาษาอื่น ๆ ต่อไป การเรี ยนแบบสองภาษาวิธีการนี้ ได้ผลดีใน
การเรี ยนภาษาที่สอง ดีกว่ายัดเยียดให้เรี ยนภาษาเขียนในภาษาที่สองเมื่อเด็กยังไม่พร้อม คือยังไม่
เข้าใจในระบบตัวเขียน ซึ่งเด็กจะเข้าใจระบบตัวเขียนได้ดีหากเริ่ มต้นด้วยตัวเขียนในภาษาพ่อแม่
(ดุษฎี ดีหนอ 2544 : 51)
นิ ภ า แก้ว ประคอง กล่ า วว่า การสอนแบบสองภาษาในเด็ก หู ห นวก คื อ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้ภาษามือ ซึ่งเป็ นภาษาแม่ของเด็กหูหนวก และใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาหลัก
ที่เด็กหู หนวกต้องใช้ในการสื่ อสารแบบคนทัว่ ไป การสอนแบบสองภาษาจะต้องมีครู 2 คน คือ
ครู หูหนวกที่สามารถใช้ภาษามือได้ และเข้าใจการสื่ อสารของเด็กหู หนวกได้อย่างดี และครู ที่ได้
ยินตามปกติ ซึ่งสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี ใช้นิทาน ภาพวาดเป็ นสื่ อในการสอน และให้เด็ก
วาดภาพจากนิ ทาน ทําให้เด็กฝึ กทักษะการใช้มือลากเส้น ซึ่ งจะช่วยให้เด็กเขียนหนังสื อได้คล่อง
ง่ายขึ้นด้วย เพื่อนําไปสู่ การสอนให้เด็กรู ้จกั จดจําตัวอักษรได้แม่นยํา เพราะในรู ปภาพนั้นจะซ่อน
ตัวอักษรเอาไว้ทาํ ให้เด็กจดจําได้แม่นยํา รู ้จกั พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ก่อนที่จะมาเรี ยนรู ้การผสม
คํา และเรี ยนรู ้รูปประโยค ส่ งผลให้เด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินสามารถพัฒนาทั้งภาษา
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มือและภาษาเขียนได้พร้อม ๆ กัน เนื่ องจากเด็กเหล่านี้ จะเรี ยนรู ้ภาษาเขียนได้ยากกว่าเด็กปกติ
เพราะพวกเขาไม่ได้ยินเสี ยง ดังนั้น การสอนแบบสองภาษาควบคู่ไปทั้งภาษามือและภาษาเขียน
จึงทําให้พฒั นาการด้านภาษาเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว (นิภา แก้วประคอง 2549 : 59)
พาร์โด (Pardo) ได้ให้ความหมายของการจัดการศึกษาแบบสองภาษาไว้วา่ เป็ นการใช้
ปรัชญาที่คนหูหนวก สามารถเรี ยนรู ้โดยภาษามือ ซึ่งเป็ นภาษาแรกของตน และสามารถเรี ยนรู ้
ภาษาพูด อ่าน และเขียน ในฐานะที่เป็ นภาษาของคนส่ วนใหญ่ในสังคมได้ (Pardo 2542 : 19)
จิตประภา ศรี อ่อน และคณะ กล่าวว่า การสอนแบบสองภาษาสําหรับคนหู หนวก
(Bilingual Education for the Deaf) คือการเรี ยนการสอนระบบสองภาษาแก่คนหูหนวกโดยใช้
ภาษามือเป็ นภาษาแรก และภาษาประจําชาติ เป็ นภาษาที่สอง การสอนใช้ทกั ษะการอ่าน เขียน
และพูด ตามความสามารถในการรั บ รู ้ ของเด็ก หู ห นวกแต่ ละบุ ค คล ขึ้ น อยู่กับ การได้ยิน ที่ ย งั
เหลืออยู่ของเด็กหู หนวก แต่อย่างไรก็ตามทักษะการอ่านและการเขียนในภาษาที่สองถือว่าเป็ น
ทักษะที่จาํ เป็ นมากสําหรับเด็กหู หนวกที่สูญเสี ยการได้ยินอย่างรุ นแรง เพื่อให้เด็กสามารถใช้
สื่ อสารได้ในสังคม และเป็ นเครื่ องมือสําคัญของการศึกษาระดับสูงขึ้นต่อไป (จิตประภา ศรี อ่อน
และคณะ 2547 : 47-48)
จากที่กล่าวมาการสอนแบบสองภาษา หมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับนักเรี ยนโดย
เน้นการใช้ภาษาแม่หรื อภาษาถิ่น เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจความหมายของคํา ก่อนการสอนให้
นักเรี ยนอ่าน เขียนภาษาหลักที่นกั เรี ยนต้องใช้สื่อสารกับคนทัว่ ไป
แนวคิดเกีย่ วกับการสอนแบบสองภาษาสํ าหรับคนหูหนวก
การสอนแบบสองภาษา (Bilingual Education) เป็ นรู ปแบบที่ใช้สอนในชนกลุ่มน้อย
หรื อชุมชนซึ่งมีภาษาเป็ นของตนเอง โดยใช้ภาษาที่แตกต่างจากภาษาที่คนส่ วนใหญ่ในสังคมใช้
กัน การเรี ยนการสอนจะให้ความสําคัญกับภาษาทั้งสอง โดยถือว่าภาษาที่ใช้ในชุมชนเป็ น
ภาษาแม่หรื อเป็ นภาษาแรก และภาษาที่ใช้ในสังคมส่ วนใหญ่ หรื อภาษาประจําชาติเป็ นภาษาที่
สอง การจัดการเรี ยนการสอนจะใช้ท้ งั สองภาษาเป็ นสื่ อกลางในการสอน การสอนแบบสอง
ภาษา พบว่า ได้ผลดีและใช้กนั แพร่ หลายในชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวเขา กลุ่มผูอ้ พยพ เป็ นต้น
(พะโยม ชิณวงศ์ 2548 : 85)
นักมานุษยวิทยา ยอมรับว่า ภาษามือเป็ นภาษาหนึ่งเหมือนกับภาษาต่าง ๆ ที่ใช้กนั อยู่
ทัว่ ไปในโลก และมองคนหู หนวกเป็ นชนกลุ่มน้อยที่มีสังคมและวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง และ
ไม่ใช่คนพิการ ในช่วงปี ค.ศ. 1980 เป็ นต้นมา ทวีปยุโรป และสแกนดิเนเวีย ได้เริ่ มตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษามือ โดยในปี ค.ศ. 1983 ประเทศสวีเดนเป็ นประเทศแรกที่ประกาศให้ภาษา
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มือสวีเดนเป็ นภาษาประจําชาติของคนหู หนวก และได้นาํ แนวคิดการสอนแบบสองภาษามาใช้
สอนคนหูหนวก
จิตประภา ศรี อ่อน และคณะ กล่าวว่าการจัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษาสําหรับ
คนหูหนวก มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ให้โอกาสเด็กหูหนวกได้เรี ยนภาษามือโดยนํามากําหนดไว้ใน
หลักสู ตร เช่นเดียวกับเด็กที่มีการได้ยนิ ที่ได้เรี ยนภาษาแรกของตนเอง (2) พัฒนาทักษะการอ่าน
เขียน และสามารถใช้ภาษาพูด และเขียนเป็ นภาษาที่สองได้ (3) สร้างปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผูท้ ี่ใช้
ภาษาพูดโดยใช้ภาษามือเป็ นสื่ อกลาง (จิตประภา ศรี อ่อน และคณะ 2547 : 47)
รู ปแบบการสอนสองภาษาสําหรับคนหูหนวก
ก่อนปี ค.ศ. 1860 วิธีการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวกมีหลายรู ปแบบมีท้ งั การใช้
ภาษามื อและท่าทาง การสอนพูด การอ่านริ มฝี ปาก และการสอนแบบรวม มี การถกเถียงกัน
ระหว่างการสอนระบบพูด และการสอนระบบภาษามือ ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารแบบเงียบ จนกระทัง่
ในปี ค.ศ. 1860 มีการประชุมของครู ผสู ้ อนคนหู หนวกที่เมืองมิลาน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสําคัญในการศึกษาของคนหูหนวกในโลก คือ มีประกาศให้ใช้วิธีการสอนพูดในการสอนคน
หู หนวกจากนั้นต่ อมาอี ก 100 ปี การศึ กษาสําหรั บคนหู หนวกจึ งเป็ นวิธีสอนพูดเรื่ อยมา
จนกระทัง่ ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 ผูเ้ ชี่ยวชาญทางการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ทัง่ ในยุโรปและ
อเมริ กา เริ่ มตระหนักว่าระบบการสอนพูดประสบความล้มเหลว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของคน
หูหนวกอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าคนปกติมาก ผูป้ กครองและครู เริ่ มสนใจวิธีอื่นในการสอนคนหูหนวก
และช่ วงนี้ เองได้เริ่ มมีการนําระบบรวม (Total Communication) มาใช้ในการจัดการศึกษา
สําหรับคนหู หนวก โดยในช่วงปี ค.ศ. 1956 ได้มีผลงานเกี่ยวกับภาษามือเชิงภาษาศาสตร์ ของ
วิลเลี่ยม (William) พบว่าภาษามือมีไวยากรณ์และรู ปแบบต่างจากภาษาพูด ทําให้ภาษามือได้รับ
การยอมรับมากขึ้น มีประกาศข้อแนะนําของยูเนสโก ในการจัดการศึกษาด้านหู หนวกในปี ค.ศ.
1984 ว่าภาษามือเป็ นส่ วนสําคัญที่จะทําให้เด็กพัฒนา และภาษามือควรได้รับการรับรองอย่างเป็ น
ทางการ ต่อมาในปี ค.ศ. 1988 สภายุโรปโดยสมาชิก 12 ประเทศ ก็ได้ประกาศรับรองภาษามือ
และสนับ สนุ น การพัฒ นาภาษามื อ และในช่ ว งนี้ เอง นัก วิ ช าการศึ ก ษาก็ เ ริ่ ม ตระหนัก ว่ า
การศึกษาระบบรวมไม่สามารถแก้ปัญหาความ สามารถในการอ่านออกเขียนได้ของเด็กหู หนวก
ได้ จากการสํารวมผลสัมฤทธิ์ ของผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง
17-19 ปี ในประเทศสหรัฐอเมริ กา พบว่า เด็กหู หนวกมีความสามารถในการอ่าน เขียน เท่ากับ
เด็กในระดับอายุ 9-10 ปี ซึ่งผลการสํารวจครั้งนี้ พบว่าไม่ต่างจาก 20 ปี ที่แล้ว ซึ่งใช้วิธีสอนแบบ
พูด และจากความผิ ด หวัง ของการจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ คนหู ห นวกแบบวิ ธี ส อนระบบรวม
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ประกอบกับการยอมรับภาษามืออย่างเป็ นทางการ ทําให้การใช้ภาษามือมาใช้ในการศึกษาของ
คนหู หนวก และในปี ค.ศ. 1980 การสอนแบบสองภาษาแพร่ หลายไปหลายแห่ งทัว่ ยุโรป
ประเทศสวีเดนซึ่ งเป็ นประเทศแรกในโลก ที่ประกาศให้ใช้ภาษามือและภาษาเขียนประจําชาติ
ในการจัดการศึกษาภาคบังคับของคนหูหนวก ก็ใช้ระบบการสอนแบบสองภาษา และพบว่า เด็ก
หู หนวกสามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มากขึ้น แต่ก็ยงั พบว่า คนหู หนวก
ยังคงมีปัญหาในการใช้ภาษาที่สองมากอยูท่ ีเดียว (Ahlgren and Hyltenstam 1994 : 19-20)
การสอนแบบสองภาษาในคนหู หนวกในแต่ละประเทศ มีรูปแบบแตกต่างกันไป
ขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อพื้นฐานของนักการศึกษาในแต่ละประเทศ พาร์โด (Pardo 2542 : 19-24) ได้
สรุ ปรู ปแบบการสอนแบบสองภาษาที่ใช้กนั ในประเทศต่าง ๆ ไว้ 3 รู ปแบบ ดังนี้ (1) การ
บํารุ งรักษา (Maintenance) วิธีน้ ีให้ความสําคัญกับภาษาแม่ (ภาษาที่หนึ่ง) ตลอดระยะเวลาในการ
เรี ยนที่โรงเรี ยน โดยใช้นโยบายการสอนแบบสองภาษา เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรมของสองกลุ่ม คือ คนที่มีการได้ยนิ และคนที่บกพร่ องทางการได้ยนิ โดยจะเรี ยน
ภาษาแม่ไปตลอด และเรี ยนภาษาที่คนส่ วนใหญ่ในสังคมใช้กนั โดยวิธีการเรี ยนแบบภาษาที่สอง
(2) หลักสู ตรการโยกย้าย (Transitional Programs) วิธีน้ ี เด็กจะเรี ยนโดยใช้ภาษาแม่ จนกระทัง่
สามารถใช้ภาษาที่คนส่ วนใหญ่ในสังคมทัว่ ไปได้ จึงใช้ภาษาที่คนส่ วนใหญ่เป็ นภาษาในการ
เรี ยนการสอน วิธีน้ ีตอ้ งการให้กลุ่มคนหูหนวก ซึ่งเป็ นชนกลุ่มน้อย ๆ ค่อย ๆ กลมกลืนเป็ นส่ วน
หนึ่งของชนกลุ่มใหญ่ในประเทศ (3) หลักสู ตรการผสมผสาน (Immersion Programs) วิธีน้ ีเป็ น
ลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นในประเทศแคนาดา ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็ นภาษาราชการ
ทั้งสองภาษา วิธีน้ ี ให้ความสําคัญกับทั้งสองภาษา การสอนวิธีน้ ี เด็กจะเรี ยนรู ้ภาษาที่สองตั้งแต่
เริ่ มต้น โดยครู จะใช้ภาษาที่สองในการสอน แต่เด็กอาจตอบโต้โดยใช้ภาษาแม่ (ภาษาที่หนึ่ ง)
และถ้าหากเด็กมีความสามารถในภาษาที่ สองเท่าเทียมกับภาษาที่หนึ่ ง ก็จะเลือกใช้ภาษาใด
ภาษาหนึ่ งในการเรี ยนการสอน หรื ออาจใช้ภาษาทั้งสองภาษาในการเรี ยนการสอน เช่น ใช้ภาษา
ที่หนึ่งในการสอนวิชาที่ใช้ทกั ษะ และใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งสอนวิชาอื่นคู่ขนานไปด้วยกัน
การศึกษาแบบสองภาษาสํ าหรับคนหูหนวกในประเทศต่ าง ๆ
1. การจัดการศึกษาแบบสองภาษาในประเทศสวีเดน
ประเทศสวีเดนเป็ นประเทศแรกในโลก ที่ประกาศในปี ค.ศ. 1983 ให้ใช้ภาษามือ
และภาษาเขียนซึ่ งเป็ นภาษาประจําชาติในการจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กหู หนวก เด็กหู
หนวกทุกคนจึงได้เรี ยนโดยระบบการสอนแบบสองภาษา และผลที่เกิดขึ้นพบว่า เด็กหู หนวก
สามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มากขึ้น ฮัลเกรน และไฮลเต็นสแตม (Ahlgren
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and Hyltenstam 1994 : 19-20) ชี้เหตุผลที่ทาํ ให้เด็กหูหนวกประสบความสําเร็ จ คือ เด็กหูหนวกมี
โอกาสได้ใช้ภาษามือในวิชาเรี ยนทุกวิชา รวมทั้งการเรี ยนวิชาภาษาสวีเดนด้วย โดยพบว่าเด็กหู
หนวกที่ใช้ภาษามือในการสื่ อสารตั้งแต่ยงั เล็กจากบ้าน จะได้รับประโยชน์จากการศึ กษาภาค
บังคับโดยวิธีการสอนแบบสองภาษา อย่างไรก็ตาม ยังพบเด็กหู หนวกใช้ภาษาสวีเดนซึ่ งเป็ น
ภาษาที่สองได้ไม่ค่อยดี ทั้งนี้ เพราะเด็กส่ วนหนึ่ งไม่ได้ใช้ภาษามือมาจากที่บา้ น หรื อไม่ได้ใช้
ภาษามือมาก่อนเข้าโรงเรี ยนและถึงแม้ว่าจะมีการประกาศบังคับใช้ภาษามือ และภาษาเขียนใน
การจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กหูหนวกก็ตาม แต่ประกาศนั้นยังไม่มีผลสมบูรณ์ในช่วงแรก
ทําให้เด็กมีภาษามือไม่เพียงพอและประกอบกับมีนักศึกษาหู หนวก เป็ นผูท้ ี่เข้าสู่ ระบบทํางาน
แล้ว กลับเข้ามาสู่ ระบบการศึกษาใหม่โดยกลุ่มนี้ เคยเรี ยนในระบบพูดมาก่อน ฉะนั้นภาษาแรก
เป็ นภาษาที่มีความสําคัญมาก ไม่ว่าจะเป็ นภาษามือหรื อภาษาพูดใดก็ตาม เนื่ องจากภาษาแรกจะ
ทําหน้าที่ แสดงความรู ้ สึก ความเข้าใจ การเข้าสังคม การให้และรั บข่าวสาร การสร้ างสรรค์
จิ นตนาการ ตลอดจนบทบาทสําคัญในการคิด แก้ปัญหา สะสมข้อมูลใหม่ รวมทั้งพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใหม่กบั ข้อมูลเก่าที่มีอยู่ ดังนั้นการใช้ภาษามือในการเรี ยนภาษาที่
สอง จะทําให้เด็กพัฒนาความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการอ่านได้มากขึ้น และครู ที่มีความชํานาญ
ภาษามือ จะสามารถเสริ มความเข้าใจในการอ่านของเด็กได้มากยิง่ ขึ้น
2. การจัดการศึกษาแบบสองภาษาในประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสได้ใช้การสอนระบบพูด ตามข้อตกลงของการประชุมสภามิลาน
(Congress of Milan) เป็ นระยะเวลาร่ วม 100 ปี ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1970 ภาษามือฝรั่งเศสเริ่ มมี
บทบาทมากขึ้น โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1971-1980 เป็ นช่วงทบทวนแนวคิด ในการจัด
การศึกษาของคนหูหนวกของประเทศฝรั่งเศสและในที่สุด ได้นาํ ไปสู่กระบวนการเรี ยนแบบสอง
ภาษา ในปี ค.ศ. 1980 ได้มีการจัดตั้งสมาคมสองภาษาเพื่อการศึกษาโดยใช่ปรัชญาพื้นฐาน ดังนี้
1) เด็กหู หนวกมี ความสามารถเช่ นเดี ยวกับเด็กที่มีการได้ยิน 2) เด็กหู หนวกมีสิทธิ ได้รับ
การศึกษา โดยใช้ภาษามือเป็ นภาษาแรก และมีคนหู หนวกเป็ นต้นแบบทางภาษา 3) เด็กหู หนวก
ควรมิสิทธิได้รับประสบการณ์จากโรงเรี ยนเช่นเดียวกับเด็กที่มีการได้ยนิ 4) เด็กหูหนวกไม่ได้อยู่
ในสถานการณ์ ที่ตอ้ งได้รับการบําบัดหรื อว่ารักษาทางการแพทย์ การจัดการเรี ยนในห้องเรี ยน
แบบสองภาษาต้องประกอบด้วย 1) มีครู หูหนวกที่ใช้ภาษามือได้อย่างดี ร่วมสอนเพื่อประกัน
คุณภาพของภาษา 2) มีความร่ วมมือจากชุมชนคนหู หนวกเพื่อเตรี ยมเด็กในแง่ภาษา วัฒนธรรม
และการใช้ชีวิตในสังคมของชุมชนคนหู หนวก เพื่อเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาการเรี ยน 3) มี
ศูนย์การใช้ชีวิตแบบสองภาษาเกิดขึ้น 4) มีหอ้ งเรี ยนที่เรี ยนร่ วมอยูใ่ นโรงเรี ยนปกติ อย่างไรก็
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ตาม แม้ว่ า การสอนแบบสองภาษาจะให้ค วามรู ้ สึ ก เชิ ง บวกแก่ ค นหู ห นวก แต่ ป รากฏว่ า
ผูป้ กครองก็ยงั เลือกวิธีการสอนแบบสองภาษาน้อย รวมทั้งครู ที่มีการได้ยินและครู หูหนวก ก็ยงั
ต้องการเข้าสู่ ระบบเดิม เนื่ องจากวิธีการสอนแบบเดิมไม่ตอ้ งยุง่ ยาก และไม่ตอ้ งเตรี ยมทั้งครู หู
หนวกและครู ที่มีการได้ยนิ ประกอบกันเมื่อพัฒนาการด้านเครื่ องช่วยฟังมีเทคโนโลยีที่ดีมากขึ้น
การสอนแบบพูดจึงมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น การสอนแบบสองภาษาในประเทศฝรั่งเศสจึงไม่
ประสบความสําเร็ จ สําหรับปั ญหาที่พบในการจัดการศึกษาแบบสองภาษาของประเทศฝรั่งเศส
คือ 1) ขาดการเตรี ยมการอบรมครู หูหนวก 2) ครู ที่มีการได้ยิน และครู หูหนวกที่มีความสามารถ
ทางด้านภาษามือมีค่อนข้างจํากัด 3) ขาดมาตรฐานทางภาษามือ 4) ขาดงานวิจยั ที่จะสนับสนุ น
การสอน 5) ขาดเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสม 6) จํา นวนเด็ก ค่ อ นข้า งมาก และ 7) บรรยากาศของ
ห้องเรี ยนไม่เหมาะสม (Ahlgren and Hyltenstam 1994 : 21-24)
3. การจัดการศึกษาแบบสองภาษาในประเทศเดนมาร์ ก
ประเทศเดนมาร์ ก เริ่ มให้ความสําคัญกับภาษามือ โดยในปี ค.ศ. 1989 ได้จดั ทํา
หลักสู ตรวิชาภาษามือ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุ บาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี ค.ศ.
1991 กระทรวงศึกษาธิ การประเทศเดนมาร์ ก ได้ออกคําสั่งให้เด็กหู หนวกเดนมาร์ กทุกคน มี
โอกาสศึกษาภาษามือเดนมาร์ ก ซึ่ งถือว่าเป็ นภาษาแรกของคนหู หนวกที่โรงเรี ยน และจึงเป็ น
เป้ าหมายสําคัญของการสอนแบบสองภาษาสําหรับคนหูหนวก ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา นอกจากนี้ยงั
กําหนดให้ครู ทุกคนที่สอนในโรงเรี ยนหู หนวก ต้องผ่านการอบรมภาษามืออย่างน้อย 510-580
ชัว่ โมง เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับเด็กหู หนวกได้อย่างดี การสอนแบบสองภาษาสําหรั บคนหู
หนวกในเดนมาร์ก ใช้ภาษามือเป็ นภาษาแรก และเรี ยนรู ้ภาษาเดนมาร์กเป็ นภาษาที่สอง (Ahlgren
and Hyltenstam 1994 : 24)
4. การจัดการสอนแบบสองภาษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริ กา จัดการศึกษาสําหรับคนหู หนวกโดยใช้วิธีการสอนหลายวิธี
ทั้งระบบพูด ระบบมื อ และระบบรวม ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่กับปรั ชญาในการจัด การศึ ก ษาของแต่ ละ
โรงเรี ยนและสถาบัน ต่อมาพบว่า การจัดการศึกษาค่อนข้างล้มเหลว เนื่องจากเด็กหูหนวกขนาด
พื้นฐานการใช้ภาษามือเป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร นักการศึกษาหลายคน ทั้งคนหูหนวกและคนที่มีการ
ได้ยนิ เรี ยกร้องให้มีการสอนแบบสองภาษาในสหรัฐอเมริ กา (Johnson, Liddell and Erting 1989 :
18-19) กล่าวคือ ภาษามืออเมริ กนั ควรเป็ นภาษาแรกของเด็กหู หนวก และการสอนภาษาอังกฤษ
ควรสอนในฐานะที่เป็ นภาษาที่สอง หลักการสอนแบบสองภาษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา คือ
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ให้ใช้ภาษาแรกในการสอนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ทักษะการอ่านและการเขียนควรเริ่ มและ
พัฒนาในภาษาแรกของเด็กในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ควรสอนโดยใช้ภาษาแรกและภาษาที่สอง
หรื อ นํา ไปสู่ ก ารเรี ย นภาษาที่ ส องและการอ่ า นและเขี ย นควรเริ่ ม และพัฒ นาในภาษาที่ ส อง
(Quigley & Paul 1989 : 84)
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความสํ าเร็จของการเรียนการสอนแบบสองภาษา
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสําเร็ จของการเรี ยนการสอนแบบสองภาษาจากประเทศใน
ยุโรปทั้งจากฝรั่งเศส และเดนมาร์ ก อุณาวรรณ มัน่ ใจ และคณะ กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการ
สอนแบบสองภาษาจะประสบความสําเร็ จหรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) ใน
ห้องเรี ยนการสอนแบบสองภาษาต้องมี ครู หูหนวกที่ใช้ภาษามื อได้เป็ นอย่างดี ร่วมสอน เพื่อ
ประกันคุณภาพของการศึกษา 2) การจัดการศึกษาต้องได้รับความร่ วมมือจากชุมชนคนหู หนวก
เพื่อเตรี ยมเด็กในแง่ภาษาวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตของชุมชนคนหู หนวก 3) ควรมีศูนย์การใช้
ชีวิตแบบสองภาษาเกิดขึ้น 4) ควรเป็ นห้องเรี ยนที่เรี ยนร่ วมอยูใ่ นโรงเรี ยนปกติ 5) ครู ในโรงเรี ยน
สอนคนหู หนวก ต้องได้รับการฝึ กอบรมภาษามือ อย่างน้อย 510-580 ชัว่ โมง เพื่อให้สามารถ
สื่ อสารกับเด็กได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้โครงสร้างทางภาษาเช่นเดียวกับที่เด็กหู หนวกใช้
รวมทั้งต้องสามารถวิเคราะห์ และประเมินภาษามือของเด็กนักเรี ยนหูหนวกและผูอ้ ื่นได้ดว้ ย และ
มีความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมคนหูหนวก (อุณาวรรณ มัน่ ใจ และคณะ 2545 :
25)
ปั จจัยที่ส่งผลเป็ นอุปสรรคของการเรี ยนการสอนแบบสองภาษา มีดงั นี้
1. ความเชื่อว่าการเรี ยนแบบสองภาษาจําให้ผลทางลบต่อสมองของเด็ก เพราะเข้าใจ
ผิดว่า เด็กมีภาษามากอาจขัดขวางความรู ้ในเนื้อหาวิชา อาจทําให้เกิดความบกพร่ องทางภาษา ไม่
สามารถเรี ยนสองภาษาได้อย่างน่าพึงพอใจ และอาจปิ ดกั้นความสามารถที่เด็กอยากเรี ยนรู ้ส่ิ ง
อื่นๆ
2. ขาดการฝึ กอบรมครู ผสู ้ อนที่มีความสามารถทั้งสองภาษา
3. ความกังวลเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ภาษามือ และความเหมาะสมในการสอน
ร่ วมกันระหว่างสองภาษา
4. ความกังวลว่าเด็กนักเรี ยนคนใดจะเหมาะสมกับการสอนแบบสองภาษา
(จิตประภา ศรี อ่อน และคณะ : 2547 : 24-25)
นอกจากนี้จากประสบการณ์ของ พาร์โด (Pardo 2542 : 19-24) พบว่าปัจจัยที่ทาํ ให้
จัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษาไม่ประสบความสําเร็ จ มีหลายประการ ดังนี้
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1. ขาดการเตรี ยมการคนหูหนวก
2. ขาดมาตรฐานของภาษามือ
3. ครู ที่มีการได้ยนิ สามารถใช้ภาษามือได้คอ่ นข้างจํากัด รวมทั้งครู หูหนวกที่จบ
การศึกษาในระบบรู ้ภาษามือน้อย
4. ขาดงานวิจยั สนับสนุนการสอน
5. ขาดเครื่ องมือที่เหมาะสม
6. จํานวนเด็กในห้องเรี ยนค่อนข้างมาก
7. ปั ญหาสถานที่จดั การเรี ยนการสอน และการสอนแบบสองภาษา และ
8. สภาพภูมิศาสตร์หอ้ งเรี ยนไม่เหมาะสม
คุณสมบัติของครู ผสู ้ อนแบบสองภาษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาทั้งสองภาษา ทั้งการพูด การเข้าใจภาษาเชิง
วัฒนธรรมทั้งบ้านและโรงเรี ยนต้องใช้ภาษามาตรฐานทั้งสองภาษาในเนื้อหาทุกวิชาของ
หลักสูตร
2. ต้องเข้าใจและยอมรับบทบาทของสองภาษาที่แตกต่างกัน ความหลากหลายของ
ภาษา ความแตกต่างทางโครงสร้างของภาษา เข้าใจทฤษฎีการสอนแบบภาษาแรก ภาษาที่สอง
ความแตกต่างระหว่างภาษาเด็ก ภาษาผูใ้ หญ่
3. ต้องตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ยอมรับความแตกต่างใน
พัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคล จึงจะช่วยให้เด็กประสบความสําเร็ จในการอยูส่ องวัฒนธรรม
จรรโลงวัฒนธรรมพื้นฐานของเด็ก รู ้ผลกระทบจากวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของผูเ้ รี ยน
และนําไปสู่ กระบวนการจัดการศึกษาให้เด็กประสบความสําเร็ จ
4. ใช้วิธีสอนที่จะช่วยให้เด็กประสบความสําเร็ จ โดยใช้ศกั ยภาพจากภาษาพื้นบ้าน
และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ใช้วทิ ยาการสมัยใหม่อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และที่สาํ คัญใช้เทคนิค
ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สองตามความจําเป็ นกับผูเ้ รี ยน
5. ศึกษาหลักสู ตรที่เป็ นปั จจุบนั โดยการปรับปรุ งเนื้อหาหลักสูตร และการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประสบการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของเด็ก
6. ควรมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการใช้ภาษา และด้านเนื้อหา
ตลอดจนจุดบกพร่ องหรื อจุดอ่อนต่าง ๆ ของครู เพื่อปรับปรุ งการสอน
7. มีความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน เพื่อให้ผปู ้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วม
ในกระบวนการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนข่าวสารเรื่ องสังคม วัฒนธรรมของครู นักเรี ยน กับ
ชุมชน
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8. ผูท้ ี่สอนในโปรแกรมการสอนแบบสองภาษา ควรได้รับการฝึ กสอนภายใต้
คําแนะนําของผูม้ ีประสบการณ์ในห้องเรี ยนการสอนแบบสองภาษาในสถานการณ์จริ ง
กลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษา (Pardo, 2542 : 19-24) มี
องค์ประกอบสําคัญ ดังนี้
1. การใช้ภาษามือที่หอ้ งเรี ยนต้องทําอย่างสมํ่าเสมอ การสอนโดยใช้ภาษามือ 1
ชัว่ โมง / สัปดาห์ หรื อต่อวัน ไม่ถือว่าเป็ นการเรี ยนการสอนแบบสองภาษา
2. การสาธิตภาษามือให้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งจําเป็ น ผูเ้ รี ยนควรเรี ยนรู ้จากคนหูหนวก ชั้น
เรี ยนควรมีครู หูหนวกเป็ นครู ผชู ้ ่วยเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่างครู ที่มีการได้ยนิ และครู หูหนวก
3. การกําหนดวัตถุประสงค์ของการสอนควรดูจากพื้นฐานของผูเ้ รี ยนแต่ละคน คนหู
หนวกมีวิธีเรี ยนที่แตกต่างกัน หากครู ได้วางแผนร่ วมกับนักเรี ยน จะได้วิธีการที่เหมาะสมในการ
เรี ยนการสอน
4. วิธีการสอนต้องมีความยืดหยุน่ ตัวอย่างเช่น ถ้าครู เห็นว่า วิธีสอนโดยภาษามือไม่
ได้ผล อาจใช้ภาษาเขียน หรื อเปลี่ยนไปมาขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์
5. ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เช่น แรงจูงใจ ต้องมัน่ ใจว่า เด็กร่ วมกิจกรรมการเรี ยน
ด้วยความพึงพอใจ
6. ต้องมีการฝึ กอบรมครู อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาเพิม่ ขึ้น เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองนักเรี ยนหูหนวกได้
จากที่ กล่ าวมาจะเห็ นได้ว่า การจัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษาสําหรั บคนหู
หนวกที่มีประสิ ทธิ ผลนั้น จะประกอบด้วยการเตรี ยมความพร้อมด้านครู ผสู ้ อนที่มีการได้ยินให้
เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมของคนหู หนวก และพัฒนามาตรฐานครู หูหนวกให้สามารถ
ถ่ายทอดภาษามือเด็กหู หนวกได้อย่างเหมาะสม พัฒนาครู ให้มีความรู ้ ความเข้าใจด้านหลักสู ตร
กระบวนการเรี ยนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรี ยน การใช้สื่อการสอน ให้
ความสําคัญกับการชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ผปู ้ กครองและนักเรี ยน ให้สามารถเข้ามาสู่ การเรี ยน
แบบสองภาษาโดยไม่กงั วลใจ
บริบทของโครงการโรงเรียนต้ นแบบการทดลองสอนแบบสองภาษาสํ าหรับเด็กหูหนวก
เด็กหู หนวกมีขอ้ จํากัดด้านการสื่ อสารโดยการใช้ภาษาพูด ทําให้การเรี ยนรู ้ดา้ นการ
อ่านและการเขียนอยูใ่ นระดับที่ไม่เหมาะสม ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนสอนเด็กหูหนวก
ได้ตระหนักถึงปั ญหา และต้องการหาทางออกในการแก้ไขปั ญหา เรื่ องความสามารถในการอ่าน
การเขียนภาษาไทย ของเด็กหู หนวกที่ไม่เหมาะสมกับวัย และระดับชั้นเรี ยน การมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยนแตกต่างกับเด็กทัว่ ไปในระดับชั้นเรี ยนเดียวกัน ปั ญหาในการเรี ยนของเด็กหู หนวก
กับเด็กทัว่ ไปในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม โรงเรี ยนจึงได้แสวงหาเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดยเริ่ มจากการจัดประชุมสัมมนาร่ วมกับวิทยาลัย
ราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งได้ฝึกอบรมบุคลากรในเรื่ องของภาษามือไทย และวัฒนธรรม
ของคนหู หนวก การจัดโครงการนําร่ องการสอนแบบสองภาษาสําหรับคนหู หนวก ในระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา และการประเมินเรื่ องการใช้วิธีสอนแบบสองภาษา จากผลการประเมิน
ของสํานักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1 ที่จดั ทําโดยคณะประเมินจาก
วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล และโรงเรี ยนศึกษาพิเศษนครปฐมปี พ.ศ. 2544 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนศึกษาพิเศษนครปฐมใน
โครงการนํา ร่ อ งทดลองสอนแบบสองภาษา อยู่ ใ นระดับ ที่ น่ า พอใจมาก และจากการวัด
ความสามารถด้า นคํา ศัพ ท์ข องนัก เรี ย น อยู่ใ นเกณฑ์ค่อ นข้า งสู ง คื อร้ อยละ 87.4 และพบว่า
นักเรี ยนมีพฒั นาการด้านภาษาสู งขึ้น (จงกลนี วีระเศรษฐกุล และคณะ 2552 : 37)
จากข้อมูลดังกล่าวส่ งผลให้เกิดโครงการโรงเรี ยนต้นแบบการทดลองสอนแบบสอง
สองภาษาสําหรับเด็กหูหนวกระหว่าง พ.ศ. 2547-2551 โดยโครงการนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ
1. เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งจะทรงเจริ ญพระชนมายุครบ 50 พรรษา
2. เพื่อปฏิรูปการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับเด็กหูหนวก ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหูหนวก
3. เพื่อหารู ปแบบการสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหูหนวกซึ่งสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย
4. เพื่อสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางการศึกษา และการวิจยั ระหว่างโรงเรี ยนสอน
คนหูหนวก และวิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มเป้ าหมาย คือ 6 โรงเรี ยน กับ 1
หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยราชสุดา 2) โรงเรี ยนพระตําหนักสวนกุหลาบ 3) โรงเรี ยน
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 4) โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดตาก 5) โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัด
นครศรี ธรรมราช 6) โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 7) โรงเรี ยนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
(จงกลนี วีระเศรษฐกุล และคณะ 2552 : 37)
โครงการโรงเรียนต้ นแบบการทดลองสอนแบบสองภาษาสํ าหรับเด็กหูหนวก
โครงการได้ดาํ เนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการในระยะเวลา 5 ปี (ปี การศึกษา 25472551) ดังนี้
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1. กระบวนการบริ การโครงการ มีการดําเนินการภายใต้การมีส่วนร่ วมระหว่าง
โรงเรี ยนต้นแบบฯ 5 โรง กับวิทยาลัยราชสุ ดา มีคณะกรรมการอํานวยการโครงการประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้นแบบ ฯ หัวหน้าโครงการ และบุคลากรจากวิทยาลัยราชสุ ดา บริ หาร
โครงการ มีการจัดทําแผนระยะยาวและแผนปฏิบตั ิการแต่ละภาคการศึกษาร่ วมกัน มีคณะทํางาน
การสอนแบบสองภาษาของโรงเรี ยนต้นแบบ ฯ แต่ละแห่งเพื่อกํากับดูแลการทํางานของโรงเรี ยน
2. มีการเตรี ยมความพร้อมผูบ้ ริ หาร ครู ในโรงเรี ยน และครู ที่จะสอนในโครงการเรื่ อง
วิธีการสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหูหนวก การอบรมภาษามือไทยในโรงเรี ยนต้นแบบ ฯ ทั้ง
5 แห่ ง
3. มีการจัดหางบประมาณ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และบุคลากรครู เพื่อสอนในชั้นเรี ยนการสอน
แบบสองภาษาในโรงเรี ยนต้นแบบ ฯ ทุกโรง รวมทั้งงบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร งบดําเนิน
โครงการและการเผยแพร่
4. คณะผูว้ จิ ยั ของวิทยาลัยราชสุ ดา ศึกษากระบวนการจัดการศึกษาแบบสองภาษา
สําหรับเด็กหูหนวก จากเอกสารการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การจัดการศึกษาและได้เลือกการศึกษาแนววอลดอร์ฟ โดยเหตุผลที่วา่ แนวการศึกษานี้ จะพัฒนา
เด็กหูหนวกในองค์รวม เพือ่ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ดีดีกว่าการจัดการศึกษาแบบอื่น เพราะเด็กหู
หนวกจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเขียนได้ ควบคู่กบั ทักษะในการดําเนิน
ชีวิต ต้องคิดเป็ นและแก้ปัญหาเป็ นด้วย
5. คณะผูว้ จิ ยั ของวิทยาลัยราชสุ ดา ได้ทาํ การวิจยั พัฒนาหลักสู ตร แผนการสอน
วิธีการสอน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษา
วอลดอร์ฟและคนหูหนวก และได้วิธีการสอนที่นาํ มาใช้ในโรงเรี ยนต้นแบบ ฯ รวมทั้งเกิด
นวัตกรรม วิธีการสอนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง รู ปแบบการสอนบทเพลงสําหรับเด็กหูหนวก
และรู ปแบบการเล่านิทานสําหรับเด็กหูหนวกในงานวิจยั นี้
6. มีการฝึ กอบรมพัฒนาครู ที่สอนในโครงการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ปรัชญาในแนว
การศึกษาแนววอลดอร์ฟ การพัฒนาความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นในการสอน ได้แก่ วิธีการสอน
ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง วิธีการสอนคณิ ตศาสตร์ การจัดทําสื่ อ การวาดภาพ การปั้น การระบาย
สี งานเย็บถักปั กร้อย งานหัตถกรรม การจัดทําแผนการสอน การวิจยั ในชั้นเรี ยน การประเมินเด็ก
เพื่อให้ครู มีทกั ษะที่จะนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
7. มีกิจกรรมนิเทศและเยีย่ มโครงการ ทั้งจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูร้ ับผิดชอบโครงการและ
การนิเทศภายในโรงเรี ยน ทุกภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาของโครงการ
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8. มีการจัดห้องเรี ยนสาธิตการสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหูหนวกแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟ ขึ้นที่วิทยาลัยราชสุ ดาในปี ที่ 2 ของโครงการ เพื่อเป็ นสถานที่ดาํ เนินการวิจยั พัฒนา
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะใช้ทดลองสอนในโรงเรี ยนต้นแบบ ฯ สถานที่สาธิตการสอน
สถานที่ศึกษาดูงานแก่โรงเรี ยน และผูท้ ี่สนใจทั้งในและต่างประเทศ
9. มีการจัดประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่ ผลการจัดการเรี ยนการสอนและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนต้นแบบ ฯ และโรงเรี ยนในเครื อข่าย
10. มีกิจกรรมฝึ กอบรม ศึกษาดูงานเพิ่มเติมให้กบั ผูบ้ ริ หารในโครงการและ
ผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดการศึกษารู ปแบบนี้มากขึ้นทุกปี การศึกษา
11. มีการรายงานผลการดําเนินโครงการของโรงเรี ยนต้นแบบ ฯ แต่ละแห่ง และ
รายงานผลการดําเนินโครงการภาพรวมอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
12. มีกิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการ โดยคณะทํางานของโรงเรี ยนต้นแบบ ฯ
คณะกรรมการอํานวยการโครงการ และคณะผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อปรังปรุ งการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
13. มีการขยายเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการไปยังโรงเรี ยนโสตศึกษาแห่งอื่น
โดยมีโรงเรี ยนต้นแบบ ฯ เป็ นแกนนําในการดําเนินงาน รวมทั้งขยายไปสู่โรงเรี ยนสําหรับเด็ก
พิการทางปั ญญาด้วย
14. มีการเผยแพร่ โครงการสู่ สงั คมภายนอกทั้งในระดับโครงการและร่ วมมือกัน
ระหว่างโรงเรี ยนโครงการอย่างต่อเนื่อง (จงกลนี วีระเศรษฐกุล และคณะ 2552 : 38-39)
จากที่ กล่าวมาในบริ บทของโครงการของโรงเรี ยนต้นแบบในการสอนสองภาษา
สํ า หรั บ เด็ ก หู ห นวกนั้ น จํา เป็ นต้อ งมี ก ารสื่ อ สารโดยใช้ภ าษาพู ด และภาษามื อ ควบคู่ กัน
ประโยชน์ที่จะได้คือ การสื่ อสาร และการเชื่ อมโยงกับเด็กปกติ เพราะฉะนั้น ในโครงการนี้
จะต้องมีการประสานงาน และความร่ วมมือหลายฝ่ าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่
ต้องเป็ นกําลังสําคัญในการดําเนินโครงการที่ดีเช่นนี้ สําหรับเด็กหูหนวกเป็ นอย่างยิง่
การบริหารงานบริการ
ความหมายของการบริหารงานบริการ
การบริ หารงานบริ การ เป็ นกระบวนการเพื่อการสร้างและรักษาความพึงพอใจ ความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การไว้ ขณะเดียวกันก็มีการเสริ มสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดี
ผู ก พัน กับ องค์ก รของพนั ก งานไว้ด้ว ยจะเห็ น ได้ว่ า ในนั ย นี้ การบริ ห ารงานบริ การจะให้
ความสําคัญกับผูท้ ี่จะก่ อให้เกิ ดกําไร การเกิ ดผลตอบแทนที่คุม้ ค่าแก่ องค์การ ขณะเดี ยวกันก็
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ตระหนักว่า การบริ การที่ดีจะไม่เกิดมีข้ ึนหากพนักงานขององค์การ อาทิ ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายดําเนินการ
และฝ่ ายให้บริ การ ไม่ มีขวัญและกําลังใจที่ ดีในการปฏิ บตั ิ งาน กระบวนการของการบริ หาร
บริ ก ารต้อ งให้ห ลัก ประกัน ถึ ง แนวทางที่ จ ะก่ อให้เ กิ ด อรรถประโยชน์ สู งสุ ด ให้แ ก่ ทุ ก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง (stakeholders) ในการก่อให้เกิดการบริ การ นัน่ คือเป็ นการประสานงานความต้องการ
ของผูร้ ั บบริ การ และของพนักงาน เข้ากับนโยบายเป้ าหมายขององค์การในระยะเวลาหนึ่ งๆ
กระบวนการบริ หารบริ การที่มุ่งแต่คาํ นึ งถึงการได้กาํ ไรสู งสุ ด (maximum profitability) เป็ น
สําคัญนั้นจะไม่สามารถทําให้องค์การอยู่รอดได้ในภาวการณ์แข่งขันอย่างสู งของการให้บริ การ
(วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 51)
การบริ หารงานบริ การ หมายถึง กระบวนการบริ หารบริ การเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
การปฏิ บตั ิ ต่างๆ ของผูบ้ ริ หารองค์การอันกระทบต่อสภาพความสัมพัน ธ์ระหว่างองค์การ ผู ้
ปฏิบตั ิ ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ซึ่ งหากพิจารณาในสภาพการแข่งขันของการบริ การด้วยแล้ว
ก็น่าที่ จ ะกระทบต่ อคู่ แ ข่ งขัน ในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ และผูเ้ กี่ ย วข้องอื่ น ๆ นอกองค์การด้ว ยเช่ น
สื่ อมวลชน แหล่งป้ อนทรัพยากร การขนส่ งบริ การ เป็ นต้น (Lovelock 1992 : 2-3) ส่ วนเอนก
สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ ได้กล่าวถึงการบริ หารการบริ การ ว่าเป็ นการกําหนด
ราคา การจัดจําน่าย การขนส่ ง และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขอองค์การธุรกิจบริ การให้มีความ
แตกต่างกันเพื่อช่วงชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดในตลาดบริ การ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ
มาช่วยส่ งเสริ มคุณภาพในการบริ การ เกิดรู ปแบบการดําเนินการบริ การที่แตกต่างกันออกไป โดย
มี ก ารนํา หลัก การทางการบริ ห ารจัด การเข้า มาประสานเพื่ อ สร้ า งองค์ก ารธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถเติบโตในตลาดการบริ การต่อไป (เอนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร
อดุลพัฒนกิจ 2550 : 228)
การบริ หารบริ การเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งสร้างฐานของความได้กาํ ไรจาก
ผูร้ ับบริ การที่จงรักภักดี และพนักงานที่มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน การบริ หารการจัดการ
ควรอิงกับการสร้างความจงรักภักดีที่มีระบบเงื่อนไขที่เสริ มแรง (schedules of reinforcement) ใน
พนักงานผูใ้ ห้บริ การและในตัวของผูร้ ั บบริ ก ารเอง โดยเชื่ อว่า เมื่ อพนักงานพึงพอใจในการ
ทํางานจะมีส่วนโดยตรงที่ทาํ ให้ผรู ้ ับบริ การมีความจงรักภักดี เนื่องจากการให้บริ การที่มีคุณภาพ
ซึ่ งจะส่ งผลต่อการมีส่วนแบ่งตลาดของธุ รกิจมากขึ้น รายได้ขององค์การจะมากขึ้น และลดค่า
ต้น ทุ น ของการจัด ส่ ง ให้บ ริ ก ารแก่ ผูร้ ั บ บริ ก ารลง การบริ ห ารบริ ก ารควรมุ่ ง ใคร่ ค รวญใน 4
ประเด็นนี้ อยูเ่ สมอ คือ ผูร้ ับบริ การที่ตอ้ งการ โดยพิจารณาข้อมูลเชิงประชากรของกลุ่มเป้ าหมาย
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพผูร้ ับบริ การที่จงรักภักดี ยิง่ ผูร้ ับบริ การที่มาใช้บริ การกับองค์การ
บ่อยครั้งเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน ก็ย่ิงเป็ นผูร้ ับบริ การที่มีคุณค่าและประเด็นสุ ดท้าย คือ องค์กร
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ควรสร้ างระบบการวัด และประเมินการให้บริ การที่ เหมาะสมไว้รองรับ เพื่อสามารถกําหนด
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลได้ และแนวทางแก้ไขปรับปรุ งพัฒนาให้ดีข้ ึน หัวใจของกลยุทธ์การ
บริ หารบริ การอยู่ที่การสร้ างระบบคุณค่าเกี่ ยวกับผูร้ ั บบริ การ เช่ น กลุ่มเป้ าหมายนโยบายการ
ว่าจ้างผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงาน ไม่ใช่อยูท่ ี่การสร้างกําไรหรื อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยกับการ
ลงทุน (Reichheld 1993 : 64-73)
การบริ หารงานบริ การ ควรเป็ นการปรับเปลี่ยนความเข้าใจจากการมุ่งเพื่อสร้างกําไร
สู งสุ ดมาพิจารณา 4 ประการ ดังต่อไปนี้ (Gronrous 1992 : 10)
1. พิจารณาดูวา่ ผูร้ ับบริ การ เกิดความรู ้สึกหรื อรับรู ้คุณค่าความหมายใดจากการมาใช้
บริ การ ทั้งนี้ ไม่ว่า จะเกิ ดจากการได้อุปโภคบริ โภคสิ นค้าและบริ การ (อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อ
ประกอบกัน) ผูร้ ั บบริ การเกิ ดความรู ้ สึกเช่ นไรต่อคุ ณภาพโดยรวม (total quality) สภาพ
ความสัมพันธ์ของผูร้ ับบริ การกับองค์การเปลี่ยนแปลงเป็ นเช่นไรในแต่ละช่ วงเวลา ทั้งในการ
ให้บริ การที่เห็นหน้าและไม่เห็นหน้าผูร้ ับบริ การก็ตาม
2. เข้าใจว่าส่ วนต่างๆ ขององค์การ เช่น ฝ่ ายป้ อนทรัพยากรเพื่อการผลิตฝ่ ายผลิต ฝ่ าย
บุ คคล ฝ่ ายการตลาด ฯลฯ จะสามารถผลิ ตและสร้ างอรรถประโยชน์ บริ ก ารที่ มีคุณ ภาพได้
อย่างไร
3. เล็งเห็ นว่าองค์การควรจะได้รับการพัฒนาและบริ หารเช่ นไร เพื่อให้บรรลุถึง
คุณภาพ หรื ออรรถประโยชน์ที่ต้ งั ไว้ในข้อ 2
4. ทําให้องค์การปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ได้สนองนโยบายหรื อเป้ าหมายของกลุ่มต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ขององค์การ ของผูร้ ับบริ การ ผูร้ ่ วมลงทุน สังคม ฯลฯ
การบริ หารงานบริ การประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) ต้องมีการระบุองค์ประกอบ
ของขั้นตอนการบริ การต่างๆ เวลาที่เตรี ยม เวลาที่ให้บริ การและข้อจํากัด 2) ตรวจสอบวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้า สิ่ งที่ลูกค้าประทับใจกับการให้บริ การ 3) ออกแบบชุดของการบริ การ
(a service package) มาตรฐานการสร้างความประทับใจ ความคุม้ ทุน 4) ประชาสัมพันธ์การขาย
ทีมงานขายการบริ การ 5) ทดสอบตลาด ทดลองปฏิบตั ิแผนการตลาด และ 6) ควบคุมการ
ปฏิบตั ิงาน วัดประเมินผลการให้บริ การ ผลที่ปฏิบตั ิเมื่อเทียบกับมาตรฐานการบริ การที่กาํ หนด
ไว้แต่แรก (Hutchinson and Stolle 1993 : 95)
สรุ ปได้วา่ การบริ หารงานบริ การเป็ นกระบวนการเพื่อสร้างและรักษาความพึงพอใจ
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ และยังเป็ นการตัดสิ นใจการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารที่จะกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานการให้บริ การและผลกําไรที่ตามมาด้วย
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ความสํ าคัญของการบริหารงานบริการ
ความสําคัญของการบริ หารงานบริ การได้ 2 นัย กล่าวคือ นัยแรกในฐานะที่องค์การ
ผูป้ ระกอบการหรื อผูล้ งทุน เป็ นผูว้ า่ จ้างที่ให้ขอ้ เลือก (employer of choices) แก่พนักงานผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่เกี่ยวกับการบริ การ เช่น ค่าตอบแทน สิ่ งจูงใจ โอกาสก้าวหน้า การสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่พนักงานในองค์การ ขณะเดียวกันในนัยที่สองเป็ นผูจ้ ดั หาข้อเลือก (provider of choices) คือ
สิ นค้าและบริ การต่างๆ ที่ตรงกับความคาดหวังหรื อที่ผรู ้ ับบริ การมีค่านิยมให้ความสําคัญ เช่น
ความรวดเร็ ว ความสะดวก ราคาถูก คุณภาพดี เป็ นต้น

กําไร ความได้เปรี ยบของการทําธุรกิจ ความ
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ขององค์การ

ความพึงพอใจของพนักงาน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กลยุทธ์และบทบาทของการ

กลยุทธ์ของการบริ หาร

เป็ นนายจ้างที่มีทางเลือกให้
บทความของการเป็ นผูจ้ ดั หา
สิ่ งที่ตอ้ งการให้ตรงกับความ
คาดหวังของลูกค้า

การบริหารบริการ
(นโยบายและการจัดการ)
ผูป้ ระกอบการ ผูล้ งทุน ผูบ้ ริ หาร

แผนภูมิที่ 3 บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการบริ การ
ที่มา: วีระวัฒน์ ปั นตินามัย, “การบริ หารการบริ การ,” ในเอกสารการสอนชุดวิชา จิตวิทยาการ
บริ การ หน่วยที่ 9 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนชม, 2539), 53.
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แผนภูมิที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเพื่อให้เป้ าหมายหลักของการบริ หารบริ การคือ ความพึง
พอใจของผูร้ ั บบริ การบรรลุ ผลนั้น ผูบ้ ริ หารบริ การต้องแสดงวางนโยบาย สร้ างวิสัย ทัศน์ที่
เหมาะสม กําหนดทิศทาง กลยุทธ์ แนวทางปฏิบตั ิ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจตรง
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การในการดําเนิ นธุ รกิจหนึ่ งๆ ไม่วาจะเป็ นจาการมาใช้บริ การถอน –
ฝาก โอนเงินกับธนาคาร จากการฟั งดนตรี ชมบัลเล่ต์ จากการมาทานอาหารที่ภตั ตาคาร เป็ นต้น
เป้ าหมายท้ายสุ ด ก็คือ การสร้ างความได้กาํ ไร ความได้เปรี ยบเชิ งธุ รกิ จ ความมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลขององค์การ ซึ่ งต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประเมิน องค์การมีความเจริ ญรุ่ ง
เรื อน วิธีการ ทางหนึ่ ง ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ ขาดเสี ยมิ ได้ คือ การกําหนดกลยุทธ์ให้เลือกแก่
พนัก งานผูป้ ฏิ บ ัติ พนัก งานที่ ต ้อ งให้บ ริ ก ารโดยตรงแก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร หรื อ ที่ บ างแห่ ง เรี ย กว่ า
“พนักงานหน้าร้าน” (front – desk employees) ในการสร้างบรรยากาศของการทํางานที่ดี จะต้อง
สร้ างสัมพันธ์ ที่ดี ระหว่างพนักงานในแต่ ละฝ่ ายแผนก ความสัมพัน ธ์ที่ดีระหว่างพนัก งาน –
หัวหน้างาน – ผูบ้ ริ หาร, การเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจ การฝึ กอบรมและพัฒนาความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตน การให้ความเป็ นธรรมในด้านของค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ความจงรักภักดีผกู พันกับองค์การ (วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 53)
การบริ หารบริ การใช่ว่าเป็ นของง่ายแต่เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งอาศัยความเป็ นศาสตร์ คือรู ้หลัก
วิชาแนวทางที่เหมาะสม และความเป็ นศิลป์ คือการนําทฤษฎีมาประยุกต์ปฏิบตั ิให้ได้ การบริ หาร
บริ การจะใช้ความรู ้อย่างใดอย่างหนึ่ งเพียงลําพังไม่ได้ นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารจําต้องคํานึ งถึงปั จจัย
แวดล้อมอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม สภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มลูกค้าและ
ผูใ้ ช้บริ การ ช่วงเวลาที่เหมาะสม คําว่า บริ การนั้น มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ แต่เป็ น
ผลจากประสบการณ์ การรั บรู ้ การตี ความที่ ผูใ้ ช้บริ การได้รับ พึงแยกให้ไ ด้ถึงความแตกต่าง
ระหว่างสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรม ที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริ โภค เป็ นสิ่ งที่
เป็ นผลการกระทําการปฏิบตั ิ ส่ วนการบริ การนั้นเป็ นสิ่ งที่เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับบริ การเข้ามามีส่วน
ร่ วมเกี่ ยวข้องด้วย เช่ น ผูร้ ั บบริ การเข้ามาติดต่อขอถอนเงิ นโดยใช้เครื่ องกดถอนฝากเงิ นโดย
อัตโนมัติ ผูร้ ับบริ การนํารถมาซ่อมที่อู่ โทรศัพท์มาจองโต๊ะอาหารกลางวัน หรื อโทรศัพท์มาจอง
ตัว๋ ดูละคร คนไข้มานัง่ รอพบแพทย์ เป็ นต้น จะเห็นได้ว่า การบริ การนั้นอาจมีผรู ้ ับบริ การเกิดขึ้น
ทันทีทนั ใด ผูร้ ับบริ การมีความต้องการรับทราบผลที่ได้รับในเวลาเดียวกัน (simultaneously) ซึ่ ง
ฝ่ ายผูใ้ ห้บริ การนั้นจําต้องนําเสนอผลหรื อข้อมูลเกี่ ยวกับการบริ การได้ หากองค์การมีการนํา
เทคโนโลยีต่างๆ มาช่ วยในการปฏิบตั ิงานเป็ นระบบที่ดีแล้วย่อมตอบสนองต่อความต้องการ
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การได้ถูกต้องแม่นยําและรวดเร็ วได้ (วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 54)
เอนก สุ วรรณบัณฑิ ต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิ จ ได้กล่าวถึงความสําคัญของการบริ หารการ
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บริ การต่อการกําหนดนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์การธุ รกิจบริ การให้ต้ งั อยูบ่ นความเป็ น
จริ งขององค์การ และปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากการประกอบกิจการเพื่อหาผลกําไรสู งสุ ดมา
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์เชิงระบบต่อกันระหว่างผูป้ ระกอบกิจการ ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
ผ่านระบบการให้บริ การที่มีการกําหนดขอบเขต หน้าที่และการเชื่อมโยงที่เด่นชัด โดยมุ่งเน้นการ
สร้ า งการบริ ก ารที่ ต รงกับ ความต้อ งการและความคาดหวัง ของผูร้ ั บ บริ ก ารและดํา เนิ น การ
ให้บริ การเพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจในการรั บบริ การและกลับมาใช้บริ การซํ้าในที่สุด (เอนก
สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ 2550 : 229-230)
คุณภาพของการบริ หารบริ การที่ปรากฏ หรื อตามที่ผรู ้ ับบริ การรับรู ้จะมีผลกระทบต่อ
ภาพ ลักษณ์ขององค์การที่มีกบั สาธารณชน กระทบต่อกําไรทั้งทางตรงและทางอ้อม หากองค์การ
ให้บริ การที่ล่าช้าให้ผรู ้ ับบริ การต้องรอการตรวจสอบว่าสิ นค้ามีคงเหลือหรื อไม่ และคําตอบที่
ได้รับคือสิ นค้าหมดสต๊อก จัดส่ งไปให้ผูร้ ั บบริ การทางไปรษณี ยก์ ็ใช้เวลาเนิ่ นนาน และไม่มี
บริ การหลังการขาย ไม่มีการประกันคุณภาพ หากเป็ นเช่นนี้ แล้ว ผลกระทบโดยตรงก็คือ จํานวน
ผูร้ ับบริ การลดยอดขายตกตํ่า ส่ วนผลโดยอ้อมคือ จากคําพูดปากต่อปากถึงคุณภาพการบริ หารที่
ได้รับจะสร้างภาพพจน์ในทางเสี ยหายแก่องค์การ เมื่อเป็ นเช่นนี้ จาํ นวนผูม้ าใช้บริ การจะลดลง
ส่ งผลกระทบต่อธุ รกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต่อคนขนส่ งหรื อเป็ นผูจ้ ดั ส่ งบริ การ การคมนาคม
ขนส่ ง เป็ นต้น เราพอที่จะสรุ ปความสําคัญของการทําความเข้าใจ ความสําคัญของการบริ หาร
บริ การไว้ได้ดงั นี้ (Schneider and Bowen 1992 : 9)
1. การบริ การเป็ นกระบวนการ (process) ที่แทรกอยูร่ ะหว่างการผลิตกับการอุปโภค
บริ โภค วิธีหรื อลักษณะของการให้บริ การ จึงมีความสําคัญต่อความประทับใจของผูใ้ ช้บริ การ ไม่
ยิง่ หย่อนไปกว่าคุณภาพของสิ นค้าที่ผลิต ดังนั้น การบริ หารกระบวนการต่างๆ ของการบริ การ จึง
สะท้อนออกมาในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง ผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ปรากฏ
ต่อสาธารณชน
2. การรั บ รู ้ ข องลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ การเป็ นสิ่ งที่ ย ากแก่ ก ารควบคุ ม ได้
(uncontrollable experience) ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การบริ การมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม และ
ความต้องการความคาดหวังของลูกค้าก็ไม่เหมือนกันแปรผันไปตามปั จจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาใน
ตอนต้น ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ หารงานบริ การไม่สามารถเข้าไปควบคุมความรู ้สึกและประสบการณ์ที่
(ไม่) ประทับใจของลูกค้าได้โดยตรง จึงใช้กลไกโดยอ้อมคือ การบริ หารบริ การเป็ นสื่ อก่อให้เกิด
ความประทับใจขึ้น (impression management) เพื่อความได้เปรี ยบในการประกอบธุ รกิจ เช่ น
การต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดีบรรยากาศที่เป็ นมิตร พนักงานที่สุภาพ การให้ทดลองนําไปใช้ การ
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คืนสิ่ ง (refund) ที่ซ้ือไปได้หากคุณภาพไม่เป็ นตามที่ตอ้ งการ การบริ การหลังการขาย (post – sale
service) เป็ นต้น
3. ความพึงพอใจ ความประทับใจของลูกค้าเกิดขึ้นเนื่ องด้วยหลายสาเหตุ (multiple
cues) ที่ จ าํ ต้อ งอาศัย การทํา งานร่ ว มกัน ของหลายๆ ฝ่ ายในองค์ก าร เช่ น ฝ่ ายการผลิ ต ฝ่ าย
ทรั พยากรมนุ ษย์ ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นเสมื อนการเล่ นดนตรี ท้ งั คณะให้
ประสานสอดคล้องกันให้ดี เพื่อความไพเราะเป็ นที่ชื่นชอบใจของผูฟ้ ั ง ซึ่ งอาจจะวัดได้จากการ
ปรบมือ การลุกขึ้นยืนให้ของผูฟ้ ั ง ผูเ้ ล่นดนตรี หรื อผูใ้ ห้บริ การไม่มีกรอบอ้างอิงที่แน่ ชดั เพื่อการ
ประเมินความพึงพอใจต้องอาศัยหลายองค์ประกอบ หรื อตัวแปรเพื่อชี้ วดั เช่ น แบบสอบถาม
ความต้องการและความประทับใจหลังจากการมาใช้บริ การ ยอดเงินที่ถือเป็ นรายได้ กําไรสุ ทธิ
ปั ญหาที่พบหรื อข้อร้องเรี ยนที่ได้รับปริ มาณคําชม คําติเตียน เป็ นต้น
การบริ ห ารการบริ ก ารประกอบด้ว ยขั้น ตอนหลัก ๆ 6 ขั้น ตอน ซึ่ ง สามารถนํา ไป
ปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิ ดการนําเสนอการบริ การที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ การ
ได้แก่ 1) ระบุองค์ประกอบของการบริ การ (service component analysis) เป็ นการกําหนดตนเอง
ขององค์การธุ ร กิ จ บริ ก ารว่า ตนเองจะให้บริ ก ารอะไร มี ข้ นั ตอนการบริ ก ารอย่า งไร และมุ่ ง
ผูร้ ั บบริ การกลุ่มใด โดยจัดวางขึ้นตอนการให้บริ การเบื้ องต้น และพิเคราะห์ขอ้ ดี ขอ้ ด้อยและ
ระยะเวลาในการดําเนินการให้บริ การที่เหมาะสม 2) วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (customer
need analysis) ผ่านการสํารวจ สอบถามและวิเคราะห์หาความต้องการหลัก ความต้องการรอง
และสิ่ งที่ จะสร้ างความประทับใจ 3) ออกแบบผลิ ตภัณฑ์บริ การ (service package) มี การ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการให้บริ การที่เหมาะสม กําหนดเป็ นชุดของการบริ การ กําหนดมาตรฐาน
ในการให้บริ การ 4) ประชาสัมพันธ์การขาย (sale public relation) มีการประชาสัมพันธ์ออกสู่
ภายนอก จัดตั้งทีมงานหรื อตัวแทนขายเพื่อนําเสนอชุดของการบริ การต่อผูร้ ับบริ การทั้งแบบกลุ่ม
และรายย่อย 5) ทดสอบตลาด (market test) ทําการนําเสนอชุ ดของการบริ การต่อตลาดเพื่อ
ทดสอบ ความสามารถในการทําตลาด ความสามารถในการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์บริ การของ
คู่แข่ง และ 6) ควบคุมและประเมินผลการให้บริ การ (service control and evaluation) ดําเนินการ
ควบคุมการให้บริ การให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบริ การที่กาํ หนดไว้ ผ่านการประสานงานจาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง มี ก ารช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ น และแนวทางการควบคุ ม ที่ ชัด เจน (เอนก
สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ 2550 : 230)
สรุ ปความสําคัญของการบริ หารงานบริ การ เป็ นการให้ขอ้ เลือกแก่ผปู ้ ฏิบตั ิ ได้แก่
ค่าตอบแทน สิ่ งจูงใจ โอกาสต่างๆ และเป็ นผูจ้ ดั การข้อเลือกให้ ซึ่งเป็ นสิ นค้า และบริ การต่างๆ ที่
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จะต้องมีการบริ หารการบริ การที่มีคุณภาพ และต้องสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจให้แก่
ลูกค้าเป็ นอย่างดีต่อไป
จุดมุ่งหมายของการบริหารงานบริการ
หากถามว่าองค์การให้บริ การไปเพื่อเป้ าหมายใด คําตอบที่ได้รับก็จะแตกต่างกันไป
ตามบทบาทและสถานภาพของผูต้ อบ ผูบ้ ริ หารงานบริ การบางท่านอาจตอบว่า เพื่อให้ได้กาํ ไร
สู งสุ ดขณะที่ใช้ตน้ ทุนตํ่าสุ ด บ้างจะตอบว่า เพื่อส่ งบริ การที่เป็ นพึงพอใจตรงตามความต้องการ
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ หากถามคําถามกับพนักงานผูใ้ ห้บริ การก็อาจได้รับคําตอบเช่นว่า
ให้บริ การเพื่อค่าตอบแทนผลประโยชน์เกื้ อกูล ด้วยความพึงพอใจหรื อใจรัก หากสอบถามกับ
ผูร้ ั บบริ การแล้วคงได้คาํ ตอบว่า เพื่อสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ การ เป็ นต้น ในเชิ งของ
ผูบ้ ริ ห ารผูป้ ระกอบการบริ ก าร อาจกล่ า วได้ว่า การบริ ก ารการบริ ก ารทํา ไปเพื่อ 3 ประการ
ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
1. การสร้ างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ (customer satisfaction)
ผูร้ ับการบริ การในที่น้ ีคือ ผูท้ ี่ใช้บริ การทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งที่เห็นหน้าหรื อไม่
เห็นหน้า (ในกรณี ติดต่อทางโทรศัพท์หรื อการให้บริ การทางไปรษณี ย)์ การบริ หารบริ การแบบ
ดั้งเดิ มมักจะเน้นเสมอว่า กําไรคือเป้ าหมายหลักของการให้บริ การ เน้นความมัง่ คัง่ ของทรัพย์
สมบัติพนักงานต้องปฏิบตั ิหรื อ “เอาใจ” ตามคําชี้ แนะ ความต้องการของผูป้ ระกอบการ หรื อ
ผูบ้ ริ ห ารบริ ก าร และทํา ตามที่ สั่ ง แต่ ใ นโลกของการบริ ก ารปั จ จุ บ ัน ผูบ้ ริ ห ารบริ ก าร และ
พนักงานผูใ้ ห้บริ การต้อนร่ วมกันให้บริ การที่มุ่งสนองตอบต่อความต้องการ ความคาดหวังของ
ผูร้ ั บบริ การให้ได้ดีอย่างต่อเนื่ อง มุ่งสร้ างและรั กษาสัมพันธภาพในระยะเวลายาวนานให้ได้
ผูบ้ ริ หารบริ การและผูใ้ ห้บริ การพึงตระหนักว่า คุณภาพบริ การขึ้นกับช่วงจุดหนึ่ งๆ ของเวลาที่
เกี่ ย วโยงกับการรั บรู ้ การมี ป ระสบการณ์ ที่ผูร้ ั บบริ การได้รับ และผลจะเกิ ด สื บ เนื่ อง (เอนก
สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ 2550 : 58)
สถาบันคุณภาพในการให้บริ การ (The Service Quality Institute) ได้บญั ญัติกฎของ
การให้บริ การผูร้ ั บบริ การ 3 ประการ โดยเน้นว่า การที่พนักงานผูใ้ ห้บริ การไม่รู้ไม่เข้าใจกฎ
เหล่านี้ เหมือนแรงโน้มถ่วงของโลก ที่เกิดผลกระทบต่อมนุ ษย์ทุกขณะ การทําความเข้าใจจะทํา
ให้องค์การ ผูป้ ระกอบการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้รับผลดีมากกว่าผลเสี ย ทั้งในระยะสั้น และ
ในระยะยาว กฎทั้ง 3 ข้อนี้ (Tschohl and Franzineler 1992 : 98) ได้แก่
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1.1 กฎของความประทับใจครั้งแรก (law of first impression) การที่คนเขารับรู ้เรา
เช่ นไร เป็ นตัวกําหนดลักษณะที่เขาปฏิบตั ิแสดงออกกับเรา หากเราแสดงความไม่เป็ นมิตรกับ
ผูร้ ับบริ การ ปกป้ องตัวเองมากไป ผลของการแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ ซึ่งเกิดในระยะเวลาเพียง 20
– 30 วินาที จะทําให้ยอดขายลดลง และสูญเสี ยลูกค้าไปได้
1.2 กฎของการเก็บเกี่ยว (law of harvest) การให้บริ การเหมือนกับการปลูกพืชผล
หากเราปลูกต้นข้าวโพด เราก็จะได้รับผลคือ ข้าวโพด หากเราปลูกต้นถัว่ เราก็จะได้รับผลคือ ถัว่
ที่อาจทําให้เราสามารถนําไปเพาะเป็ นต้นกิ่ง ต้นข้าวโพดได้อีกมากมาย เฉกเช่นเดียวกัน หากเรา
ให้บ ริ ก ารด้ว ยความเป็ นมิ ต ร ด้ว ยความสุ ภ าพ และให้บ ริ ก ารได้ท ัน ใด เราก็จ ะได้รั บ ความ
ไว้วางใจ ความเชื่ อถือ การยอมรับ ได้ลูกค้าที่มีความจงรักภักดี องค์การมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง ซึ่ ง
ถือเป็ นผลที่เราเก็บเกี่ยวได้ตลอดไป
1.3 กฎของเธอร์ โมไดนามิคส์ (law of thermodynamics) ต้องมีการพัฒนาปรับปรุ ง
คุณภาพของการให้บริ การอยูเ่ สมอ ไม่ควรปล่อยละเลย หรื อไม่ใส่ ใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคของ
ธุรกิจบริ การที่มีการแข่งขันอย่างสู ง การมีแนวทางพัฒนาคุณภาพบริ การให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอๆ ทําให้
รักษาความประทับใจ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การได้ในระยะเวลายาวนาน สํารวจทัศนคติ
พฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การ เช่น การยิม้ นํ้าเสี ยงสดใสเป็ นมิตร ความรู ้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ความ
พร้ อมอยู่เสมอที่จะให้บริ การ อาจจะมีการโทรศัพท์ไปสอบถามลูกค้าถึงผลการให้บริ การ ข้อ
ปั ญหาอันอาจมีทาํ สถิติ สรุ ปผลรายงานข้อร้องเรี ยนไปยังผูบ้ ริ หาร ทําการสัมภาษณ์ก่อนออกงาน
(exit interviews) ของพนักงาน เป็ นต้น
กมล รั ต นวิ ร ะกุ ล ได้ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ของการบริ การต่ อ ลู ก ค้า ไว้คื อ “CARE”
ประกอบด้วย Courtesy คือความสุ ภาพอ่อนน้อม โดยที่พนักงานบริ การทุกคนต้องมีความสุ ภาพ
อ่อนน้อมต่อแขกที่มาใช้บริ การ ต้องแสดงกิริยาสุ ภาพและให้เกี ยรติแก่ลูกค้า เริ่ มตั้งแต่การให้
การต้อนรับ และตลอดระยะเวลาการให้บริ การ คําพูดที่ใช้ตอ้ งเป็ นคําพูดที่สุภาพ รู ้จกั เลือกใช้
ภาษาที่ ถูกต้องและรู ้ จกั เลือกพูดให้เหมาะสมกับกาเทศะ Attend คือ ความเอาใจใส่ หมายถึง
ลูกค้าทุกคนต้องการให้มีผูส้ นใจ และคอยเอาใจใส่ ในการให้บริ การในทุกๆ เรื่ อง Ready คือ
ความพร้อม พนักงานริ การทุกคนต้องเตรี ยมพร้อมเสมอที่จะให้บริ การแก่ลูกค้าทุกคนด้วยความ
กระตื อรื อร้ น พร้ อมที่จะรั บฟั งและแก้ปัญหาของลูกค้า Entertain คือ การทําให้เกิ ดความ
เพลิดเพลิน พนักงานบริ การที่ดีนอกจากจะปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้บริ การอย่างครบถ้วนแล้ว ยัง
ต้องรู ้จกั การทําให้ลูกค้าเกิดความเพลิดเพลินระหว่างการใช้บริ การด้วยเช่นกัน (กมล รัตนวิระกุล
2551 : 24-30)
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2. การสร้ างความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
(employee satisfaction)
พนักงานขององค์การถือว่าเป็ นผูร้ ับบริ การภายใน (internal customers) ที่จะรู ้เห็น
เข้าใจกระบวนการบริ การดีกว่าผูร้ ับบริ การที่เป็ นลูกค้าคนนอก (external customers) องค์การ
หรื อบริ ษทั จําเป็ นต้องมีพนักงานที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การโดยตรงและโดยอ้อมแก่ผรู ้ ับบริ การ พนักงาน
ผูใ้ ห้บริ การโดยตรง (a front – line contact employee) จะทําหน้าที่ 2 อย่างควบคู่กนั ไป คือ
ขณะที่ทาํ การติดต่อเกี่ยวข้องกับผูร้ ับบริ การโดยตรง เป็ นผูร้ ับทราบความต้องการของผูร้ ับบริ การ
เป็ นผูส้ ร้างความประทับใจ และพอทราบถึงผลของการให้บริ การพนักงาน “หน้าร้าน” เหล่านี้ ก็
จะเป็ นผูท้ ี่ทราบถึงขั้นตอนการดําเนิ นการ ลักษณะของการให้บริ การขององค์การแจ้งอธิ บาย
ให้แก่ ผูร้ ับบริ การได้ทราบและให้ขอ้ มูลป้ อนกลับเกี่ ยวกับความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การให้แก่ผูบ้ ริ หารการบริ การขององค์การได้รับทราบ ดังนั้น จึ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับ
ผูบ้ ริ หารบริ การที่พึงสร้างบรรยากาศที่ดีของการให้บริ การ (climate for service) ให้เกิดแก่
พนักงานทั้งหน้าร้าน (front office) ให้มีความรู ้สึกพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่การให้บริ การ มี
ความรู ้สึกผูกพันกับองค์การ ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่และด้วยความภูมิใจ ความรู ้สึกเหล่านี้ จะมา
จากการที่ พ นั ก งานรั บ รู ้ ถึ ง บรรยากาศการทํา งานที่ เ ป็ นมิ ต ร เป็ นธรรม และมี ค วามเป็ น
ประชาธิ ปไตย การที่ผูบ้ ริ หารบริ การปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยถือว่า แต่ละคนเป็ นทรัพยากรที่มี
คุ ณค่าขององค์การ ย่อมจะทําให้ลูกค้าได้รับบริ การอย่างมีคุณภาพเป็ นผูร้ ั บบริ การที่ มีคุณค่า
(valued customers) ในสายตาของพนักงานผูใ้ ห้บริ การขององค์การด้วยเช่นกัน (วีระวัฒน์ ปั นติ
นามัย 2539 : 56-57)
ลักษณะต่างๆ ของการบริ หารบริ การ อาทิ การนิ เทศตรวจงาน การรู ้จกั ให้แรงเสริ ม
พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็ นการชมเชย การลงโทษ การให้แรงเสริ มทางลบแก่พนักงานมีความสําคัญ
ต่อขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงาน การบริ หารบริ การที่เน้นเชิงโครงสร้างมาก
เกิ นไปด้วยกฎระเบียบที่ไม่ค่อยจะยืดหยุ่นจะกระทบต่อพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิทาํ ให้แรงจูงใจ
ลดลง ซึ่งแน่ นอนจะกระทบต่อคุณภาพของการบริ การ กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การ ทําให้
สู ญเสี ยพนักงานมีการลาออกงานเสี ยเวลาในการสรรหาคัดเลือกพนักงานมาทํางานทดแทน กล
ยุทธ์การบริ หารงานบริ การอย่างอื่นที่มุ่งเสริ มสร้างความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานที่
ควรนํา มาพิ จ ารณา ได้แ ก่ การปฐมนิ เ ทศให้รู้ จ ัก งาน รู ้ จ ัก องค์ก าร การฝึ กอบรมขัด เกลาให้
พนักงานรู ้จกั วัฒนธรรมขององค์การ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีบริ การ การเปิ ดโอกาสให้มีการ
พัฒ นาตน การสร้ างความก้า วหน้าในสายอาชี พ ต่ างๆ ภายในองค์ก าร ล้วนมี ความหมายต่ อ
พนักงานเพราะถือเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิ เป็ นที่ เชื่ อแน่ ได้ว่า ทัศนคติที่
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พนักงานมีต่อองค์การมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญกับการรับรู ้ และความพึงพอใจในคุณภาพ
บริ การที่ผูร้ ั บบริ การได้รับจากพนักงาน นั่นคือ เจตคติที่ดีหรื อทางลบของพนักงานที่มีต่อการ
บริ หารบริ การของผูป้ ระกอบการและบรรยากาศขององค์การ จะกระทบถึงประสิ ทธิภาพความอยู่
รอดความได้เปรี ยบในการทําธุรกิจขององค์การ องค์การจะไม่สามารถอยูร่ อดได้จากการเพียงแต่
มุ่งทํากําไรกับผูร้ ับบริ การที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การท้ายสุ ด (end - users) โดยไม่คาํ นึงถึงขวัญและกําลังใจ
ความอยูด่ ีกินดีของพนักงาน (วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 57)
3. การมุ่งก่ อให้ เกิดกําไรสู งสุ ดในระยะยาว
(maximum long – term profitability)
นับเป็ นเป้ าหมายในอุ ดมคติ ขององค์การในการประกอบการธุ รกิ จ แต่ ไม่ ใ ช่ เป็ น
เป้ าหมายสู งสุ ดเพียงอย่างเดียว แนวคิดดั้งเดิมของการบริ การในเชิงธุรกิจคือ การยิ่งเน้นคุณภาพ
ของสิ นค้าและบริ การมากเท่าใดจะทําให้กาํ ไรลดลง กําไรกับคุณภาพเป็ นสิ่ งที่ผกผันต่อกันและ
แยกจากกัน แนวคิดนี้ สมควรปรั บเปลี่ยนมาเป็ นการสร้างกําไรสู งสุ ดโดยการสร้ างบริ การที่มี
คุ ณภาพอย่างทัว่ ถึ งทุกกระบวนการ มุ่งสร้ างความพึงพอใจแก่ ผูร้ ั บบริ การโดยยึดหลักความ
ยุติธรรม ความเหมาะสม การคืนกําไรให้แก่สังคม การก่อให้เกิ ดกําไรจะบังเกิดมีข้ ึนได้โดยที่
ผูบ้ ริ หารบริ การพึงคํานึ งถึง 2 จุดประสงค์แรกที่ได้กล่าวมาแล้วดังแสดงไว้ในภาพที่ 9.1 การมี
กําไรอาจเป็ นเครื่ องบ่งชี้ ถึงความมีประสิ ทธิ ภาพ (efficiency) ของการบริ หารบริ การว่าได้บรรลุ
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ตามแผนตามโครงการมากน้อยเพียงใด แต่มีผูบ้ ริ หารบริ การพึงระลึกอยู่
เสมอว่าส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผล (effectiveness) ขององค์การสนองต่ อความอยู่รอดต่อปั ญหาที่
เผชิ ญหน้า องค์การทั้งในระยะสั้น และระยะยาวมากน้อยเพียงใดเราคงไม่ตอ้ งการให้ได้กาํ ไร
สู ง สุ ด ในระยะสั้ นแต่ ล ะองค์ก ารเจริ ญ เติ บ โตช้า พนัก งานลาออกหรื อ เสี ย ขวัญ กํา ลัง ใจมี
ผูร้ ับบริ การจรมากกว่าผูร้ ับบริ การประจํา (วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 57-58)
สรุ ปได้วา่ จุดมุ่งหมายของการบริ หารงานบริ การ เป็ นการสร้างความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ ผูป้ ฏิบตั ิงาน และมุ่งสร้างกําไรสู งสุ ดในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น ซึ่งเป็ นอุดมคติขง
สถานประกอบการทุกอย่าง
หลักสํ าคัญของการบริหารงานบริการ
กรอนรู ส์ (Gronrous) ได้เสนอว่าการบริ การควรปรั บเปลี่ยนกระบวนการทัศน์จาก
ภาพเดิมไปสู่ สภาพใหม่กล่าวคือ จากการที่เน้นการตรวจสอบผลการทํางานในการผลิตภายใน
องค์การไปพิจารณาผลของการผลิตและการให้บริ การ โดยพิจารณาว่าได้ก่อประโยชน์ใดบ้างแก่
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ผูร้ ั บ บริ ก ารจากการมุ่ ง สร้ า งความสั ม พัน ธ์ ข องการให้บ ริ ก ารในระยะสั้ นของการติ ด ต่ อ สู่
ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว จากการเน้นโครงสร้างขององค์การเพื่อการผลิตสิ่ งที่มีเทคนิค
พิเศษให้หันมาผลิตเพื่อคุณภาพอย่างทัว่ ถึงมุ่งกระบวนการให้บริ การโดยเอาคุณภาพเพื่อความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การเป็ นตัวตั้ง หลักสําคัญของการบริ หารงานบริ การ อาจแยกพิจารณาได้
เป็ น 7 ประการ (Gronrous 1992 : 13) ดังนี้
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและของพนักงานเป็ นทีม่ า
ของความมีประสิ ทธิภาพขององค์ การการบริการ
ผูบ้ ริ ห ารบริ การพึงตั้งคําถามอยู่เสมอว่า อะไรที่ ทาํ ให้เ กิ ด กําไร เงิ น ทุ นพนักงาน
กระบวนการผลิตหรื อผูร้ ับบริ การ ผูบ้ ริ หารพึงพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การตลาด
เป็ นตัว เพิ่ ม รายได้เ ปรี ย บในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ การบริ ห ารควรให้ค วามสําคัญกับการบริ ห าร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ค่านิยมในคุณภาพตามที่ผรู ้ ับบริ การรับรู ้ ประสิ ทธิภาพความได้มาตรฐาน
ของสิ นค้าและบริ การนั้นมีความสําคัญ แต่ยงั เป็ นรองเมื่อเทียบกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ว่าผูร้ ับบริ การต้องการบริ การที่รวดเร็ วกว่า ถูกกว่า ดีกว่า (วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 58-59)
2. การกระจายอํานาจและการให้ อาํ นาจการตัดสิ นใจปฏิบัติการแก่ พนักงาน
“หน้ าร้ าน”
เนื่ องจากธุ รกิ จบริ ก ารเป็ นการแข่งขันเชิ งความได้เปรี ยบในการให้บริ การที่ ดีแ ก่
ผูร้ ับบริ การ ผูบ้ ริ หารบริ การควรพิจารณากลวิธีที่จะกระจายอํานาจการตัดสิ นใจต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริ การไปให้กบั พนักงานผูป้ ฏิบตั ิที่ติดต่อสัมผัสกับผูร้ ับบริ การให้มากที่สุด เพื่อให้พนักงาน
ตัด สิ น ใจดํา เนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาและให้ บ ริ ก ารที่ ต รงกับ ความต้อ งการของผูร้ ั บ บริ ก ารได้
ทันท่วงที ระบบการบริ หารงานริ การไม่ควรยึดติดแบบสั่งการและควบคุม (command – and –
control administration) ที่มองพนักงานเป็ นเสมือนหุ่ นยนต์ที่ตอ้ งทําตามที่สั่งตามขั้นตอนที่ถูก
กําหนดไว้แล้ว แต่ควรให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจแก่พนักงานแก้ไขข้อผิดพลาดความเข้าใจผิด
ใดๆ ที่ลูกค้าอาจมี ซึ่ งหากปล่อยไว้หรื อแก้ไขอย่างล่าช้าอาจกระทบกึ่ งภาพพจน์ขององค์การก็
เป็ นได้ หรื อไม่มีการแก้ไขข้อเสี ยหายจึ งร้องเรี ยนใดๆ เลยอํานาจการตัดสิ นใจบางอย่าง เช่ น
นโยบายเชิงกลยุทธ์ ภารกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิยงั ถือเป็ นอํานาจหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่จะยังรวมอํานาจไว้
(วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 58)
จากการที่ เ พิ่ ม อํ า นาจ (empowering) ในการตั ด สิ นใจปฏิ บ ั ติ แ ก่ พนั ก งาน
นอกเหนื อจากการตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างทันการณ์แล้ว ยังเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้พนักงานผูใ้ ห้บริ การได้เรี ยนรู ้ในปั ญหาและหาแนวทางพัฒนาปรับปรุ งกลวิธีการ
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ให้ บ ริ ก ารที่ ดี ข้ ึ น แก่ ผูร้ ั บ บริ ก ารอี ก ทางหนึ่ งด้ว ย สร้ า งความรู ้ สึ ก เป็ นผูป้ ระกอบการให้แ ก่
พนักงาน
แนวทางของการเพิ่มอํานาจในการปฏิบตั ิงานให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานบริ การ
1. คัด เลื อ กบุ คคลที่ เ กี่ ย วข้องกับงานที่ มอบหมาย มอบอํานาจไปปฏิ บตั ิ ใ ห้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การอภิปรายร่ วมกัน
2. สนับสนุ นให้แสดงความคิดเห็นในการทํางานการตัดสิ นใจ หากมีปัญหาเกิ ดให้
แก้ไขเองก่อนให้กาํ ลังใจสนับสนุน รักษาขวัญและกําลังใจ ให้การยอมรับความสําเร็ จ กระตุน้ ให้
พัฒนา
3. การมอบหมายอํานาจไปยังระดับล่างควรให้ชดั เจนไม่คลุมเครื อ แจ้งให้ทราบว่า
ต้องรับผิดชอบอะไรและใครจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
4. ให้พนักงานที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การมีส่วนร่ วมกับการวางแผนเข้าใจและรับรู ้มี
ความผูกพันตั้งแต่แรกเริ่ ม (วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 59-60)
แนวความคิดการบริ หารบริ การยุคใหม่คือ การสร้างทีมบริ การที่ช้ ีนาํ ตนเอง (self –
directed teams) หรื อกลุ่มปฏิบตั ิงานอิสระ (autonomous work group) บางท่านเรี ยกว่าทีมจัดการ
ด้วยตนเอง (self-managed team) (Grifen 1994 : 111-133) เป็ นแนวความคิดที่พนักงาน
รับผิดชอบในการวางแผนและกําหนดการทํางาน ฝึ กอบรมสมาชิ กให้ทาํ งานได้หลายๆ อย่าง
แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล และหมุ น เวี ย นกัน รั บ ผิ ด ชอบงานมี ก ารพบปะหารื อว่ า งานบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์หรื อไม่เพียงใด รวมทั้งการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน การทํางาน
เน้นการมีส่วนร่ วม มีการคัดเลือกผูท้ ี่เป็ นหัวหน้าทีมที่มีอาํ นาจในการติดต่อสื่ อสารกับหัวหน้าใน
ระดับที่สูงกว่าขึ้นไป กลุ่มมีอาํ นาจที่จะคัดเลือกหรื อปลดผูท้ ี่จะร่ วมทํางานได้ สมาชิ กมีอาํ นาจ
การกําหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานบริ การ ภายใต้กรอบของนโยบายและโครงการแผนงานธุรกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาหากเกินอํานาจความรู ้อาจขอความช่วยเหลือได้ โดยไม่
ต้องอาศัยการตัดสิ นใจยุ่งเกี่ ยวจากผูบ้ ริ หารระดับสู งมากนัก พัฒนาความสามารถให้ทนั กับ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป (Schermerhorn and others 1994 : 48)
3. การปรับโครงสร้ างขององค์ การ
การจัดองค์การแบบดั้งเดิ มเน้นที่ ความมี ข้ นั ตอน กฎระเบี ยบกํากับการปฏิ บตั ิการ
ให้บริ การไม่คล่องตัว ไม่ค่อยจะยืดหยุ่น มีการรวมศูนย์ขอ้ มูลและการสื่ อสารไว้ที่หัวหน้าและ
ผูบ้ ริ ห ารที่ จ ะทํา การตัด สิ น ใจตามกฎระเบี ย บ ภาพใหม่ ข องการจัด องค์ก าร ความมุ่ ง เน้น ที่
กระบวนการบริ การเพื่อประสิ ทธิภาพภายนอกขององค์การ คือ คุณภาพตามที่ลูกค้ารับรู ้มากกว่า
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จะเน้นแต่เพียงประสิ ทธิ ภาพภายในเรื่ องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดองค์การที่ยืดหยุ่น
คล่องตัวมีกฎระเบียบ ระดับขั้นและสายการบังคับบัญชาที่น้อยลงลดขั้นตอน ในกรณี ที่ธุรกิ จ
บริ การนั้นมีการแข่งขันสู ง เช่น ธุรกิจโรงแรม สายการบิน บริ ษทั ทัวร์ บริ ษทั บัตรเครดิต เป็ นต้น
ที่มีการติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานผูใ้ ห้บริ การและลูกค้าสู ง (high customer – employee
contact) การบริ การก็ไม่แน่ นอนผันแปรเนื่ องเพราะการมีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย พนักงานยิ่ง
ควรมีอาํ นาจการตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเองเพื่อที่จะให้ประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็ นที่พึงพอใจของ
ลูกค้าการจัดโครงสร้างขององค์การตลอดจนหน้าที่ต่างๆ ขององค์การที่เอื้อสนับสนุนต่อการนํา
ทรัพยากรต่างๆ ไปช่วยการปฏิบตั ิงานให้บริ การของพนักงานที่พบปะติดต่อกับผูร้ ับบริ การ (the
front – line operation) ให้มากที่สุด ไม่ควรนําทรัพยากรส่ วนมากมาสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานที่อยู่ “หลังร้าน” (วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 60)
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การได้ประโยชน์ร่วมกันของผูใ้ ช้บริ การและองค์การ
ผู้รับบริการขององค์ การ
ให้บริ การและสร้างความประทับใจ
พนักงานผู้ปฏิบัตใิ ห้ บริการทีเ่ ป็ น “หน้ าร้ าน”
ทําหน้าที่ติดต่อเกี่ยวกับลูกค้ารับทราบความต้องการและข้อปัญหา
เกื้อหนุน ดูแล สนับสนุน
หัวหน้ างาน ผู้จัดการและพนักงาน “หลังร้ าน”
ช่วยเหลือ สนับสนุนผูป้ ฏิบตั ิงานให้บริ การ
และช่วยแก้ปัญหา หาทรัพยากรสนับสนุน
กระจายและให้อาํ นาจ
ผู้บริหารระดับสู ง
กําหนดเป้ าหมาย
วางนโยบายบริ หาร
ทิศทางของ
องค์การ

แผนภูมิที่ 4 การจัดองค์การแบบปิ รามิดหัวกลับของธุรกิจบริ การ
ที่มา: J. R. Schermerhorn and others, Managing Organizational Behavior, 5th ed. (New York :
Wiley and Sons, 1994), 148.
การจัด โครงสร้ า งองค์ก ารที่ ดี น้ ัน ควรปรั บ ให้ เ หมาะสมและทัน การณ์ กับ ความ
เปลี่ยนแปลงของธุ รกิจบริ การนั้นๆ จะเห็นได้ว่าการจัดโครสร้างองค์การแบบปิ รามิดหัวกลับนี้
มุ่งเน้นการบริ การเป็ นสําคัญโดยให้พนักงานบริ การที่มีความรู ้ ความสามารถดี ที่สุด และเป็ น
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จํานวนมากไว้ใกล้ชิดกับลูกค้า ลดขนาดจํานวนผูป้ ฏิบตั ิลดให้องค์การแบบราบ ลดระดับและ
จํานวนผูบ้ ริ หารบริ การระดับกลางลง การปฏิบตั ิ งานของผูใ้ ห้บริ การจะได้รับการสนับสนุ น
เกื้อกูลจากเพื่อนพนักงานที่อยู่ “หลังร้าน” และผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆ รวมทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ด้วย หน้าที่ของพนักงานผูใ้ ห้บริ การคือ เป็ นผูข้ ยายขอบเขตของธุรกิจบริ การนั้นๆ โดยการสร้าง
คุณค่าเพิ่มการจัดองค์การแนวนี้ เหมาะสมกับระบบของการให้บริ การแบบให้ทนั การณ์ (just-intime service) และการให้บริ การแบบเสร็ จสิ้ นในขั้นตอนเดียว (one-stop service)
4. ระบบการให้ รางวัลทีเ่ น้ นกลุ่มและผลงานทีป่ รารถนา
(team-based and results-based reward systems)
การให้รางวัลค่าตอบแทนตลอดจนผลประโยชน์เกื้ อกูลผันตามผลงานของกลุ่มที่
สามารถทําได้ การให้รางวัลจะไม่เน้นการทํางานเป็ นรายบุคคล หากกลุ่มปฏิบตั ิงานบริ การใด
สามารถทํา ให้ ลู ก ค้า มี ค วามประทับ ใจในงานบริ ก ารของบริ ษ ัท ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพของการ
ให้บริ การก็จะได้รับค่าตอบแทน เงินโบนัสหรื อการให้ส่ิ งจูงใจรางวัลในรู ปแบบต่างๆ เช่น stock
option การได้ไปทัศนศึกษายังต่างประเทศ โล่ประกาศเกียรติคุณ ผูบ้ ริ หารบริ การควรลดการให้
รางวัลกับการสามารถเรี ยกลูกค้าได้เป็ นจํานวนมากหรื อชนิดราคาอาหารที่สง่ั แต่หนั มาในการให้
รางวัลกับการสร้ างความพึงพอใจของลูกค้าซึ่ งถือเป็ นการได้ประสิ ทธิ ภาพภายนอกองค์การ
(วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 61)
5. ความสามารถในการจัดการระบบข้ อมูลทีด่ ีและการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย
ขณะที่กระแสของการแข่งขันดําเนิ นธุ รกิจบริ การเป็ นไปอย่างสู งนั้น องค์การใดที่มี
อํานาจของข้อมูลมีการบริ หารจัดระบบข้อมูลสร้างเครื อข่ายด้านข่าวสารที่ดีมีการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิ กส์ (electronic infrastructure) ที่ดีเพียบพร้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การ ย่อมมีความได้เปรี ยบในการให้บริ การ แต่เดิมระบบข่าวสารข้อมูลภายในองค์การจะเน้น
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนขอบผลิตภัณฑ์และการดําเนินธุรกิจ ยอดขาย รายได้และกําไรสุ ทธิ
แต่ ใ นยุ ค ปั จ จุ บ ัน การให้ บ ริ การที่ เ ป็ นเลิ ศ นั้ นจะต้อ งอาศั ย ระบบข้อ มู ล ภายในเกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการดํา เนิ น การบริ ก ารตามสาขาต่ า งๆ และตลาดย่อ ยต่ า งๆ ไว้พ ร้ อ มเพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจ นอกจากนี้ ยงั มีการเก็บรวบรวมข้อมูลภายนอกองค์การไว้ กล่าวคือ การ
เก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวกับคู่แข่ง ผูร้ ับบริ การผูใ้ ช้บริ การไว้ให้มากที่สุด ความเคลื่อนไหว และ
แนวโน้มของสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจด้านนั้นๆ ไว้ โดยมีขอ้ มูลเหล่านี้ อาจจะได้มาโดยวิธีการ
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ตลาดโดยตรงด้วยวิธีแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ (electronic data exchange)
หรื อจากประสบการณ์ให้บริ การ (experiential information) ที่เก็บไว้เกี่ยวกับความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การ ข้อมูลเชิงประชากร รสนิยม สร้างขึ้นเป็ นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็ นกลยุทธ์ทางการค้า
สร้างคุณค่าเพิ่มด้านการรับรู ้ สร้างความแตกต่างของการให้บริ การในความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคได้
ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ การรับรู ้เป็ นสิ่ งที่นาํ มาเป็ นประโยชน์ในการให้บริ การสร้ างคุณค่าของ
คุณภาพการบริ การที่แตกต่างและเหนือกว่าอยูต่ ลอดเวลาในองค์การใหญ่ๆ ซึ่งนิ ยมทําการสํารวจ
ความต้อ งการ ปั ญ หาความประทับ ใจต่ า งๆ จากการมาใช้บริ ก ารของผูร้ ั บ บริ ก ารเพื่อรั บฟั ง
คําแนะนําหรื อข้อติเตียน ตัวอย่างของการเก็บฐานข้อมูลเพื่อการบริ การที่ดีคือ ธุรกิจบัตรเครดิตที่
สามารถส่ งข้อมูลข่าวสารถึงผูถ้ ือบัตรชนิด “เคาะประตูบา้ น” เป็ นรายบุคคลได้ ธุรกิจโฆษณาของ
ห้างสรรพสิ นค้าที่ส่งรายการให้เลือกซึ่ งถึงเจ้าของบ้าน เป็ นต้น (Schermerhorn and others 1994 :
148-150)
6. บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์ การมีผลกระทบต่ อคุณภาพ
ของการให้ บริการและความประทับใจจากการให้ บริการ
บรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีขององค์การถือเป็ นปั จจัยโครงสร้างพื้นฐานของการ
ให้บริ การที่เป็ นเลิศเป็ นที่ประทับใจ ถือเป็ นหน้าที่ของการบริ หารบริ การที่จะส่ งเสริ มให้องค์การ
มี บรรยากาศของการบริ การที่ ดีภายใต้วฒ
ั นธรรมองค์การที่ สนับสนุ น คําว่า บรรยากาศของ
องค์ก าร ในที่ น้ ี หมายถึ ง ผลของการประมวลการรั บรู ้ ของพนักงานหรื อผูใ้ ช้บริ การเกี่ ยวกับ
สภาพแวดล้อมขององค์การ ยกตัวอย่างเช่ น คําพูดของลูกค้าคนหนึ่ งว่า “ฉันชอบใช้บริ การกับ
ห้างสรรพสิ นค้า ก. จังเลย พนักงานเขาต่างก็เป็ นมิตรบริ การแก่ คนอย่างเป็ นกันเองแก่ คนทุก
ระดับเป็ นที่น่าประทับใจจัง” พนักงานพูดคุยกันว่า “ฉันรู ้สึกอึดอัดเหลือเกินกับการทํางานใน
หน่ วยงานนี้ รู้สึกว่าเหมือนถูกจ้องจับผิดและบรรยากาศไม่ไว้วางใจกันเอาเสี ยเลย” บรรยากาศ
ขององค์ก ารเป็ นผลการรั บ รู ้ ข องบุ ค คลที่ รั บ รู ้ ตี ค วามให้ค วามหมายเกี่ ย วกับ สิ่ งแวดล้อ มให้
ความหมายทางจิ ต ใจบรรยากาศขององค์ก ารเป็ นการปฏิ บ ัติ ก ารของสมองและการรั บ รู ้ อ ัน
เนื่ องมาจากตัวแปรต่างๆ ขององค์การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพการณ์ซ่ ึ งจะมีผลต่อ
พฤติ ก รรมในองค์ก ารของพนัก งานและผูใ้ ช้บ ริ ก าร เราสามารถตรวจสอบได้จ ากการใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของบทบาท (ความชัดเจนของบทบาท ความขัดแย้งของบทบาท)
ลักษณะของงาน (ความน่าท้าทาย ความเป็ นอิสระเอกเทศในการทํางาน) พฤติกรรมผูบ้ ริ หาร (มุ่ง
คนหรื อมุ่ งงาน) สภาพแวดล้อมของกลุ่ มและการทํางาน (ร่ ว มมื อ แข่งขัน ประนี ประนอม)
ตลอดจนลักษณะต่างๆ เกี่ยวกับระบบของการทํางาน สิ่ งที่พนักงานคาดหวังว่าพฤติกรรมใดที่จะ
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ได้รับรางวัล สนับสนุนเกื้อกูลและพฤติกรรมใดถูกคาดหวังให้ปฏิบตั ิที่สั่งออกมาทางกฎระเบียบ
นโยบาย ข้อปฏิบตั ิต่างๆ ขององค์การสิ่ งเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริ การ ส่ วนวัฒนธรรม
องค์การ นั้นคือความคิด ความเชื่อที่กลุ่มได้เรี ยนรู ้และส่ งผ่านแบบแผนความคิดความเชื่อมีการ
ปรับตัวทั้งภายนอกและภายในตนมาเป็ นระยะเวลานานจนถือได้ว่าเป็ นแบบแผนในการรับรู ้ คิด
ตีความและแสดงออก (วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 62-63)
ผูบ้ ริ หารบริ การ พึงตระหนักว่าการบริ หารด้วยแนวทางใดจะมีผลต่อพฤติกรรมของผู ้
ให้บริ การ และแน่ นอนผูใ้ ช้บริ การจะรับรู ้ความหมายได้กระทบต่อผูร้ ับบริ การต่อคุณภาพของ
การให้บริ การเป็ นภาพลักษณ์ขององค์การ ประสบการณ์การทํางานในองค์การที่พนักงานได้รับ
จะแสดงออกรับรู ้ได้จากการที่พนักงานผูใ้ ห้บริ การแสดงออกต่อผูร้ ับบริ การ ธุรกิจบริ การที่ดีควร
สร้ างให้พนักงานแต่ละคนมีบรรยากาศของการทํางานในทางสร้ างสรรค์ มีความอยู่ดีกินดี มี
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่ส่งเสริ มคุณภาพการบริ การที่เป็ นเลิศ ดังแผนภูมิที่ 5 ข้างล่างนี้ ซึ่ ง
แสดงถึงความเกี่ยวข้องของบรรยากาศการให้บริ การ

บรรยากาศที่

บรรยากาศของการบริ การ

เกี่ยวกับการ

ประทับใจของผูร้ ับบริ การ

ให้บริ การ
บรรยากาศที่
คํานึ งถึงผูใ้ ห้
บริ การและ

ความพึงพอใจและความ

นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิขององค์การที่เกื้อหนุน

ภาพลักษณ์ขององค์การ

บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การเพื่อความอยูด่ ีกิน

องค์การ

แผนภูมิที่ 5 ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การกับการบริ การ
ที่มา: วีระวัฒน์ ปั นตินามัย, “การบริ หารการบริ หาร,” ในเอกสารการสอนชุดวิชา จิตวิทยาการ
บริ การ หน่วยที่ 9 (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนชม, 2539), 63.
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7. การตรวจสอบและประเมินผลการให้ บริการมีความสํ าคัญต่ อการบริหารบริการ
ผูบ้ ริ หารบริ การควรกําหนดระบบแนวทางการตรวจสอบเครื่ องมือวัดและประเมิน
ความได้ ประสิ ทธิ ภาพและมี ประสิ ทธิ ผลของการให้บริ การในระดับรายบุคคล กลุ่ มและทั้ง
องค์การในแต่ละช่วงเวลาของการดําเนินธุรกิจบริ การ ผลที่ได้รับจาการตรวจสอบการประเมินจะ
เป็ นข้อมูลนําเข้าเพื่อกําหนดกลยุทธ์การบริ การและแก้ไขข้อปั ญหาที่เกิดขึ้น การหาประสิ ทธิภาพ
ของการให้บริ การในมุมมองของผูร้ ับบริ การเป็ นสิ่ งจําเป็ นกับการแข่งขันของธุ รกิจ (วีระวัฒน์
ปั นตินามัย 2539 : 63)
ประสิ ท ธิ ภ าพภายใน ในที่ น้ ี ได้แ ก่ การให้ค วามสํา คัญ กับ การบริ ห ารผลิ ต ภัณ ฑ์
(product management) การทํางานต่างๆ ภายในองค์การมากกว่าการบริ หารกระบวนการ
(process management) ซึ่ งพิจารณาจากผลกระทบจากภายนอกองค์การ เช่น ความนิ ยมความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การ ทั้งนี้เพื่อการปรับการบริ หารบริ การ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอก่ อ ให้ เ กิ ด ความคิ ด ริ เริ่ มเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานและเพิ่ ม กํา ไรความมี
ประสิ ทธิภาพ เทนเนอร์และเดโทโร (Tenner and Detoro 1992 : 37) ได้เสนอแนวทางการบริ หาร
กระบวนการเพื่อคุณภาพแบบสมัยใหม่ไว้ดงั แสดงในแผนภูมิที่ 6

การบริ หารกระบวนการ
ผูป้ ้ อนวัตถุดิบ

ผูร้ ับบริ การ
ปั จจัย
นําเข้า

กระบวน

ปั จจัย

การทํางาน
ข้อมูล

กระบวนการ

ข้อมูล

ของผูป้ ฏิบตั ิงาน

แผนภูมิที่ 6 การบริ หารกระบวนการเพื่อคุณภาพแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่
ที่มา : Tenner and Detoro, Total quality management : Three steps to continuous
improvement (MA., Reading : Addison-Wesley Publishing Comp., 1992), 37.
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จากแผนภู มิ ที่ 6 การบริ ห ารงานบริ ก ารแนวใหม่ ค วรมี ห ลัก มุ่ ง ที่ สํา คัญ อยู่ที่ ก าร
บริ หารงานการบริ การ โดยคํานึ งความต้องการของผูร้ ั บบริ การผสมผสานเข้ากับอํานาจการ
ตอบสนองของผูป้ ้ อนวัตถุดิบเพื่อคุณภาพของการบริ การที่ระบบข่าวสารสนเทศ กระบวนการ
ทํางานและคุณภาพของบุคคลหรื อทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพของการบริ การเป็ นหน้าที่ของทุกคน
ในองค์การ ไม่ใช่เป็ นหน้าที่ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
สรุ ปได้ว่าหลักสําคัญของการบริ หารงานบริ การนั้นต้องคํานึ งถึงความพึงพอใจ ซึ่ ง
เป็ นที่มาของประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้านการบริ การ โดยมีการกระจายอํานาจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิ
มี ก ารปรั บ โครงสร้ า ง มี ร ะบบการให้ร างวัล สํา หรั บ ผลงานที่ เ ป็ นที่ ป ระจัก ษ์ มี ร ะบบที่ ดี มี
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย สร้ างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่มีผลต่อคุณภาพในการให้บริ การ การ
สร้างความประทับใจ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบและการประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ดี
ที่สุด
การจัดการระบบการบริหารงานบริการ
คําว่าระบบ (system) ในที่น้ ี หมายถึง ชุดขององค์ประกอบหรื อส่ วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กันเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน ดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วเกี่ยวกับการจัดองค์การแบบ
ปิ รามิดหัวกลับของธุ รกิจบริ การ เพื่อให้ได้เห็นภาพโดยรวมของการบริ หารบริ การที่จะรวมเอา
งานการจัดการแบบดั้งเดิมมาประยุกต์ในดารบริ หารบริ การ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การ
สั่งการ การควบคุ มการรายงานและประเมินผลจึ งขอนํา “แม่ แบบของระบบบริ การ (service
system blueprint)” ที่คิงแมน-บรู นเดจ (Kingman-Brundage 1989 : 99) ได้เสนอไว้ดงั ปรากฏใน
แผนภูมิที่ 6 ที่จะบอกว่าได้ทาํ อะไรกับใครบ่อยแค่ไหนภายใต้สถานการณ์ใด ตามลําดับของเวลา
ที่จะมีผทู ้ ี่มีส่วนเข้าเกี่ยวข้องนับตั้งแต่ผรู ้ ับบริ การเข้ามาติดต่อขอรับการบริ การกับพนักงานหน้า
ร้าน ขณะที่กระบวนการให้บริ การ ที่เป็ นฝ่ ายสนับสนุนอยู่หลังร้านก็จะมีการจัดระบบเกื้อหนุ น
ให้การบริ การอยูด่ ว้ ยตามหน้าที่ตามอํานาจบังคับบัญชานับแต่ฝ่ายสนับสนุนไปจนถึงฝ่ ายบริ หาร
แม่แบบของระบบบริ การจะให้ภาพใหญ่ในเชิงมหภาคเกี่ยวกับหน้าที่การดําเนิ นการ
ต่างๆ ของงานการบริ การว่าแต่ละส่ วน แต่ละฝ่ ายมีความเกี่ยวข้องกันในการปฏิบตั ิหน้าที่บริ การ
เช่นไรบ้าง แม่แบบของระบบบริ การนี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างมากให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับผูจ้ ดั การ
ของแต่ละฝ่ ายให้ได้ทราบระบบปฏิบตั ิการงานบริ การที่มุ่งเพื่อคุณภาพของงานเป็ นสําคัญ เช่ น
ช่วยในการกําหนดแผนกลยุทธ์ของหน่ วย การจัดสรรทรัพยากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ในด้านของผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดก็สามารถอาศัยแม่แบบของระบบบริ การ เพื่อการริ เริ่ มรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การโฆษณา บริ การต่างๆ ของธุ รกิจโดยให้สอดคล้องกับความสามารถของฝ่ าย
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ปฏิบตั ิการผลิต ในส่ วนของผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ก็สามารถใช้แผนแม่แบบของระบบ
บริ การในการเตรี ยมกําหนดหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบ คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าสู่ ตาํ แหน่ง เกณฑ์
ที่ จ ะใช้ ใ นการคัด เลื อ กระบบและมาตรฐานการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน การกํา หนด
ค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ฝ่ ายการฝึ กอบรมอาจอาศัยผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน ผลการ
สํารวจความพึงพอใจของลูกค้ามาประกอบกับการสร้างชุดการฝึ กอบรมเสริ มเพื่อให้งานบริ การ
ของพนักงานมีความเหมาะสมตรงกับความคาดหวังของลูกค้ามากยิง่ ขึ้นไป นอกจากนี้การอาศัย
แม่แบบของระบบบริ การชี้ นาํ ยังเอื้อต่อการปรับปรุ งงานบริ การที่จะนําเอาเครื่ องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัยเข้าช่วยในการบริ การได้ดีอีกด้วย (วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 67-68)

ก
เริ่ ม

ลูกค้า

เส้นปฏิสมั พันธ์

การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
ริ เริ่ มความคาดหวัง

ไม่ใช่
ซื้ อบริ การ

ใช่ มีการให้บริ การ
เกิดขึ้น

ตอบสนอง
ต่อตอนที่ 1

ตอบสนอง
ต่อตอนที่ 2
ก

ผูใ้ ห้บริ การ
(“หน้าร้าน”)

ตอนรับ
ลูกค้า

ปฏิบตั ิ
ขั้นตอนที่ 1

ริ เริ่ ม
ขั้นตอนที่ 2

ลูกค้า
ต้องการอะไร

ข
ค

เส้นแห่งความปรากฏให้เห็นได้

ปฏิบตั ิตอนที่ 3a

ฝ่ ายสนับสนุน

จัดหาทรัพยากร
จัดหาวัสดุ
มนุษย์และ
อุปกรณ์ เครื่ องมือ
ที่มาให้
เทคโนโลยี

เส้นแบ่งการดําเนินการ

หน้าที่การ
ประสานงาน

ชื่ออื่น

ลาจาก

ริ เริ่ มการ
ติดตามผล
จัดหา
เอกสารพร้อม
สถานที่

ปฏิบตั ิตอนที่ 4
เพื่อสรุ ปผล
การบริ การ

รายงานการ
คงคลัง

ฝ่ ายบริ การ

ไม่ใช่

ปฏิบตั ิตอนที่ 3c

เส้นของการปฏิสมั พันธ์ภายใน
พัฒนาริ เริ่ มการ
โฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์

ประเมินความ
พึงพอใจ VS
ความคาดหวัง

ปฏิบตั ิตอนที่ 3b

การเตรี ยม
อุปกรณ์

หลังร้าน
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A

ข

จัดสรร
ทรัพยากร

รายงานการ
ควบคุมคุณภาพ

รายงาน รายได้
และค่าใช้จ่าย

ปรับปรุ งและ ทําการประเมิน
กําหนดกลยุทธ์ การปฏิบตั ิงาน
โดยภาพรวม

วัดความ
พึงพอใจ
ของลูกค้า

รายงานความ
พึงพอใจลูกค้า

ใช่
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แม่แบบของระบบบริ การดังกล่าวนี้ อธิ บายถึงโครงสร้าง (ตามระดับการบังคับบัญชา
ของรู ปปิ รามิดหัวกลับ) และกระบวนการ (ลําดับขั้นตอนของการให้บริ การตามลําดับของเวลา)
หากคิดเปรี ยบเทียบกราฟก็จะแทนได้ว่าด้านแนวนอน (แกน X) ก็คือกระบวนการ ลําดับชุดของ
กิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเวลาจากซ้ายไปขวา โดยมีลูกศรเชื่อมโยงต่อกันไป ด้านแนวตั้ง (แกน
Y) เป็ นโครงสร้ า งของการจัด องค์ก ารบริ ก ารในที่ น้ ี จะเห็ น ได้ว่ า มี แ บ่ ง ไว้ 3 ระดับ (ไม่ นับ
ผูร้ ับบริ การ) คือ ฝ่ ายบริ การ ซึ่งทําหน้าที่เสมือนแม่ทพั ที่ทาํ หน้าที่เพื่อการประสานของแต่ละฝ่ าย
กําหนดและปรับแผนกลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากร การประเมินประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวมของฝ่ ายต่างๆ ฝ่ ายสนับสนุนและฝ่ ายปฏิบตั ิการในแต่ละระดับเหล่านี้จะมีเส้นแบ่งระดับ
อยู่ 4 เส้น ดังที่เขียนไว้ในแผนภูมิ ทางซ้ายมือ กล่าวคือ เส้นของการมีปฏิสัมพันธ์ (The of
interaction) แบ่งระหว่างผูร้ ั บบริ การกับพนักงานผูใ้ ห้บริ การ เส้นแห่ งความปรากฏเห็ นได้ชัด
(line of visibility) เป็ นการแบ่งระหว่างพนักงาน 2 ประเภทคือ พนักงานหน้าร้าน (front stage)
ออกจากพนักงานที่ทาํ หน้าที่อยูห่ ลังร้าน (back stage) พนักงานหน้าร้าน คือ ผูใ้ ห้บริ การที่ตอ้ งมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ กับผูร้ ั บ บริ ก ารก็ถื อ เป็ น “หน้า ตา” ของบริ ษ ัท องค์ก ารไปด้ว ยการปฏิ บ ัติใ ดๆ ที่
เกี่ ยวกับการบริ การเป็ นที่ ปรากฏเห็ นและรั บรู ้ ได้แก่ ลูกค้า เป็ นผูท้ ี่ สร้ างบรรยากาศของการ
บริ ก ารนับ แต่ มี ผูร้ ั บ บริ ก ารเข้า มาติ ด ต่ อ หรื อ ทํา การริ เ ริ่ ม นํา เสนอให้บ ริ ก ารแก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร
นอกจากนี้ ยงั เป็ นผูต้ อบสนองปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่างๆ ของการให้บริ การรวมใจกับการประเมิน
ความพึงพอใจและตรวจสอบความคาดหวังของผูร้ ับบริ การด้วยหลังจากที่ผรู ้ ับบริ การลาจากไป
พนักงานที่อยูด่ า้ นล่างของเส้นที่ปรากฏให้เห็นชัดหรื อพนักงานหลังร้านนั้น จะเป็ นผูต้ ระเตรี ยม
งานการให้บริ การต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามที่ผรู ้ ับบริ การต้องการ เส้นแบ่งปฏิสมั พันธ์ภายใน (line
of internal interaction) ระหว่างกลุ่ม / ฝ่ ายหน้าที่ต่างๆ ของทรัพยากรมนุษย์ในธุ รกิจบริ การใน
หน่ วยงานเดียวกัน เช่ น ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายจัดจําหน่ าย ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการตลาด
เป็ นต้น เส้นแบ่งสุ ดท้ายเรี ยกว่า เส้นของการดําเนิ นการ (line of operation) เป็ นขอบเขตหน้าที่
ของฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายการวางแผนที่จะเป็ นผูม้ อบอํานาจการปฏิบตั ิงานต่างๆ ให้แต่ละหน่วยแต่ละ
ฝ่ ายนําไปปฏิบตั ิ (วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 68)
การจัดระบบบริ การในลักษณะแม่แบบนี้ มีเกณฑ์ที่ควรคํานึ ง 4 ประการคือ หลัก
ประหยัด โดยให้มีระยะห่ างของ 2 ช่วงใดๆ สั้นที่สุด ลดการซํ้าซ้อนในการปฏิบตั ิหน้าที่ลงมีการ
แบ่งงานของขอบเขตความรับผิดชอบให้เฉพาะชัดเจนมากที่สุด และยึดถือหลักความสมมาตร
กล่าวคือ ระบุอาํ นาจการตัดสิ นใจในแต่ละกระบวนการอย่างเท่าเทียมกัน ในแต่ละระดับเส้นแบ่ง
ดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ ควรมีการแจ้งข่าวสารความเคลื่ อนไหวใดๆ ให้แก่ สมาชิ กได้
ทราบกันอย่างทัว่ ถึงก็จะมีส่วนให้การบริ หารงานบริ การมีประสิ ทธิ ผลและได้ประสิ ทธิ ภาพ ผู ้
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ให้บริ การ (service providers) อันได้แก่ พนักงานทั้งหน้าร้านและหลังร้านได้บริ การปฏิบตั ิการ
ดูแลที่ดีจากฝ่ ายสนับสนุ นและฝ่ ายบริ หารเพื่อให้เขาสามารถที่จะให้บริ การที่ดี มีคุณภาพแก่ ผู ้
อุปโภคบริ โภคในท้ายที่สุด (The end – user consumers) และสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารบริ การพึงคํานึ งถึงก็
คือ เราจะสามารถออกแบบรู ปแบบและแนวทางที่เหมาะสมกับความต้องการของผูร้ ับบริ การได้
จากข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานหน้าร้านหรื อฝ่ ายขายขององค์การ ยกตัวอย่างเช่น หากองค์การ
นั้นเป็ น ภัตตาคาร ผูท้ ี่สามารถประเมินความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การที่เข้ามาทานอาหารหรื อสุ ก้ ียากี้
ของภัตตาคารได้ดีก็คือ พนักงานเสิ ร์ฟชายหญิงที่ให้บริ การอาหารนั่นเอง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่จดั บันทึก
รายการอาหารที่ สั่ ง และนํา อาหารมาให้ลู ก ค้า รวมทั้ง เป็ นผูท้ ี่ ต ้อ งรั บ ฟั ง คํา ติ ช มต่ า งๆ ของ
ผูร้ ั บบริ การโดยตรง หากเป็ นธุ รกิ จโรงแรม พนักงานต้อนรับ พนักงานฝ่ ายห้องพักจะเป็ นผูท้ ี่
สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความต้องการความพึงพอใจของผูท้ ี่เข้าพักอาศัยได้ดี (วีระวัฒน์ ปั นติ
นามัย 2539 : 69)
การใช้แ ม่ แ บบของระบบบริ การเช่ น นี้ มี ส่ ว นช่ ว ยในการประเมิ น การบริ การ
ตามลําดับการเกิดของหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริ การ การที่ผรู ้ ับบริ การจะมีความรู ้สึกเช่นไรกับการ
บริ การขึ้นอยูก่ บั คุณภาพเชิงเทคนิ ค (technical quality) ว่า การบริ หารให้อะไร เช่น ตัดผมทําผม
ได้ดี ขณะเดียวกันก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่าให้บริ การอย่างไร (functional quality) เช่น ทําผมด้วยท่าทีที่เป็ น
มิตรและร่ าเริ งคุยได้ดีอนั จะนําไปสู่ การกําหนดเป็ นภาพลักษณ์ขององค์การในที่สุด แม่แบบของ
การบริ การ (a service blueprint) นี้ จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารเห็นภาพแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ให้บริ การวิเคราะห์จุดที่ อาจก่อให้เกิดความล้มเหลว (evaluation of fail points) ของการ
ให้ บ ริ ก ารว่ า ผิ ด ไปจากที่ ต้ ัง ใจหรื อ ที่ ว างแผนไว้แ ละส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก าร
ก่อให้เกิ ดปั ญญา การวิเคราะห์ถึงจุดล้มเหลวไว้ก่อนจะช่ วยให้การบริ หารงานบริ การเป็ นแบบ
ป้ องกันไว้ก่อนมากกว่าเป็ นการตามแก้ไขปั ญหา ซึ่ งจะช่วยเพิ่มพูนคุณภาพการบริ การให้ดีข้ ึน
(วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 69-70)
ส่ วน เอนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ ได้กล่าวถึงรู ปแบบการบริ การ
ว่ า มี ห ลายรู ปแบบ บ้า งเน้ น ที่ ก ระบวนการในการให้ บ ริ การ บ้า งเน้ น ที่ ก ารสร้ า งเสริ ม
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ั บบริ การ ดังนี้ อาจแบ่งรู ปแบบการบริ การออกได้เป็ น 4 แบบ ได้แก่
(เอนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ 2550 : 24-25)
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ตารางที่ 2 รู ปแบบการบริ การ
รู ปแบบการบริการ
นํ้าแข็ง (freezer)

โรงงาน (factory)

สวนสัตว์ (friendly zoo)

หน้าที่ (function)

ลักษณะการบริการ
กระบวนการ
การสร้ างความสั มพันธ์
ไม่ไวต่อความรู ้สึกของ
ไม่คล่องตัว ไม่คงเส้นคงวา
ผูร้ ับบริ การ เย็นชา ไม่สนใจ
ไม่เป็ นระบบระเบียบ
ไม่สะดวกสบาย
ผูอ้ ื่น ไม่มีน้ าํ ใจ
มีความคล่องตัวพอควร
ไม่ไวต่อความรู ้สึกของ
มีประสิ ทธิภาพ มีความเป็ น ผูร้ ับบริ การ ไม่มีน้ าํ ใจ
ระบบระเบียบสูง
ไม่สนใจผูอ้ ื่น
ไม่คล่องตัว ไม่คงเส้นคงวา
มีความเป็ นมิตร ให้ความ
ไม่เป็ นระบบระเบียบ
ช่วยเหลือ ให้ความสนอก
เปลี่ยนได้ง่าย
สนใจและมีการติดต่อพูดคุย
กัน
มีความคล่องตัว
มีความเป็ นมิตร ให้ความ
มีประสิ ทธิภพ
ช่วยเหลือกัน ให้ความสนอก
มีความระบบระเบียบ
ในใจและมีการติดต่อพูดคุย
กัน

ที่มา: ภาสกร อดุลพัฒนกิจ, จิตวิทยาบริ การ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์อดุลพัฒนกิจ,
2550), 24-25.
สรุ ป ได้ว่ า การจัด การระบบการบริ ห ารงานบริ ก ารให้มี ร ะบบ กล่ า วคื อ ชุ ด ของ
องค์ประกอบหรื อส่ วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน โดยยึดถือหลัก
ประหยัด ความสมมาตร การประชาสั มพัน ธ์ และการออกแบบให้ก ารบริ ห ารงานบริ ก ารมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลที่ดีที่สุด
องค์ ประกอบของการบริหารงานบริการ
การบริ ห ารบริ ก ารที่ ดี น อกจากจะมี ก ารทํา เป็ นตารางและลํา ดับ ขั้น ตอนของการ
ให้บริ การ (flowchart of service delivery) แสดงความสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหน้าร้านหลัง
ร้าน ฝ่ ายสนับสนุน ฝ่ ายบริ หารให้ดีมีการวิเคราะห์จาํ แนก การให้บริ การหลักและบริ การที่ถือเป็ น
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ส่ วนเสริ ม ระบุรูปแบบและกระบวนการต่างๆ ของการบริ การแล้วสิ่ งหนึ่ งที่ผบู ้ ริ หารบริ การพึง
ให้ความสําคัญอย่างยิง่ คือ หน้าที่ของฝ่ ายต่างๆ ของระบบการบริ การ เลิฟล็อค (Lovelock 1992 :
99) ได้เสนอ 3 องค์ประกอบของระบบการบริ หารบริ การที่พึงได้รับการผสมผสานกันเป็ นอย่างดี
เพื่อนําไปสู่ เป้ าหมายร่ วมกันคือ ความพึงพอใจและความจงรั กภักดี ของลูกค้า ดังแสดงไว้ใน
แผนภูมิที่ 8

องค์ ประกอบด้ านการตลาด

องค์ ประกอบด้ านทรัพยากรมนุษย์
- การสรรหา การรักษา และการพัฒนา
ผูบ้ ริ หาร พนักงานขององค์การ การจัด
โครงสร้าง
- การกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกื้อกูล

- การแสวงหาผูร้ ับบริ การ / กลุ่มเป้ าหมาย
- การรักษาสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูร้ ับบริ การ
- กิจการการผลิต – ตลาด - การกําหนดราคา

ผูร้ ับบริ การ

องค์ประกอบด้านการปฏิบตั ิการ
- การใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
- เครื่ องใช้สาํ นักงานอัตโนมัติ
- การบริ หารสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

แผนภูมิที่ 8 องค์ประกอบ 3 ด้านของระบบการบริ การ
ที่มา: C. H. Lovelock, Managing Servicers: Marketing, Operations, and Human Resources
2nd ed. (New Jersey : Prentice-Hall, 1992), 18.
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จากแผนภูมิที่ 8 ผูบ้ ริ หารบริ การควรตระหนักว่าความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ด้านนี้ จะ
ประสานไปด้วยกันได้อย่างดี และเกื้ อกูลกันมุ่งให้ประโยชน์ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูก ค้า ในการปฏิ บตั ิ งานบริ ก ารอาจเกิ ดความขัดแย้งในหน้าที่ ไ ด้ เช่ น ฝ่ ายปฏิ บตั ิ การอาจจะ
คํานึงถึงการเพิม่ คุณภาพและประสิ ทธิภาพของการให้บริ การและขณะเดียวกันก็มุ่งที่จะลดต้นทุน
การให้บริ การให้ต่อลงเท่าที่จะทําได้ ด้านฝ่ ายตลาดก็จะมุ่งแต่การหาลูกค้า การขยายตลาด เพิ่ม
โอกาสขายทําให้ตอ้ งมีการโฆษณาต้นทุนเพิ่มขึ้น บางครั้งยอดขายเพิ่มขึ้นก็จริ ง แต่ไม่ได้ทาํ ให้
รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นมากนักเลย ความขัดแย้งของฝ่ ายต่างๆ ในการบริ หารบริ การอาจเกิดขึ้นได้ เช่น
ฝ่ ายการตลาดเน้นให้มีสินค้าบริ การใหม่ๆ อยูเ่ สมอ เพื่อสามารถแข่งขันชิงความได้เปรี ยบในการ
ให้บริ การ ขณะที่ฝ่ายปฏิบตั ิการต้องใช้เวลาในการปรับปรุ งบริ การเดิม และพัฒนาบริ การใหม่ๆ
การมุ่งแต่ผลิตสิ นค้าและบริ การใหม่ๆ ในองค์การ บางทีจะได้รับการต่อต้านเนื่ องจากกรรมวิธี
ให้บริ การแนวใหม่ๆ ไปด้วยกัน ไม่ได้กบั แนวปฏิบตั ิ เดิ มไม่เหมาะสมสอดคล้องในความคิด
ความรู ้สึกของพนักงาน ผูบ้ ริ หารงานบริ การควรให้พนักงาน ผูจ้ ดั การได้รับรู ้และเรี ยนรู ้เป้ าหมาย
ความสําคัญและการปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ ายด้วย

ระบบการให้บริ การ

ระบบของ
การปฏิบตั ิ
การบริ การ

ระบบการตลาดที่เกื้อหนุนการบริ การ
 ฝ่ ายการขาย
 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยี เครื่ องมือ อาคาร
สถานที่ เกี่ยวกับการบริ การ

บุคลากร

ผูร้ ับบริ การ

การให้บริ การเกี่ยวข้องกับ บุคลากรและ
เครื่ องมือสถานที่เกี่ยวกับการบริ หาร
การควบคุมคุณภาพการให้บริ การ
การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน

แผนภูมิที่ 9 ระบบการตลาดของการบริ หารงานบริ การ
ที่มา: C. H. Lovelock, Managing Servicers: Marketing, Operations, and Human Resources
2nd ed. (New Jersey : Prentice-Hall, 1992), 341.
แนวคิ ดเกี่ ยวกับการตลาด ผูบ้ ริ หารบริ การพึงแสวงหากลยุทธ์การเพิ่มลูกค้าสร้ าง
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี กับ ลู ก ค้า แต่ ล ะประเภทให้ ไ ด้ อาจจะผ่ า นทางสื่ อ ต่ า งๆ ที่ เ จาะเฉพาะ
กลุ่มเป้ าหมาย (niche marketing) นําเสนอชุดบริ การที่มีคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอมีการขนส่ ง
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ให้บริ การอย่างรวดเร็ ว เชื่ อถื อได้ ผูบ้ ริ การทําการประเมิ นและเลื อกตลาด เลื อกให้บริ การที่
เหมาะสมกับกลุ่ มเป้ าหมายในตลาดนั้น ๆ กําหนดราคาที่ เหมาะสมกับต้นทุ นและภาวการณ์
แข่งขัน พัฒนาวิธีการส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์งานบริ การของตนให้เป็ นที่รู้จกั ผ่านสื่ อเทคโนโลยี
และข่าวสารอื่นๆ ที่เหมาะสม การบริ หารการตลาดที่ดีตอ้ งกระทําในเชิงกลยุทธ์ ให้รู้สึกเท่ากัน
การแข่งขันปรับกระบวนการทําได้ดีและเตรี ยมการล่วงหน้า (Lovelock 1992 : 341)
แผนภูมิที่ 9 แสดงให้เห็นถึงการบริ หารการตลาดในธุ รกิจบริ การที่ประกอบไปด้วย
2 ส่ ว นหลัก คื อ ระบบของการให้ บ ริ ก ารและระบบการตลาดที่ เ กื้ อ หนุ น การบริ ก ารโดยมี
ระบบปฏิบตั ิการการเป็ นกลไกเชื่อม ระบบของการให้บริ การจะบ่งแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การหรื ออุปกรณ์ สถานที่เครื่ องมือที่ใช้ในการให้บริ การ ตัวอย่างของ
ระบบการให้บ ริ ก ารของธนาคาร คื อ ปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผูร้ ั บ การบริ ก ารกับ เจ้า หน้า ที่ ข อง
ธนาคาร หรื อผูร้ ับบริ การกับเครื่ องฝาก – ถอนเงินโดยอัตโนมัติ (ATM) ระบบตลาดที่เกื้อหนุ น
การบริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ ได้แก่ การส่ งเสริ มการให้บริ การ (service promotion) โดยผ่านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ การกระตุน้ ให้พนักงานบริ การให้บริ การที่เป็ นเลิศและ
ประเมินการบริ การโดยการวิจยั ทางการตลาด เป็ นต้น (Lovelock 1992 : 341)
แนวคิดเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิการ ผูบ้ ริ หารบริ การควรเลื อกใช้กลยุทธ์และเทคนิ ควิธี
ปฏิบตั ิที่นอกเหนื อจากจะอาศัยพนักงานผูป้ ฏิบตั ิผูใ้ ห้บริ การที่มีทกั ษะความรู ้ความสามารถใน
งานแล้วยังต้องอาศัยเครื่ องมืออุปกรณ์ บริ การข่าวสารสนเทศ เทคโนโลยีทนั สมัยเพื่อสร้างสื่ อ
บริ การที่มุ่งสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายได้ดี ซึ่ งจะผันแปรไปตามแต่ละ
ลักษณะของการให้บริ การ เช่น การให้บริ การซ่ อมรถก็มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่แตกต่างไปจากการ
ให้บริ การของแพทย์ ทันตแพทย์ เป็ นต้น ความสะดวกรวดเร็ ว ความถูกต้องและเป็ นที่เชื่อถือได้
ทางการให้บริ การจะมีมากขึ้นหากการบริ หารงานบริ การพัฒนาพนักงานผูใ้ ห้บริ การที่มีทกั ษะใน
วิชาชีพมีการนําเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยเข้ามาช่ วยการบริ การ มีฐานข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอกองค์การสนับสนุนการปฏิบตั ิ (Lovelock 1992 : 341)
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของการบิราหรงานบริ การ นั้นจะต้องคํานึงถึงขั้นตอนของ
การให้บริ การ ความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ ายสนับสนุน ฝ่ ายบริ หารให้ดีมีการ
วิเคราะห์จาํ แนก การให้บริ การหลัก และบริ การเสริ ม เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ทุกฝ่ ายนัน่ เอง
แนวคิดการพัฒนาการบริหารงานบริการ
การบริ หารบริ การในยุคโลกาภิวตั น์ ที่มีการแข่งขันเพื่อชิงความได้เปรี ยบทางธุ รกิจ
กันทัว่ โลก ดังจะเห็นได้จากกรณี กิจการที่ซ้ือลิขสิ ทธิ์เป็ นตัวแทนจําหน่าย (franchise) ในประเทศ
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ต่างๆ มีกระแสของความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและอย่างรวดเร็ ว เนื่ องเพราะการสื่ อสารและ
เทคโนโลยี ที่กา้ วหน้ามากขึ้น มีสินค้าและการบริ การใหม่ๆ ออกสู่ ทอ้ งตลาดอยูเ่ สมอมากมาย ทํา
ให้ผูร้ ั บบริ การมีความต้องการ มีความคาดหวังมากขึ้น ดังนั้น วิธีการบริ หารงานบริ การแบบ
ดั้งเดิมหรื อการเป็ นธุรกิจแบบครอบครัวจึงไม่เหมาะสม ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องเปลี่ยนกระบวนการ
(paradigm shifts) ในการบริ หารงานแนวคิดปฏิบตั ิธุรกิจไม่ใช่เพียงแต่การสร้างโปรแกรมบริ การ
ใหม่ ๆ เท่ านั้น แต่ เ ดิ มผูบ้ ริ หารมี บทบาทในการกําหนดเป้ าหมาย ระบุ บทบาทสมาชิ กจัด หา
เทคโนโลยีและสร้างแรงจูงใจในการทํางานในหมู่ผปู ้ ฏิบตั ิ ในยุคปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารต้องคิดปฏิบตั ิ
ปรั บปรุ งระบบต่ างๆ ขององค์ก ารเพื่อ ให้มีคุณ ค่าที่ ดี ก ว่า แก่ ผูใ้ ช้บริ การอยู่เสมอ เมื่ อเปลี่ ย น
แนวคิดแนวปฏิบตั ิที่มุ่งสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ การเป็ นที่ต้ งั แล้ว ผูบ้ ริ หารต้องเปลี่ยน
ความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ หารของตนด้วยเช่นกัน เพื่อเป้ าหมายของ
การอยูร่ อดและความรุ่ งเรื องของธุรกิจบริ การดังแผนภูมิที่ 9 ดังกล่าวมาแล้ว ได้แสดงแนวคิดการ
บริ หารงานบริ การแบบดั้งเดิมที่เน้นการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการให้บริ การ จาก
มุมมองภายในองค์การเป็ นสําคัญเช่น ตรวจสอบกระบวนการทํางานเพื่อประกันการได้คุณภาพ
ตามที่ผบู ้ ริ หารกําหนดไว้ ขณะที่แนวการบริ หารงานบริ การแบบใหม่ จะแสวงหาความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การเป็ นเบื้องแรกภายนอกองค์กรก่อน และปรับกระบวนการบริ การภายในรองรับ
(วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 83)
หากจะแบ่ ง แนวคิ ด การพัฒ นาการบริ ห ารออกเป็ น 2 ลัก ษณะ สามารถแบ่ ง เป็ น
แนวคิดการพัฒนาการบริ การแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ ซึ่งมีสาระโดยสังเขปดังนี้
1. แนวคิดการพัฒนาการบริหารงานแบบดั้งเดิม
แนวคิดนี้ จะเน้นที่การเพิ่มกําไรให้แก่องค์การเป็ นสําคัญโดยความคิด วิธีการแนว
ปฏิบตั ิจะถูกกําหนดมาจากผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์การ (top – down assignments) ผูอ้ าํ นวยการ
หรื อผูจ้ ดั การเป็ นผูก้ าํ หนดทิศทางกฎระเบียบ แนวปฏิบตั ิ พนักงานมีหน้าที่คือปฏิบตั ิตามที่ถูก
กําหนดไว้ แนวคิดแบบดั้งเดิมนี้ จะมองคุณภาพว่าเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งแลกเปลี่ยนเชิงธุ รกิจ เช่น ยิ่งเน้น
คุณภาพให้ดีข้ ึนมากเท่าใด กําไรก็จะยิ่งลดลง เน้นว่าทรั พย์สินทั้งหลายอยู่ที่ทุน วัสดุอุปกรณ์
แรงงาน ตึก อาคาร ที่ดิน เป็ นต้น พนักงานผูป้ ฏิบตั ิตอ้ ง “เอาใจและรับใช้” ผูท้ ี่เป็ นหัวหน้าใน
ระดับต่างๆ มากกว่าผูท้ ี่เป็ นผูร้ ับบริ การ เน้นการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพภายในองค์การ แต่ละ
กระบวนการผลิตการให้บริ การได้รับการควบคุมให้เป็ นไปตามขั้นตอน เป็ นไปตามรายละเอียด
ที่ได้กาํ หนดไว้แต่แรก ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของการบริ หารงานบริ การแบบดั้งเดิมนี้คือ ผู ้
คิดริ เริ่ มแนวปฏิ บตั ิ เป็ นคนละคนกัน ผูท้ ี่ ปฏิบตั ิ การให้บริ การ วิธีการบริ หารงานบริ การแบบ
ดั้ง เดิ ม นี้ เป็ นแบบรวมอํา นาจ (centralized) การติ ด สิ น ใจโดยยึด ตามความเห็ น ของผูบ้ ริ ห าร
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มากกว่ า แหล่ ง ข้อ มู ล ไม่ ยื ด หยุ่ น ไม่ ท ัน การณ์ ทํา ให้ ข วัญ และกํา ลัง ใจของพนัก งานตกตํ่า
ประสิ ทธิภาพราคาขายสมควรได้รับการปรับปรุ งแก้ไขเป็ นอย่างยิง่ (วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 :
83)
2. แนวคิดการพัฒนาการบริหารงานบริการแบบสมัยใหม่
จุดเน้นของการให้บริ การแนวใหม่จะอยูท่ ี่คุณภาพของบริ การ ความเชื่อถือได้ของการ
จัดส่ งให้บริ การ (service delivery) มีความยืดหยุน่ ในการผลิตการให้บริ การให้ความสําคัญกับ
ทรัพยากรบุคคลขององค์การไม่ถือว่าเป็ นต้นทุนที่ตอ้ งเสี ยสิ นทรัพย์ไปในการรับเข้ามาทํางาน
แต่เน้นที่ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นเป้ าหมายสําคัญของความอยู่รอด ความรุ่ งเรื องใน
ธุรกิจ ดังนั้น ทั้งผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หารบริ การจะมุ่ง “เอาใจ” ผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ โดยทัว่ ไป
แล้วผูป้ ฏิบตั ิกบั ผูค้ ิดริ เริ่ มเป็ นคนๆ เดียวกัน ผูบ้ ริ หารให้ความสนใจต่อ นวัตกรรม (innovation)
สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ จ ะสามารถช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ก ารขององค์ก ารให้ ดี ข้ ึ น ดัง นั้ น จึ ง ให้
ความสําคัญเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและการพัฒนาเป็ นอันมาก (วีระวัฒน์ ปั นตินามัย 2539 : 8384)
ผูบ้ ริ หารงานบริ การในยุคปั จจุ บนั พึงให้ความสําคัญกับ 3 ประการนี้ คือ คุ ณค่าที่
ผูร้ ับบริ การยึดถือ การกําหนดระบบขององค์การที่ยืดหยุ่น และการพัฒนาคุณภาพการบริ การ
อย่างต่อเนื่อง
1. คุณค่าของผูร้ ับบริ การ (customer value) รู ้และเข้าใจว่าผูร้ ับบริ การมีขอ้ กําหนด มี
ความต้องการ มี ความคาดหวังอะไรบ้าง คําว่า “คุ ณภาพของบริ การ” ที่ผูร้ ั บบริ การมองหาคือ
อะไร “ความดีกว่า – สะดวกและรวดเร็ วกว่า – ราคาถูกกว่า” สามารถตอบสนองผูร้ ับบริ การใน
ทุ ก ๆ โอกาส ผูบ้ ริ ห ารจะแสวงหากลยุ ท ธ์ เ สริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า ของการบริ ก ารในสายตาของ
ผูร้ ับบริ การผ่านแผนการดําเนิ นธุ รกิจที่มุ่งเสนอผลประโยชน์ที่ผรู ้ ับบริ การจะได้รับจากการใช้
บริ การหรื อผลิตภัณฑ์คุม้ กับราคาหรื อต้นทุนที่ผรู ้ ับบริ การต้องแลกเปลี่ยน (Bounds and others
1994 : 29-33)
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- ตรงตามความต้องการคาดหวัง

- บริ การช่วยเหลือหลังการขาย

- เหมาะสมแก่การใช้

- ยืดหยุน่ ตามเหตุผล

- ความผิดพลาดมีนอ้ ยที่สุด

- ยืดหยุน่ ตามภาวะแวดล้อมวัฒนธรรม

- ขจัดการสูญเสี ยให้ลดลง

- มีหลักประกันคุณภาพ

- พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
คุณภาพ
คุณค่า

=

บริ การ

__________________________

ต้นทุน
-

+

การออกแบบ
การดัดแปลง
การประกันคุณภาพ
การจําหน่ายการบริ การ
วัสดุที่ใช้เทคโนโลยี

+

เวลาที่ใช้
- เวลาจัดส่ ง
- การตอบสนองตามภาวะต้องการ
- การออกแบบ การดัดแปลง
การพัฒนา การจัดส่ ง
- วัสดุและสิ นค้าคงคลัง

แผนภูมิที่ 10 เกณฑ์การพัฒนาคุณค่าของผูร้ ับบริ การ
ที่มา: H. J. Johansson and others, Business process reengineering (Chickester : John Wiley
and Sons, 1993), 4.
ผูบ้ ริ ห ารบริ ก ารแนวใหม่ จะถื อ ว่ า คุ ณ ค่ า เกิ ด จากองค์ป ระกอบหลายประการดัง
แผนภูมิที่ 10 คุ ณค่าเป็ นผลมาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ใช้เวลา
ลดลงและต้นทุนตํ่า (Johansson 1993 : 4) นอกจากนั้นคุณค่าของผูร้ ับบริ การยังสามารถพิจารณา
ได้จากคุณภาพการวัดการประเมิน กลุ่มเป้ าหมาย การปรับท่วงท่าลีลาการทําธุรกิจ การออกแบบ
สิ นค้าและบริ การดังแสดงในตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้

65
ตารางที่ 3 แนวคิดเรื่ องแนวปฏิบตั ิของการบริ หารงานบริ การแบบดั้งเดิม และแบบใหม่
ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การส่ งเสริ มคุณค่าแก่ผรู ้ ับบริ การ
ประเด็น

แนวคิดแนวปฏิบัตดิ ้งั เดิม

การคิดแนวปฏิบัตแิ นวใหม่

1. คุณภาพ

ให้ตรงตามรายการที่ระบุไว้เน้น
การตรวจสอบคุณภาพมีขอ้ แลก
เปลี่ยนกับคุณภาพต้นทุนระยะ
เวลาประเภทลูกค้า

ถือว่าคุณภาพเป็ นส่ วนหนึ่งเกี่ยวกับ
คุณค่าของผูร้ ับบริ การ จัดเข้าใน
กระบวนการให้บริ การคุณภาพเป็ นผล
ร่ วมกับต้นทุนระยะเวลาประเภท
ผูร้ ับบริ การ

2. การวัดประเมิน

เน้นกลไกตรวจสอบประสิ ทธิภาพ
ภายในขั้นตอนดําเนินการ เน้น
ผลผลิต ต้นทุนและการได้กาํ ไรซึ่ ง
อาจไม่ได้คาํ นึงถึงผูร้ ับ บริ การ

มาตรการตรวจสอบและประเมิน ทุก
อย่างเพื่อประกันความพึงพอใจ ความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การ

3. การปรับเลือก

เน้นและผันตามการแข่งขัน

ผันตามลักษณะต่างๆ ของกลุ่มผูร้ ับ
บริ การ

4. กลุ่มเป้ าหมายสําคัญ

ผูถ้ ือหุน้ และ “เจ้านาย”

ผูร้ ับบริ การ (ผูเ้ กี่ยวข้องอื่นคือผูไ้ ด้รับ
ประโยชน์)

5. การออกแบบสิ นค้าและ
บริ การ

ผูส้ ร้างผูเ้ ดียวที่รู้วา่ ผูร้ ับบริ การต้อง
การอะไรให้บริ การในสิ่ งที่ทาํ ได้

มองจากความต้องการของผูร้ ับบริ การ
เป็ นที่ต้ งั ให้บริ การตามที่ผรู้ ับบริ การ
ต้องการ

ที่มา: G. Bounds and others, Beyond Total Quality Management: Toward the Emerging
Paradigm (New York : McGraw-Hill, Inc., 1994), 29.
2. การจัดระบบขององค์การบริ การ (organizational systems) ผูบ้ ริ หารจะใช้ปัจจัย
นําเข้าทรัพยากรต่างๆ ที่องค์การมี และกระบวนการต่างๆ ของการบริ หารใช้เทคโนโลยีข่าวสาร
ข้อมูล ตลอดจนการตัดสิ นใจเข้าช่วยส่ งเสริ มคุณค่าของผูร้ ับบริ การให้เป็ นที่ตรงกับความต้องการ
ผูบ้ ริ หารจะเข้ามาเกี่ยวข้อง มีแผนเพื่อการปรับปรุ งพัฒนา รู ้เข้าใจทิศทางที่พึงเปลี่ยนแปลง การมี
พัน ธะผูก พัน ต่ อ การดํา เนิ น การ พนัก งานจะได้รับ การเพิ่ม อํา นาจให้ปฏิ บตั ิ งาน และในการ
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ตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาต่างๆ แม้จะมีความคิดเห็นขัดแย้งกันในเรื่ องของงานแต่ก็สามารถผลักดัน
ให้งานบริ การประสบความสําเร็ จได้ โดยมีปัญหาระหว่างบุคคลน้อย ลดสภาพความสัมพันธ์
แบบชนะ – แพ้ ให้ปรากฏมีนอ้ ยที่สุด มีการติดต่อกันระหว่างสายงาน พนักงานให้รับรู ้กลยุทธ์
ของผูบ้ ริ หารในแนวทาง (Bounds and others 1994 : 31)
3. การปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง (continuous improvement) ผูบ้ ริ หารงาน
บริ การจะเน้นการคิดและปฏิบตั ิซ่ ึงแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการให้บริ การที่ดีกว่าเดิม
ความแปลงใหม่เป็ นที่ ประทับใจ จะไม่รอให้เกิ ดความจําเป็ น แล้วจึ งให้มีความเปลี่ยนแปลง
ปรั บ ปรุ ง แต่ จ ะคิ ด คาดคะเนแสวงหาแนวคิ ด ปฏิ บ ัติ จ ากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยเฉพาะจาก
ผูร้ ับบริ การ เปิ ดรับฟังคําชี้แนะความต้องการจากพนักงานและผูร้ ับบริ การอยูเ่ สมอ การตัดสิ นใจ
จะไม่ถือตนว่ามีอาํ นาจตามตําแหน่ ง แต่จะรับฟั งตามความรู ้และประสบการณ์มากกว่า ไม่เน้น
การกํากับควบคุม แต่จะเป็ นผูใ้ ห้แนวทางกว้างๆ ในการปฏิบตั ิให้บริ การ (Bounds and others
1994 : 33)
ดังนั้น คุณภาพย่อมหนี ไม่พน้ องค์ประกอบ Q (quality), C (cost), D (delivery), S
(safety), M (morale), E (education/ environment), I (image) อย่างแน่นอนในงานบริ การ ดัง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อบริ การ จําแนกตามประเภทคุณภาพงานบริ การดังนี้ Q ได้แก่ ความสะดวกสบาย
ขณะใช้บ ริ การ (conveniency) ความถู ก ต้อ งแม่ น ยํา ในรายละเอี ย ดขั้น ตอนการให้ บ ริ การ
กิริยามารยาทที่ดีงามของผูใ้ ห้บริ การ ความพิถีพิถนั ประณี ตบรรจงขณะให้บริ การ ฝี มือ ทักษะ
ความสามารถของบุคลากรและองค์กร ความสามารถที่จะทําได้ตามความคาดหวังของลูกค้า
ความสมบูรณ์ ครบถ้วนของบริ การ ความคงเส้นคงวา สมํ่าเสมอของบริ การ การปฏิบตั ิต่อคํา
ร้องเรี ยนของลูกค้า บริ การหรื อรับประกันหลังการบริ การ เป็ นต้น C ได้แก่ ค่าบริ การ ค่าใช้จ่ายที่
พอเหมาะไม่แพงเกินไป ความคุม้ ค่าในเงินที่จ่ายเป็ นค่าบริ การไป (const effectiveness) D ได้แก่
การเสนอบริ การแปลกใหม่ ความสลับซับซ้อนในขั้นตอนบริ การที่ดูแลให้การส่ งมอบดีข้ ึน การ
เคลื่อนย้าย จัดเก็บ ถนอมรักษาที่ดี เป็ นต้น S ได้แก่ ความไม่ประมาทเลินเล่อของผูใ้ ห้บริ การ
การคํานึ งถึงระบบการรักษาความปลอดภัย เตือนภัย ระบบความปลอดภัยเชื่ อมโยงหน่ วยงาน
ราชการ การลดความเสี่ ยงภัย/อุบติ เหตุการณ์ฝึกฝนปฏิบตั ิ เป็ นต้น M ได้แก่ การเอาใจใส่ ให้
ความสนใจลูกค้าผูใ้ ช้บริ การเลือกปฏิบตั ิ การใช้จิตสํานึ กในการให้บริ การ (service mind) ระบบ
การบุคคลที่เอื้อตอบแทนคนทํางานด้านบริ การที่ดีตามระบบคุณธรรมและผลงาน (merit system)
เป็ นต้น E ได้แก่ การให้ความรู ้/เสนอแนะ/ทบทวนกระบวนการให้บริ การอย่างสมํ่าเสมอ การ
กํา จัด ของเสี ย สกปรก ที่ ไ ม่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม เป็ นต้น I ได้แ ก่ ชื่ อ เสี ย ง ความเชื่ อ ถื อ
ไว้วางใจได้ เป็ นต้น (กฤษฏ์ อุทยั รัตน์ 1999 : 423)
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สรุ ปได้วา่ การพัฒนาการบริ หารงานบริ การ ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายและ
รวดเร็ ว สื บเนื่องจากการสื่ อสาร และเทคโนโลยีที่กา้ วหน้ามากขึ้น มีการบริ การใหม่ๆ เข้าสู่
บริ บทในสังคม ซึ่งเห็นได้จากการบริ หารงานบริ การแบบดั้งเดิม แบบสมัยใหม่ แต่กต็ อ้ งคํานึงถึง
คุณค่าของการให้บริ การ การจัดระบบการให้บริ การ และการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (continuous
improvement) ซึ่งมีเป้ าหมายเดียวคือ การพัฒนาการบริ หารงานบริ การให้ดีที่สุดนัน่ เอง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สัมพันธ์ จันทร์ ดี (2545 : 39) ศึกษารู ปแบบที่เหมาะสมในการเรี ยนคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษาหูหนวก ระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่า รู ปแบบการ
เรี ยนคอมพิวเตอร์ แตกต่างจากการเรี ยนของนักเรี ยนทัว่ ไป ในเรื่ องของวิธีการสื่ อสาร ซึ่ งต้อง
อาศัยความสามารถในการใช้สายตาทดแทนการได้ยิน คือ ต้องมีล่ามภาษามือ มีผจู ้ ดบันทึก คํา
บรรยาย มี ก ารติ ว ก่ อ นสอบโดยพอใจที่ จ ะเรี ยนจากเพื่ อ นหู ห นวกด้ว ยกัน มากกว่ า วิ ธี อื่ น
ยิ่งกว่านั้นต้องมีการเตรี ยมคําศัพท์ภาษามือสําหรับวิชาคอมพิวเตอร์ เป็ นการเฉพาะ ซึ่ งมีวิธีการ
ค่อนข้างซับซ้อนในการสร้างคําศัพท์เหล่านั้นก่อนจะนํามาใช้ในชั้นเรี ยน ทั้งนี้ เพราะภาษามือ
เป็ นสิ่ งสําคัญที่แฝงอยูใ่ น “วัฒนธรรม หู หนวก” ซึ่ งคนปกติทวั่ ไปยังไม่เข้าใจลึกซึ้ งพอ ดังนั้น
การจัดการให้มีรูปแบบการเรี ยนการสอนวิชาที่เหมาะสมจึงจําเป็ นจะต้องทําการวิจยั จากกลุ่ม
ตัวอย่างของคนหู หนวก เช่น ในรายงานฉบับนี้ เพื่อจะได้ทราบความต้องการของคนหู หนวก
ก่อนที่จะเข้าเรี ยนในชั้นเรี ยน จึงจะได้ผลตรงวัตถุประสงค์การเรี ยนแต่ละเรื่ อง
อุณาวรรณ มัน่ ใจ และคณะ (2545 : 39-40) ได้ทดลองการจัดการเรี ยนการสอน
แบบสองภาษาในชั้นเรี ยนอนุ บาลของเด็กหู หนวกในโรงเรี ยนศึกษาพิเศษนครปฐม คําถามการ
วิจยั มี 3 ข้อ คือร้อยละ 8.3 ความสามารถทางภาษา ไทยของนักเรี ยน อยูใ่ นระดับค่าคะแนน 2 (มี
ความก้าวหน้าน้อย) แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนโสตศึกษาอื่น พบว่า นักเรี ยนโสตศึกษา
จังหวัดนครปฐมมีอายุนอ้ ยกว่าแต่มีความสามารถใกล้เคียงกับนักเรี ยนโรงเรี ยนโสตศึกษาอื่นที่มี
อายุมากกว่า แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนเด็กที่มีการได้ยนิ พบว่าเด็กหูหนวกมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยตํ่ากว่าเด็กที่มีการได้ยิน ทั้งในระดับชั้นเรี ยนและระดับอายุเดี ยวกัน ส่ วน
ปั ญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนิ นงานคือ การขาดแคลนครู หูหนวกและครู ที่มีการได้ยิน ที่มี
ความรู ้เรื่ องการสอนแบบสองภาษา มีการเปลี่ยนครู ผสู ้ อนในชั้นเรี ยนแบบสองภาษา และไม่ได้
จัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษาอย่างต่อเนื่องในชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ถึงประถมศึกษาปี ที่ 2 และ
ขาดการนิ เทศและการติดตามอย่างต่อเนื่ อง ข้อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนการสอนแบบสอง
ภาษา คือ ให้มีการทดลองสอนเด็กหู หนวกแบบสองภาษาในโรงเรี ยนสอนคนหู หนวก โดย
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ความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยราชสุ ดากับโรงเรี ยนโสตศึกษาที่มีความสนใจในการ
สอนแบบสองภาษา ดําเนิ นการในรู ปแบบการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ โดยขั้นตอนดําเนิ นการมี 3
ขั้นตอน คือ ขั้นเตรี ยมการ ขั้นปฏิบตั ิการ และขั้นติดตามและประเมินผล ขั้นเตรี ยมการให้มี
การเตรี ยมด้าน นโยบายแผน งบประมาณ บุคลากร สภาพแวดล้อม หลักสู ตรภาษามือไทย
สําหรับเด็กหู หนวกและหลักสู ตรฝึ กอบรมบุคลากร ขั้นปฏิบตั ิ การให้มีการเตรี ยมครู อย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่ องเตรี ยมผูป้ กครอง เตรี ยมนักเรี ยนหู หนวกชั้นเรี ยนอื่น จัดทําหลักสู ตรและ
แผนการสอน จัดทําวิจยั ในชั้นเรี ยน การศึกษาดูงานที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาครู ตลอดจน
ทําเอกสารคู่ มือดําเนิ นงานควบคู่ไปกับการปฏิ บตั ิ การสอนแบบสองภาษา ขั้นติ ดตามและ
ประเมินผล ให้มีคณะ ทํางานด้านวิชาการให้คาํ ปรึ กษาและนิ เทศ ติดตามอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่ อง มี การประเมิ นผลการดําเนิ นงาน และวิจ ัยประเมิ นผลโครงการ ตลอดจนให้มีก าร
เผยแพร่ องค์ความรู ้ เรื่ องการสอนแบบสองภาษาให้ผูเ้ กี่ ยวข้องทราบเพื่อขยายผลสู่ การปฏิบตั ิ
โรงเรี ยนอื่นต่อไป
จินตนา ชิ ณวงศ์ (2547 : 72-73) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสู ตรการปลูกไม้ตดั ใบ
ตระกู ล ฟิ โลเดนตรอน สํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ยิ น ช่ ว งชั้น ที่ 2 ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 พบว่า 1) นักเรี ยนและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความต้องการหลักสู ตรของการ
ปลูกไม้ตดั ใบตระกูลฟิ โลเดนตรอนโดยเชิ ญผูร้ ู ้เรื่ องการปลูกไม้ตดั ใบเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
สอน เน้นการศึกษาจากแห่ งเรี ยนรู ้ในชุ มชน และมีการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง 2) หลักสู ตรที่พฒั นาขึ้น
ประกอบด้ว ย หลัก การ จุ ด หมาย โครงสร้ า ง คํา อธิ บ ายรายวิช า และแผนการจัด การเรี ย นรู ้
ขอบข่ายของเนื้อหาหลักสู ตร 3) นําหลักสู ตรไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการ
ได้ยิน ช่วงชั้นที่ 2 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม นักเรี ยนมี
ความสนใจและมีความกระตือรื อร้นในการร่ วมกิจกรรมจัดการเรี ยนการสอนตามขั้นตอนของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ โดยการปฏิบตั ิ จริ ง และ 4) ผลการประเมิ นและ
ปรับปรุ งหลักสู ตร พบว่านักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกไม้ตดั ใบตระกูลฟิ โลเดน
ตรอนในระดับดี มาก มี ทกั ษะการปฏิบตั ิ งานอยู่ในระดับดี มาก โดยมีการวางแผนการทํางาน
ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน ทํางานเสร็ จทันตามเวลาที่กาํ หนด รายงานผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับดี
มาก ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า นักเรี ยนมีความร่ วมมือในการทํางาน มีความอดทน มี
ความขยันรักการทํางาน มีความรับผิดชอบและมีความเอื้อเฟื้ ออยูใ่ นระดับดีมาก นักเรี ยนมีความ
คิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นประโยชน์และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
พฤติ ลกั ษณ์ ฉันทานุ สิทธิ์ (2548 : 52-53) ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิ คการแต่ ง
พฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพอนามัยตนเองของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้
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ยิน พบว่า เทคนิ คการแต่งพฤติกรรมสามารถเสริ มสร้างพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพอนามัยตนเอง
ของเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินได้ กล่าวคือ พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพอนามัยตนเอง
ของเด็ ก โดยรวม และพฤติ ก รรมแต่ ล ะด้า น ทั้ง ในระยะการเสริ ม แรงและระยะหยุด ยั้ง การ
เสริ มแรงมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าในระยะเส้นฐาน
มัลลิกา ดอกไม้โชติ เรณา โพธิ์คาํ และศิรินภา ช้างทอง (2549 : 42-46) ได้ประเมิน
โครงการโรงเรี ยนต้นแบบการทดลองสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหู หนวก โรงเรี ยนโสต
ศึกษาจังหวัดตากในปี การศึ กษา 2547 พบว่า 1. ผลการประเมิ นด้านปั จจัย โรงเรี ยนในการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน การสอนแบบสองภาษา โดยมี
การปรั บปรุ งห้องเรี ยน ปรั บปรุ งสนามเด็กเล่น ซึ่ งคํานึ งถึ งความปลอดภัย มี การจัดตกแต่ ง
สถานที่ แ ละสภาพแวดล้อมบางส่ วนเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิ ตของคนหู หนวก ส่ งเสริ ม
พัฒ นาการของเด็ ก กับ กิ จ กรรมกลุ่ ม ซึ่ งเด็ ก ทั้ง หมดมี ส่ ว นร่ ว ม แต่ ใ นด้า นการสนั บ สนุ น
งบประมาณยังมีจาํ กัด ในด้านการเตรี ยมความพร้อมของครู โรงเรี ยนได้จดั อบรมทั้งในโรงเรี ยน
และการส่ งครู เข้ารับการอบรมในสถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้การประเมินด้านปั จจัย
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลางถึงค่อนข้างมาก
2. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โรงเรี ยนมีการกําหนดนโยบายด้านการสอนแบบ
สองภาษาอย่างชัดเจน โดยแจ้งนโยบายในที่ ประชุ มบุคลากร ที่ ประชุ มผูป้ กครอง ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา 2547 และ ปี
การศึกษา 2548 บุคลากรในโรงเรี ยนทุกคนรับทราบ และส่ วนใหญ่ให้การยอมรับ สําหรับการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับทราบ โรงเรี ยนได้จดั ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ และจัดทําวีดี
ทัศ น์ เ ผยแพร่ ผ ลการดํา เนิ น งานให้ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งได้รั บ ทราบ นอกจากนี้
โรงเรี ยนยังได้จดั ห้องเรี ยนการสอนภาษาแบบเคลื่อนที่ และสาธิตการสอนแบบสองภาษา ในงาน
มหกรรมทางวิชาการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และในส่ วนกลาง โรงเรี ยนมีการกําหนดแผน
ระยะสั้ นและระยะยาว เพื่ อ กํา หนดภารกิ จ ให้มี ค วามชัด เจนในแต่ ล ะช่ ว งเวลา พบว่ า การ
ดําเนิ นงานเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดเป็ นส่ วนใหญ่ มีการประชุมคณะทํางานของโรงเรี ยนทุก
เดื อน มี การนิ เทศและติดตามภายในโรงเรี ยนเดื อนละ 1-2 ครั้ งสําหรั บการนิ เทศภายนอก
ดําเนิ นการโดยวิทยาลัยราชสุ ดา ภาคเรี ยนละ 1- 2 ครั้ง มีการประเมินผลโครงการปี ละ 1 ครั้ง/ ปี
โดยฝ่ ายบริ หาร ครู ผูป้ กครองและนักเรี ยนในชั้นเรี ยนการสอนแบบสองภาษามีส่วนร่ วมในการ
ประเมิน คณะทํางานสรุ ปผลการประเมินในรู ปของเอกสาร และวีดีทศั น์ทุกปี การศึกษา และนํา
ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการดํา เนิ น งานโครงการในปี การศึ ก ษาต่ อ ไป
กระบวนการทั้งหมดที่โรงเรี ยนดําเนินการ เป็ นไปตามแนวทางการดําเนินงานโครงการ โรงเรี ยน
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ต้นแบบ : การทดลองสอนแบบสองภาษา ส่ งผลให้การประเมินด้านกระบวนการอยู่ในระดับ
คุณภาพปานกลางถึงค่อนข้างมาก
3. ผลการประเมินด้านผลผลิต ครู ผสู ้ อนในชั้นเรี ยนการสอนแบบสองภาษาจัดการ
เรี ยนการสอน มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระบวนการสอนระบบสองภาษาเป็ นส่ วน
ใหญ่ ในปี การศึกษา 2547 และ 2548 มีนกั เรี ยนจํานวน 14 คน มีช้ นั เรี ยนจํานวน 2 ชั้นเรี ยน คือ
ชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 ชั้นเรี ยนละ 1 ห้อง มีครู หูหนวกชั้นเรี ยนละ 1 คน มีครู ที่มีการได้
ยินห้องเรี ยนละ 1 คน และมีครู ประจําชั้นเรี ยนซึ่ งเป็ นครู ที่มีการได้ยนิ อีกชั้นเรี ยนละ 1 คน ครู ทุก
คนผ่านการอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐาน 90 ชัว่ โมง จากวิทยาลัยราชสุ ดา จึงสามารถใช้ภาษามือ
ไทยในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี ในส่ วนของความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ในชั้นเรี ยนการสอนแบบสองภาษา ผูป้ กครอง และนักเรี ยนมีความพึงพอใจมาก ส่ วนผูบ้ ริ หาร
และครู มีความพึงพอใจระดับปานกลาง เพราะครู ผสู ้ อนที่มีการได้ยิน ยังขาดความมัน่ ใจในการ
สอน เนื่ องจากกระบวนการในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนได้ปรับเปลี่ยนวิธีจากเดิมโดย
สิ้ น เชิ ง แต่ ค รู หู ห นวกมี ค วามมั่น ใจในการสอนมาก เพราะครู หู ห นวกมี ค วามเชื่ อ มั่น ว่ า
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบสองภาษา จะทําให้เด็กหู หนวกเรี ยนรู ้ได้ดี และ
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จะสังเกตได้จากการประเมินความสามารถใน
การสื่ อสาร ความสามารถทางภาษา พัฒนาการ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน มี
ความสําเร็ จในระดับก้าวหน้ามาก เป็ นที่พึงพอใจของนักเรี ยน และผูป้ กครองเป็ นอย่างมาก ส่ งผล
ให้การประเมินด้านผลผลิต อยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลางถึงค่อนข้างมาก
4. ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นงานพบหลายประการ ผูว้ ิจยั ได้เรี ยงลําดับ
ความสําคัญของปัญหาและอุปสรรคจากมากไปน้อย ดังนี้ ปั ญหาเรื่ องความไม่เข้าใจในการสอน
แบบสองภาษาของครู ดังนี้ 1) ครู ที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กหูหนวกมานาน หลายคนไม่
ยอมรับ และไม่เปิ ดใจให้กว้างในการรับรู ้ วิธีการสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหู หนวก ยังยึด
ติดอยูก่ บั ความคิดและการสอนแบบเดิม ทั้งที่ทราบว่าการสอนมีปัญหาอุปสรรคมากมาย และยัง
ไม่มีใครแก้ไขปั ญหา เหล่านั้นได้ 2) ครู ในชั้นเรี ยนการสอนแบบสองภาษา ขาดความมัน่ ใจใน
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบลองภาษา เพราะการสอนแบบสองภาษาเป็ นเรื่ องใหม่ ครู
ยังคุน้ เคยกับการสอนแบบเดิมโดยเฉพาะ ครู ที่มีการได้ยนิ จะต้องปรับแนวคิดในเรื่ องนี้ เป็ นอย่าง
มากระยะนี้ เป็ นการทดลองสอนจึ งพบปั ญหาและอุ ปสรรค หลายประการ คณะทํางานของ
โรงเรี ยนจึงเข้าไปช่ วยเป็ นที่ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําและแก้ปัญหาเหล่านั้น 3)
การส่ งต่อ
นักเรี ยนจากชั้นเรี ยนหนึ่ งไปอีกชั้นเรี ยนหนึ่ ง ยังขาดการเชื่ อมโยงในกระบวนการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอน เช่น ครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ในปี การศึกษา 2549 จะต้องรับนักเรี ยน
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ในชั้นเรี ยนการสอนแบบสองภาษา คือ ชั้นอนุบาล 2 และจะต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
แบบสองภาษาในปี การศึกษา 2549 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องครู ผสู ้ อนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
น่าจะมาสังเกตการณ์กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษาในระดับชั้นอนุบาล 2 เพื่อ
ทราบข้อมูลพื้นฐานเป็ นเบื้องต้นแต่ก็ไม่ได้ดาํ เนิ นการ ฉะนั้นอาจขาดความต่อเนื่ องกันในจุดนี้
อีกประการหนึ่ งหลักสู ตรก็มีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสู ตรปฐมวัย เป็ นหลักสู ตร สถานศึกษาซึ่ง
ต้องจัดการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพิ่มทักษะการอ่านการเขียน
และนักเรี ยนไม่มีการนอนพักผ่อนในภาคบ่าย ฉะนั้นนักเรี ยนจะต้องปรับตัวมากขึ้น ในขณะที่
ครู ผสู ้ อนยังไม่มีการเตรี ยมความพร้อม และการส่ งต่อข้อมูลพื้นฐานของนักเรี ยนทั้งผูส้ ่ งและผูร้ ับ
4) ปั ญหาด้านบุคลากร การขาดแคลนครู หูหนวก จํานวนครู หูหนวกยังไม่เพียงพอ กล่าวคือ
ปั จจุบนั โรงเรี ยนมีครู หูหนวก 2 คน ในปี การศึกษา 2549 ห้องเรี ยนการสอนแบบสองภาษาจะ
เพิ่มเป็ น 4 ห้องทําให้ไม่สามารถจัดชั้นห้องเรี ยนการสอนแบบสองภาษาได้ครบทุกห้องเรี ยน
และทุกวิชา 5) ปั ญหาด้านงบประมาณคือ การจัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษาใช้งบประมาณ
ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ โครงการได้ให้การสนับสนุ นงบประมาณภาคเรี ยนละ 10,000 บาท แต่ก็ไม่
เพียงพอ โรงเรี ยนจึงให้การสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การปรับปรุ งห้องเรี ยน สภาพแวดล้อม สื่ อ
และอุปกรณ์บางส่ วนแต่การจัดห้องเรี ยนแบบสองภาษา ยังต้องใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหูหนวกอีกมาก นอกจากนี้ยงั ขาดงบประมาณสนับสนุนการจ้างครู หู
หนวกให้มีทุกชั้นเรี ยน และทุกห้องเรี ยนการสอนแบบสองภาษา ขาดงบประมาณการสนับสนุน
การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนที่จดั การสอนแบบสองภาษา 6) ปั ญหา
ด้านเครื อข่ายทางวิชาการ การจัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหู หนวกเป็ นเรื่ อง
ใหม่ และอยูใ่ นระยะของการทดลองสอน หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการยังไม่มาก มี
เพีย งวิ ท ยาลัย ราชสุ ด า มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลเท่ านั้น ที่ เ ป็ นหลัก ในการให้ค วามรู ้ ข้อมู ล และ
ข่าวสารต่างๆ ฉะนั้น การให้การนิ เทศแก่ครู โครงการในโรงเรี ยนที่ทาํ การทดลองสอนแบบสอง
ภาษาซี่งกระจายอยูท่ วั่ ประเทศจํานวน 5 โรงเรี ยน นั้นจึงไม่สามารถดําเนินการได้อย่างทัว่ ถึง
อาคม พรหมวาด (2550 : 51-52) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการ
ให้บริ การของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า 1) ความพึงพอใจ
การให้บริ การของศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดสุ พรรณบุรี ของผูม้ าใช้บริ การ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลําดับดังนี้ ด้าน
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การ รองลงมาคือด้านเครื่ องมือและเครื่ องใช้ ด้านกระบวนการการให้บริ การ
และด้านอาคารสถานที่ตามลําดับ 2) ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจการให้บริ การของศูนย์
วิทยาศาสตร์ การกี ฬา โรงเรี ยนกี ฬาจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยภาพรวมและรายด้านของผูม้ าใช้
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บริ การที่เป็ นเพศชาย และเพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ 3) ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจการให้บริ การของศูนย์วิทยาศาสตร์ กีฬา โรงเรี ยนกีฬา
จังหวัดสุ พรรณบุรี จําแนกตามอายุ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกระบวนการให้บริ การ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
วรารัตน์ แตงเจริ ญ (2550 : 3-4) ที่ได้ศึกษา การพัฒนากลยุทธ์การให้บริ การของฝ่ าย
บริ การผูอ้ ่าน สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า ผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจต่อการ
บริ การในระดับมาก และสามารถนําเสนอกลยุทธ์ต่อผูบ้ ริ หาร เพื่อนําไปพัฒนาการให้บริ การ ฝ่ าย
บริ การผูอ้ ่าน สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราคําแหงให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
สุ ชานันท์ ชาวบางงาม (2551 : 3-5) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบงานบริ การห้องสมุด
โรงเรี ยน สังกัดเทศบาลเมืองสุ พรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความ
พึงพอใจต่องานบริ การทั้ง 6 โครงการในระดับมาก สามารถนําเสนอเป็ นรู ปแบบงานบริ การ
ห้องสมุ ดโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมื องสุ พรรณบุรีต่อผูบ้ ริ หารทุ กระดับ เพื่อนําไปพัฒนางาน
บริ การของห้องสมุดโรเรี ยนสังกัดเทศบาลเมืองสุ พรรณบุรีต่อไป
สุ นิสา ทองสุ ข (2553 : 3-5) ได้ศึกษาการบริ หารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ระดับชั้นประถมศึ กษาของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
พบว่า 1) สภาพการบริ หารงานระบบดู แลช่ ว ยเหลื อนัก เรี ยนของสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานใน
ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลําดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการวางแผนดําเนินงาน ด้านการพิจารณา
มาตรฐานและตัว ชี้ วัด โดยผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ ง ด้า นการสรุ ป ผลและการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์
ตามลําดับ 2) การเปรี ยบการบริ หารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดับชั้นประถมศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษากาญจนบุ รี เขต 3 จําแนกตาม
ตําแหน่งผูบ้ ริ หาร และครู พบว่า ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวม และรายด้าน และ 3) การเปรี ยบ
การบริ หารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จําแนกตามขนาด พบว่า ไม่แตกต่างกันทั้ง
ในภาพรวม และรายด้าน
สรุ ป ได้ว่ า งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งนั้น ได้เ น้น ที่ ก ารบริ ห ารงานบริ ก าร การพัฒ นา
นวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี การจัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษา การ
พัฒนาหลักสู ตร กลยุทธ์และรู ปแบบการให้บริ การ พร้ อมทั้งการสร้ างความพึงพอใจในการ
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ให้บริ การ ซึ่ งล้วนแล้วเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาํ ให้เด็กหู หนวกได้รับสิ่ งดีๆ ในชี วิต การมีโครงการที่
ต่างๆ เพื่อช่วยพวกเขาให้สามารถยืนหยัดในโลกแห่งความเป็ นจริ งได้ในปัจจุบนั
งานวิจัยต่ างประเทศ
มาร์ ติน (Martin 1989 : 1-2) ได้ศึกษาการตัดสิ นของศาลสมาพันธ์ที่กระทบต่อ
นโยบายการบริ หารโปรแกรมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสําหรับเด็กพิการ
ทางการได้ยนิ ในมลรัฐเท็กซัส และหลุยเซียนา (A descriptive analysis of federal court decisions
affecting administrative policies of elementary and secondary educational programs for the
hearing-impaired in the states of Texas and Louisiana) พบว่า ข้อเสนอแนะได้รวมถึงการพัฒนา
ข้อความที่ ก ล่ า วถึ ง นโยบายคื อ 1) ข้อ แนะนํา เฉพาะหรื อข้อกํา หนดที่ ร ะบุ ท างกฎหมายด้า น
ประโยชน์ทางการศึกษา 2) เน้นไปที่อุปกรณ์การสื่ อสารที่จาํ เป็ นทางการศึกษาสําหรับนักเรี ยนที่
บกพร่ องทางการได้ยนิ ทั้งหมด 3) เน้นไปที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการศึกษาที่เพียงพอ 4) สอดคล้องกับ
การทดสอบความสามารถและข้อกําหนดตามระดับการศึกษาสําหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง
5) รวมไปถึงการเรี ยนรวม (inclusion) สําหรับวัฒนธรรมทางการศึกษาสําหรับคนหู หนวกในการ
วางแผน IEP สําหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ และ 6) เน้นไปที่ประเด็นจํานวนปี
ของการให้บริ การสําหรับมลรัฐในเท็กซัส
วัง-ไวท์มอร์ (Wang-Whitmore 1990 : 1-3) ได้ศึกษาการประเมินผลสมรรถนะที่
จําเป็ นสําหรับครู ผสู ้ อนในความบกพร่ องทางได้ยินโดยครู ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรครู ที่ฝึกอบรม
ในลิโอนิ ง ประเทศจีน (An assessment of competencies heeded for teachers of the hearingimpaired by teachers, administrators and teacher training personnel in Lianoing, China) พบว่า
ครู ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในการฝึ กอบรมมี การรั บรู ้ ที่แตกต่างกันในด้านสมรรถนะที่ จาํ เป็ น
สํ า หรั บ ครู ที่ ส อนนั ก เรี ยนที่ มี ค วามบกพร่ องทางได้ยิ น ตัว แปรประกอบด้ว ยระยะเวลา
ประสบการณ์ที่ได้รับ การเตรี ยมความพร้อมด้านการศึกษา ประเภทของโรงเรี ยน และระดับชั้นที่
สอนมีความแตกต่างกันทางด้านการรับรู ้ ความแตกต่างนี้ ยงั พบว่าอัตราประสิ ทธิ ภาพของครู มี
ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติระหว่างการประเมิ นตนเองในประสิ ทธิ ภ าพของ
ครู ผสู ้ อน โดยครู และประสิ ทธิ ภาพที่ได้รับโดยผูบ้ ริ หารและบุคลากรผูฝ้ ึ กอบรม ครู ได้คะแนน
ประสิ ทธิ ภาพของตนเองสู งกว่าผูบ้ ริ หารและบุคลากรครู ที่ฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ยของครู ดา้ น
ประสิ ทธิภาพของตนเองนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติและตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ด้านความสําคัญในสมรรถนะที่บ่งชี้ถึงความสําคัญ ครู ให้คะนนตนเองด้านประสิ ทธิ ภาพที่จาํ กัด
ในด้า นสมรรถนะที่ พ วกเขาระบุ ถึ ง ความสํ า คัญ และยัง พบว่ า ตัว แปรด้า นระยะเวลาใน
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ประสบการณ์การได้รับการอบรม (length of in-service experience) การเตรี ยมพร้อมด้าน
การศึกษา (educational preparation) ประเภทของโรงเรี ยน (school type) และระดับที่สอน (grade
level taught) มีความแตกต่างกับประสิ ทธิภาพของครู ในสมรรถนะในภาพรวม
ทับ (Taub 2002 : 1-2) ได้ศึกษานโยบายสาธารณะและผลผลิตนักเรี ยนสําหรับ
โรงเรี ยนคนหู หนวก (Public policy and student outcomes at schools for the deaf) พบว่า จํานวน
นักเรี ยน12 คน จาก 20 คน ที่จบโรงเรี ยนมัธยมศึกษาและประสบความสําเร็ จไปศึกษาต่อใน
ระดับอาชีพ และการศึกษาที่สูงกว่า หรื อบริ บทช่างเทคนิค นักเรี ยนที่จบมาได้รับการสนับสนุน
จากโรงเรี ยนและจากนั้ นยัง ได้ รั บ ความร่ วมมื อ จากองค์ ก รต่ า งๆ นั ก เรี ยนหู ห นวกที่ มี
ความสามารถในระดับมัธยม มีความเป็ นไปได้ว่าจะประสบความสําเร็ จในระดับที่สูงกว่า พวก
เขาจะพบกับการท้าทายมากขึ้นในการเคลื่อนย้าย และเข้าสู่ ตวั แทนองค์กรอื่นๆ แทนที่จะสมัคร
กับโรงเรี ยนสายอาชี พ หรื อช่ างเทคนิ ค ผลผลิตของนักเรี ยนมากกว่า 50% ที่จบจากโรงเรี ยน
มัธยมสื บเนื่องจากมีการวางแผนการเรี ยนที่เรี ยน ประการที่สองผลผลิตดังแสดงถึงนักเรี ยนที่จะมี
ประสบการณ์ ที่ทา้ ทายในระดับที่ สูงกว่า ในบริ บทนี้ ยงั แสดงให้เห็ นถึ งผูส้ ําเร็ จการเรี ยนใน
อนาคตประสบกับความยากลําบาก ถ้าหากการศึ กษาที่ ต่ าํ กว่ามาตรฐานระดับประเทศ การ
ปรับเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ นักเรี ยนที่อ่านออกเขียนได้ คนงานที่รอบรู ้ สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ลว้ น
เป็ นสิ่ งท้าทายสําหรับคนหู หนวกในระดับมัธยม ผลผลิตที่แสดงถึงนักเรี ยนนี้ ตอ้ งตระหนักการ
เรี ยกร้องในสถานที่ทา้ ทายด้วย ซึ่ งถ้าหากนักเรี ยนเหล่านี้ ได้เสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตใน
การเข้าสู่ตลาดแห่ งการแข่งขันอยูต่ ลอดเวลา
ล็อชบัม (Lochbaum 2008 : 1-4) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าํ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิวฒั นาการการศึกษาคนหู หนวกในเมืองอิลลินอยส์ หลังจากปี 1950 (Analyzing the leadership
issues involved in the evolution of deaf education in central Illinois after 1950) พบว่า เป็ นการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาสําหรับคนหู หนวก ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในปลายศตวรรษที่ 20 ที่
เชื่ อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (changes in technology) ความตระหนัก
ทางด้านสังคม (changes in social consciousness) และกฎหมายที่นาํ ไปประยุกต์ใช้ (changes in
the applicative law)
การ์วิน (Garvin 2008 : 1-2) ได้ศึกษามติของผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหอพักสําหรับคนหู
หนวก การรับรู ้ผลกระทบของโรงเรี ยนหอพักในการจัดการทางด้านบริ การ (A census o the
directors of residential schools for the Deaf: Perceptions of the impact on residential schools of
the provision of outreach services) พบว่า ผูอ้ าํ นวยการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
แรก สําเร็ จการศึ กษาสําหรั บคนหู หนวก และการบริ หารการศึกษา เพศ และประสบการณ์อยู่
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ระหว่า ง 5-6 ปี หรื อ มากกว่ า ผูอ้ าํ นวยการเหล่ านี้ เชื่ อมั่น ว่ า ภาวะผูน้ ํา ทางการเมื อ ง มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของหอพักสําหรับนักเรี ยนหู หนวก และการบริ การที่
เป็ นเลิศทางด้านการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการในฐานะทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังได้เน้นความจําเป็ น
ในการฝึ กอบรม (retraining) การสมัครใหม่ (recruitment) ความร่ วมมือ (collaboration) และ
คํา มั่น สัญ ญา (commitment)
เพื่ อ ทํา ให้อ าชี พ ของตนมี ค วามพึ ง พอใจ ในภาพลัก ษณ์ น้ ี
ผูอ้ าํ นวยการเหล่านี้ ได้แสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับการบรรลุความสําเร็ จของนักเรี ยนเรี ยนรวม
(students’ inclusion) ในหมู่คณะของนักเรี ยนหอพัก ผูอ้ าํ นวยการได้เปิ ดเผยถึงการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่ องในบริ บททดแทนเพื่อส่ งเสริ มผลผลิตทางการศึกษาเปรี ยบเสมือนกับทรัพยากรใน
การให้ความช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะในทางปฏิบตั ิน้ นั ได้รวมรู ปแบบ และทุนให้การสนับสนุ น
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการออกแบบและการประเมินผลตามหลักสู ตร นักเรี ยนที่ไม่รวมกัน และ
ผลผลิตทางด้านหลักสู ตรเป็ นการส่ งเสริ มระบบการตรวจสอบที่ดี จากงานวิจยั นี้ ยงั รวมถึงการ
วิเคราะห์สถานะของนักเรี ยนและผลหลักสู ตรที่บ่งชี้รูปแบบที่มีประสิ ทธิ ผลทางด้านการบริ การ
สําหรับการศึกษาคนหูหนวก
สรุ ป
จากวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยน
โสตศึกษาต้นแบบนั้น ได้กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้
ยินจําเป็ นต้องมีความพยายามปลูกฝังสิ่ งที่ดีให้แก่เด็กๆ เป็ นอย่างยิ่ง ดังที่หลักการจัดการศึกษา
แบบธรรมชาติ กล่าวคือ การจัดการเรี ยนการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) ได้เข้ามามีบทบาทที่
สําคัญในการจัดการศึกษาที่เน้นธรรมชาติของเด็กตามลําดับขั้นของการเจริ ญเติบโต และความรู ้
ความสามารถของเด็กเป็ นหลัก พร้อมกันนี้ ยังได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ จากประเทศที่ทดลองใช้
สองภาษาต้นแบบในการจัดการเรี ยนการสอนที่ประสบความสําเร็ จได้ กระทรวงศึกษาธิ การจึง
ดําริ โครงการทดลองสองภาษาให้แก่โรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ และประสบความสําเร็ จได้ดี
ด้วยเช่นกัน ปั จจัยสําคัญยิง่ ในการพัฒนาการจัดการศึกษา คือ การรู ้จกั การบริ หารงานบริ การการ
ได้ยนิ ให้เป็ นที่ประจักษ์อย่างแท้จริ ง จึงจะเกิดผลเพิม่ เป็ นทวีคูณต่อไป

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบองค์ประกอบ และรู ปแบบการบริ หารงาน
บริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบโดยการทดลองสอนสองภาษา การวิจยั ครั้งนี้
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงประมาณ (Quantitative Research) โดยมี
การดําเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนิ นการวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั แผนแบบการ
วิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การสร้างและการพัฒนา
เครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิจยั โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับดําเนินการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่วางไว้ สามารถ
เสร็ จตามที่กาํ หนดและมีประสิ ทธิภาพ ผูว้ ิจยั จึงได้กาํ หนดรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนิ นการ
วิจยั ไว้เป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรี ยมโครงการ โดยการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร
ตํารา วารสาร บทความ ตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ปรึ กษาและขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ นํา ผลที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษามาจัด ทํา โครงการวิ จ ัย ตลอดจนเสนอ
โครงการวิจยั ต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิ พนธ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง รับข้อเสนอ
จากคณะกรรมการมาปรับปรุ งแก้ไขโครงการวิจยั จัดทําโครงการวิจยั ที่สมบูรณ์ เสนอต่อภาควิชา
บริ หารการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนิ นการวิจยั หลังจากที่ได้ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร
ตํารา วารสาร บทความ ตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์
เอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิของโรงเรี ยนโสตศึกษาเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั
และความคิดเห็ นเกี่ ยวกับองค์ประกอบของการบริ หารเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มี
ประสิ ทธิ ผลมาสังเคราะห์ สรุ ปผลและส่ งกลับไปให้ผูท้ รงคุ ณ วุฒิซ่ ึ งให้สัมภาษณ์ ตรวจสอบ
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั นําผลที่ได้ไปสร้างเครื่ องมือ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
อีกชุดหนึ่ ง แล้วจึงนําไปทดลองใช้กบั โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เมื่อวิเคราะห์
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และปรับปรุ งเครื่ องมือแล้ว นําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยทําหนังสื อถึงบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ทาํ หนังสื อขอความอนุ เคราะห์ไปยังสํานักการศึกษาพิเศษที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถาม นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิ จ ัย เป็ นขั้น ตอนร่ างรายงานผลการวิ จ ัย เสนอ
คณะกรรมการที่ควบคุมวิทยานิ พนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรั บปรุ งและแก้ไขข้อบกพร่ อง
ตามที่คณะกรรมการวิทยานิ พนธ์เสนอแนะ เสนอขออนุ มตั ิโครงการวิจยั จัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิจบการศึกษา
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แผนภูมิที่ 11 สรุ ปขั้นตอนการดําเนินการวิจยั
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
เพื่อให้งานวิจยั มีประสิ ทธิภาพสูงสุ ดและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั
จึงได้กาํ หนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจยั ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจยั
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้ในการวิจยั มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการวิจยั แบบ
กลุ่มเดียว ศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (the one shot, non experimental case study) ซึ่ง
สามารถเขียนเป็ นแผนภูมิได้ดงั นี้
O

R

X

เมื่อ R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมา
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรี ยนโสตศึ กษา 20 แห่ งทัว่
ประเทศ จํานวน 1,185 คน ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
อื่นๆ
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ ง ในขั้นตอนแรก
เป็ นการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรในกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้ แ ก่ โรงเรี ยนโสตศึ ก ษาต้น แบบ 4 แห่ ง
ประกอบด้วย โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรี ยนโสต
ศึกษาอุดรธานี และโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยวิธีการเจาะจง ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประกอบด้วย (1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการ และรองผูบ้ ริ หาร 4 ฝ่ าย คือ
ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายงบประมาณ ฝ่ ายบุคลากร และฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (2) ครู (3) บุคลากรทางการ
ศึกษา และ (4) อื่นๆ จํานวนโรงเรี ยนละ 6-8 คน ส่ วนขั้นตอนที่สอง หลังจากสรุ ปและวิเคราะห์
องค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการได้ยินแล้ว นําประเด็นมาประชุ มสนทนากลุ่ม (focus
group discussion) ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร และผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน เพื่อลงมติความคิดเห็น
ที่เป็ นเอกฉันท์ในรู ปแบบการบริ หารการได้ยนิ ของโรงเรี ยนต้นแบบทดลองสองภาษาในประเทศ
ไทยต่อไป
กลุ่มที่สอง เป็ นบุคลากรของโรงเรี ยนโสตศึกษาอื่นๆ อีก 16 แห่ ง โดยการสุ่ มอย่างง่าย
(simple random sampling) แบ่งจํานวนตามสัดส่ วน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ จํานวน 20 คน รวมทั้งสิ้ น 320 คน
ตารางที่ 4 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ผู้ให้ ข้อมูล
1. ผูบ้ ริ หาร
2. ครู
3. บุคลากรทางการศึกษา
4. อื่นๆ
รวม

ประชากร
100
300
385
400
1,185

ตัวอย่ าง
80
165
35
40
320

ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปร
ตาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทํางาน
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2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการ
ได้ยินโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบโดยทดลองการสอนสองภาษา จากการสรุ ปผลการวิเคราะห์
เอกสารและการสัมภาษณ์ ได้แก่
2.1 การบริ หารจัดการโครงการที่ดี หมายถึง การวางแผน การจัดสรรปั จจัยต่างๆ
ที่ เอื้ อประโยชน์ต่อการดําเนิ นโครงการ บุ คลากร งบประมาณ และผูเ้ กี่ ยวข้องในการดําเนิ น
โครงการ มีการจัดฝึ กอบรมโรงเรี ยนต้นแบบ โดยใช้การจัดการเรี ยนการสอนแบบวอลดอร์ฟใน
องค์รวม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง พร้อมทั้งมีการประเมินผลติดตาม เผยแพร่
ไปสู่ โรงเรี ยนในเครื อข่าย และสังคมรอบด้าน
2.2 การดําเนิ นงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ หมายถึง การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้
มีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสาร และการเรี ยนรู ้ หรื อ
ร่ างกายพิการทุพพลภาพ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาเป็ นพิเศษ ได้รับ
การดูแล จนทําให้สามารถดํารงชีวิตอย่างเป็ นปกติสุข กล่าวคือ สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดย
ไม่ตอ้ งพึ่งพิงผูอ้ ื่นอยูต่ ลอดเวลา
2.3 การบริ การสนับสนุน หมายถึง สิ่ งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการ
สอนให้แก่เด็กพิการที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ให้สามารถใช้เครื่ องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย เครื่ องใช้อตั โนมัติ และการบริ การทางด้านสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์แก่ผูเ้ รี ยนได้
รอบด้าน
2.4 การดําเนินโครงการโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน หมายถึง การค้นหานวัตกรรมเพื่อ
ช่วยในการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ อาจเป็ นทางด้านการผลิต และการใช้สื่อ
วีดิทศั น์ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สื่ อสิ่ งพิมพ์สาํ หรับนักเรี ยนที่ความบกพร่ องทางการได้ยิน หรื อ
นวัตกรรมทางด้านการแพทย์เพื่อให้ความช่ วยเหลื อในการสร้ างความสามารถได้ยินเพิ่มขึ้น
เป็ นต้น
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เรื่ องรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยน
โสตศึกษาต้นแบบโดยทดลองสอนสองภาษา ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ รงคุณวุฒิ โดย
ศึกษาสภาพปั จจุบนั และความคิดเห็นในการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา
ต้นแบบโดยทดลองสอนสองภาษา
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2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทํางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริ หารงาน
บริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบโดยทดลองสอนสองภาษามีเกณฑ์การให้
คะแนนแบบสอบถาม ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความเหมาะสม
สําหรับโรงเรี ยนโสตศึกษาในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง
ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความเหมาะสม
สําหรับโรงเรี ยนโสตศึกษาในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง
ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความเหมาะสม
สําหรับโรงเรี ยนโสตศึกษาในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความเหมาะสม
สําหรับโรงเรี ยนโสตศึกษา ในระดับน้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความเหมาะสม
สําหรับโรงเรี ยนโสตศึกษาในระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ
ผูว้ ิจยั ดําเนินการสร้างเครื่ องมือและพัฒนาเครื่ องมือ โดยมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจยั ฐานข้อมูล
อินเตอร์ เน็ตออนไลน์ท้ งั ในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบบริ หารงานบริ การการได้ยิน
ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบโดยทดลองสอนสองภาษา
2. นําผลการศึกษาจากข้อ 1 มาวิเคราะห์เพื่อให้ได้องค์ประกอบของรู ปแบบบริ หารงาน
บริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบโดยทดลองสอนสองภาษา โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis)
3. นําองค์ประกอบของรู ปแบบบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษา
ต้นแบบโดยทดลองสอนสองภาษาที่ได้จากการวิเคราะห์ มาสร้างแบบสอบถามแล้วหาคุณภาพ
เครื่ องมือ ดังนี้
3.1 ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อ จํานวน 5 คน (ภาคผนวก)
ตรวจสอบความครอบคลุม และความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ (Content Validity) เพื่อ
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หาค่าดัชนีความแม่นตรงเชิงเนื้อหา (Item Objective Congruence of Index/ IOC) ตามเกณฑ์ที่
กําหนด IOC > 0.6 รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งเครื่ องมือให้เหมาะสม ผูท้ รงคุณวุฒิ
ให้ตดั ข้อ 92 และ 117 ทิ้งไป เพราะเป็ นชื่อมูลนิ ธิเฉพาะเจาะจงเกินไป ให้เปลี่ยนเป็ นชื่อองค์กร
โดยรวมแทน
3.2 หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ผู ้
ที่เกี่ยวข้องของโรงเรี ยนโสตศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่า
ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือโดยคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ .98 แสดงว่าเป็ นเครื่ องมื อที่ ดี เหมาะสมในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล
4. นําแบบสอบถามไปปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพ
ของเครื่ องมือ แล้วเสนอคณะกรรมการที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ แล้ว
นําไปสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบบริ หารงานบริ การการได้ยินของ
โรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบทดลองสอนสองภาษากับกลุ่มตัวอย่างที่เหลืออีก 16 แห่ งในเดื อน
ธันวาคม 2553
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตวั แปร
ผูว้ ิ จ ัย ขอจดหมายจากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล จาก
โรงเรี ยนโสตต้นแบบ 4 โรงเรี ยน จากผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ จํานวน 6-8
คน เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้าง (semi-structured interview) ประเด็น
เกี่ยวกับการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ 4 ปั จจัย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทั้งเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผูว้ ิจยั สร้ างแบบสอบถาม จากการวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ โรงเรี ยนต้นแบบ 4
แห่ง มาสร้างเป็ นแบบสอบถาม จากนั้นจึงให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ (ภาคผนวก) ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ทางด้านเนื้ อหา (หาค่ า IOC) และเมื่ อปรั บแก้ไขแล้ว จึ งนําแบบสอบถามที่ ไ ด้ไปทดลองกับ
โรงเรี ยน 1 แห่ งที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เก็บข้อมูล และตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของ
เครื่ องมือ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .98
จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างอีก 16 โรงเรี ยนที่เหลือโดยผูใ้ ห้
ข้อมูลคือ ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ จํานวน 20 คน : 1 โรงเรี ยน รวมทั้งสิ้ น
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320 คน ในเดือนธันวาคม 2553 เมื่อได้ขอ้ มูลกลับมาแล้ว ผูว้ ิจยั จึงวิเคราะห์ ประมวล และสรุ ป
ข้อมูลตามองค์ประกอบ และการหาค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การสรุ ปโมเดล
ผูว้ ิ จ ัยสรุ ปรู ป แบบจากขั้น ตอนที่ สองแล้ว นํา รู ป แบบเสนอต่ อผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
ต้นแบบ และผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซึ่งมีประสบการณ์ไม่ต่าํ กว่า 5 ปี มาประชุมกลุ่มสนทนา
(focus group discussion) เพื่อสรุ ปรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยินที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จากนั้นผูว้ ิจยั จึงสรุ ปด้วยการนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินรู ปแบบมาวิเคราะห์ ประมวลผล และ
เสนอรายงานต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทํางานในโรงเรี ยนโสตศึกษา ด้วยการคํานวณค่าความถี่
ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป และนําเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
2. การวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้แ ละการพัฒนารู ปแบบการบริ หารเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวกของโรงเรี ยนโสตศึกษาที่มีประสิ ทธิ ผล ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ การ
ยืนยันองค์ประกอบ และการหาค่าอิทธิพลเชิงเส้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรู ปแบบบริ หารของ
โรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบโดยทดลองสอนสองภาษา ใช้ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ ค่าเฉลี่ยไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best 1970 : 170-171) มี
รายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความ
เหมาะสมสําหรับโรงเรี ยนโสตศึกษา อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความ
เหมาะสมสําหรับโรงเรี ยนโสตศึกษา อยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความ
เหมาะสมสําหรับโรงเรี ยนโสตศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า ปัจจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความ
เหมาะสมสําหรับโรงเรี ยนโสตศึกษา อยูใ่ นระดับมาก
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ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า ปัจจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความ
เหมาะสมสําหรับโรงเรี ยนโสตศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
สถิ ติสําหรั บวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตวั แปร สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ (frequencies) ค่าร้อยละ
(%) ค่าเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)
การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (path analysis)
ตอนที่ 3 การสรุ ปโมเดล สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ (frequencies) ค่าร้อยละ (%) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
สรุป
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์คื อ เพื่ อ ทราบองค์ป ระกอบ และสรุ ป รู ป แบบการ
บริ หารงานบริ การการได้ยินโรงเรี ยนของโสตศึ กษาต้นแบบสองภาษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ
บุ ค ลากรของโรงเรี ย นต้น แบบ 4 แห่ ง และโรงเรี ย นอื่ น ๆ อี ก 16 แห่ ง โดยมี ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล คื อ
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้าง
แบบสอบถาม และแบบประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้ช่วงเวลาเดือนธันวาคม พ.ศ.
2553 สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ความถี่ (frequencies) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) การวิเคราะห์เชิ งสาเหตุ (path
analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบทดลอง
สองภาษาในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อทราบองค์ประกอบของการบริ หารงาน
บริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบการทดลองสอนสองภาษาในปั จจุบนั และเพื่อ
ทราบรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบโดยการทดลอง
สอนสองภาษาที่ เหมาะสมสําหรั บอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วย
โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรี ยนโสตศึกษาอุดรธานี
และโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ จํานวนโรงเรี ยนละ 6-8 คน ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูล 2 ระยะ คือ จาก
การสัมภาษณ์ และการประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) กลุ่มที่สอง เป็ นบุคลากร
ของโรงเรี ยนโสตศึกษาอื่นๆ อีก 16 แห่ ง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โรงเรี ยนละ 20 คน รวม
ทั้งสิ้ น 320 คน เก็บรวบรวมข้อมูล เดือนธันวาคม 2553 เก็บข้อมูลได้ร้อยละ 93.75 จํานวน 300
คน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ได้แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบในการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยน
โสตศึกษาต้นแบบทดลองสองภาษาในประเทศไทย
ตอนที่ 2 รู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ
ทดลองสองภาษาในประเทศไทย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบในการบริ หารงานบริ การการได้ ยินของโรงเรี ยนโสตศึ กษา
ต้ นแบบทดลองสองภาษาในประเทศไทย
การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษา
ต้นแบบทดลองสองภาษาในประเทศไทย ประกอบด้วย การวิเคราะห์งานวิจยั เอกสารตํารา การ
สั ม ภาษณ์ เ ชี่ ย วชาญ และการสั ม ภาษณ์ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งในโรงเรี ยนทดลองสอนสอง
ภาษาต้นแบบ 4 แห่ ง การสร้ างแบบสอบถาม และการใช้แบบสอบถามสําหรั บกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยโรงเรี ยน 16 แห่ งๆ 20 คน รวม 320 คน ได้ขอ้ มูลกลับมา จํานวน 300 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 93.75 จากนั้น จึงทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไปนี้
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1.1 การวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหาเกี่ ยวกับปั จจัยหรื อองค์ประกอบการบริ หารงานบริ การ
การได้ยนิ ในโรงเรี ยนโสตศึกษา

ข้ อ
ประเด็น

1

ผูบ้ ริ หารพลักดัน
โครงการที่ดี
นักเรี ยน/ผูป้ กครองมี
ความสนใจ
สอดคล้องกับชีวติ
จริ ง
งบประมาณ
สนับสนุน
บุคลากรสนับสนุน
ศูนย์บริ การให้การ
สนับสนุน
ความต่อเนื่องกับ
งานวิจยั ด้านการ
สอน และชั้นเรี ยน
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)
มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม
ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ
ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร
ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี











































































ตํารา/เอกสาร
ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

งานวิจัย

Lovelock (1992)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

6
ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

4
5
จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

3
พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

2
ดุษณี ดีหนอ (2544)

ตารางที่ 5 สรุ ปองค์ประกอบ/ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ
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ประเด็น

7
8

ศูนย์เทคโนโลยี
ผูเ้ ชี่ยวชาญ วิทยากร
ให้การอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมให้
ความสนใจด้านการ
ได้ยนิ ทั้งหมด การ
ผ่าตัดหูเทียม
การควบคุมดูแล
สิ่ งแวดล้อมกับ
บรรยากาศที่ดี
การดําเนินการที่ดี
มีสื่อหลากหลาย
เทคโนโลยี
วิธีการสอนตาม
หลักสู ตร

9

10
11

12
13

14







































Lovelock (1992)







ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ
ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร
ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร





































ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)



ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)




นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ข้ อ
ดุษณี ดีหนอ (2544)
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ข้ อ
ประเด็น

15

ผลผลิตเป็ นที่น่า
พอใจ
ผลกระทบน่าพึง
พอใจ
จูงใจพนักงาน
รักษาลูกค้า
เกิดการเรี ยนรู ้
ลูกค้าที่ดี
คุณค่าที่คู่ควร
สถาปนา
กระบวนการที่ดี
ที่สุด
เข้าใจสร้างคุณค่าที่
แตกต่าง

17
18
19
20
21
22

23



















































ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

16
ดุษณี ดีหนอ (2544)
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ข้ อ
ประเด็น

24

การตอบสนอง มี
ปฏิสมั พันธ์
การส่ งมอบคุณค่า
จ้างพนักงานจาก
ภายนอก
สร้างพันธมิตร
ประสาน
ประชาสัมพันธ์
ลูกค้า
เสนอบริ การ กลยุทธ์
และการจัดการที่ดี
บรรยากาศ และ
วัฒนธรรม
ตัวแทนย่อยๆ

25
26

27
28

29

30

31
จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)































ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)
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ข้ อ
ประเด็น

32

สํารวจความต้องการ
ความพึงพอใจ
ค่าตอบแทน
พนักงาน
การพัฒนาหลักสู ตร
ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การสอน
ฝึ กปฏิบตั ิจริ งตาม
ขั้นตอนที่กาํ หนด
วางแผนการทํางาน
ผลงานเสร็จตามที่
กําหนด
การรายงานผลงาน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

33

34
35

35

37
38

39
40





























ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

งานวิจัย

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)



นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)
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ข้ อ
ประเด็น

41
42
43
44
45
46
47

ความร่ วมมือ
ความอดทน
ความขยัน
ร่ วมกันทํางาน
ความรับผิดชอบ
ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
การพัฒนาทักษะการ
สื่ อสาร
การใช้ชีวติ อยู่
ร่ วมกับประชาชน
การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร
การสร้างสุ ขภาพ
อนามัยที่ดี

48

49

50



























ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)
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ข้ อ
ประเด็น

51

การสร้างความ
สมดุลให้กบั ชีวติ
ประสบการณ์ใน
สถาบันอุดมศึกษา
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน พูด
ผูบ้ ริ หารกําหนด
นโยบายชัดเจน
วิสยั ทัศน์
วัฒนธรรมคนหู
หนวก
การจัดการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
มาตรการของ
สํานักงานการศึกษา

52

53

54

55
56

57

58
















ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ตํารา/เอกสาร
ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

งานวิจัย

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ



ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)
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ข้ อ
ประเด็น

59
60
61

สํานักงาน สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
การจัดลําดับ
ความสําคัญ
เทคโนโลยีเพื่อการ
ดํารงชีวติ
เทคโนโลยีที่ได้จาก
การวิจยั
ข้อมูลคุณภาพการ
บริ การ
ระบบคุณภาพ
การประเมินตนเอง
ระบบตรวจสอบการ
บ่นของลูกค้า
การตลาด

62

63

64

65
66
67

68

















ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)
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ข้ อ
ประเด็น

69
70

เครื อข่าย (Network)
คัดแยกเด็กตาม
สภาพจริ ง
บูรณาการหลักสู ตร
บูรณาการจัดการ
เรี ยนการสอน
(Combined method)
วิถีบา้ น
IEP
จัดแหล่งเรี ยนรู ้
การจัดประสบการณ์
ผ่านทางการละเล่น
ต่างๆ
จํานวนนักเรี ยนที่
จํากัด

71

72
73
74
75

76
















ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)

96

การสั มภาษณ์

ข้ อ
ประเด็น

77
78
79
80

ภาษามือ
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
นโยบายสู่อาชีพ
คลุกคลีอยูก่ บั เด็กๆ
อยูต่ ลอดเวลา
เน้นการสอนแบบ
วอลดอร์ฟที่เน้น
สภาพจริ ง
สร้างความสมดุล
ให้แก่ชีวติ
เรี ยนรู้เน้นธรรมชาติ
โปรแกรมฝึ กพูด
การฟื้ นฟู
สิ่ งกระตุน้ ความ
สนใจ

81

82

83
84

85



















ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)

97

การสั มภาษณ์

ข้ อ
ประเด็น

86
87

การประเมินผล
ประชุม
คณะกรรมการ
ชี้แจงขั้นตอนการ
บริ หารจัดการ
ดําเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง
ใช้คาํ พื้นฐานกับชีวติ
จริ ง
ความร่ วมมือกับ
บริ ษทั เอกชน ดูแล
เครื่ องฟัง
สโมสรโรตารี่ ให้
ความช่วยเหลือ
จัดทําพิมพ์หู

88

89

90

91

92

93

















ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)

98

การสั มภาษณ์

ข้ อ
ประเด็น

94

ติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
นวัตกรรม CAI ใช้
ในการเรี ยนรู ้
ความต่อเนื่อง
(Continuum)
แบ่งงานตามหน้าที่
ชี้แจงขอบข่าย
พัฒนาครู อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิ ทธิภาพ
สอนเสริ ม ต้องการ
ครู ฝึกพูด

95

96

97

98

99
ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร
















ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ตํารา/เอกสาร
ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)

99

การสั มภาษณ์

ข้ อ
ประเด็น

100 ทํางานเป็ นทีม ฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
101 โครงสร้างการ
บริ หาร
102 ประสานกับฝ่ าย
พยาบาล ฝ่ ายฟื้ นฟู
103 วิวฒั นาการทาง
การแพทย์
104 ทํางานให้มี
ประสิ ทธิภาพ
105 บริ การตั้งแต่อนุบาล
ไปจนจบวิชาชีพ
106 คุณภาพของเด็กต้อง
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี














ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)

100

การสั มภาษณ์

ข้ อ
ประเด็น

107 เอกสารเผยแพร่ ให้
ครอบคลุม
108 หมู่คณะ ชุมชน
109 ปรัชญาการสื่ อสาร
ทั้งหมด (Total
communication
philosophy)
110 ความร่ วมมือของ
คณะผูบ้ ริ หาร
ทั้งหมด
111 มูลนิธิ
112 สื่ อสารมวลชน
113 สิ่ งอํานวยการ
ทดสอบทาง
การศึกษา













ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)

101

การสั มภาษณ์

ข้ อ
ประเด็น

114 ห้องฝึ กพูด ห้อง
ตรวจวัดการได้ยนิ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่
สนับสนุนต่างๆ
115 การศึกษาพิเศษ
(Special education)
116 การศึกษาเรี ยนรวม
(Inclusive
education)
117 การเรี ยนร่ วม
(Integrated
education)
118 การบันทึกประจําวัน
การบันทึกของเด็ก










ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)

102

การสั มภาษณ์

ข้ อ
ประเด็น

119 มุมมองทางด้าน
สังคม/วัฒนธรรม
120 ผูด้ อ้ ยโอกาสได้มี
สิ ทธิในการเยียวยา
121 ผอ.ร.ร.แห่งมิตรภาพ
(Friendly school)






ผอ.ร.ร.ขอนแก่ น/ร.ร.โสตนนทบุรี

ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

ตํารา/เอกสาร

ผอ.ร.ร.เศรษฐเสถียร

ผอ.ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ

ผอ.ร.ร.โสตศึกษานครปฐม

Jan Branson (2005)

Norah Frederickson (2002)

เมลิดา ไนแคมพ์ (2001)

Lovelock (1992)

มลิวลั ย์ ธรรมแสง (2551)

งานวิจัย
อเนก สุ วรรณบัณฑิต (2550)

อุกฤษณ์ อุทยั รัตน์ (1999)

ศรียา นิยมธรรม (2548)

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547)

นรินทร์ องค์ อนิ ทร์ (2547)

จงกลนี วีระเศรษฐกุล (2552)

ปลัดกระทรวงศึกษา (2550)

จิตประภา ศรีอ่อน (2550)

จินตนา ชิณวงค์ (2547)

พะโยม ชิณวงศ์ (2547)

ดุษณี ดีหนอ (2544)

103

การสั มภาษณ์

104
จากตารางที่ 5 เป็ นการสรุ ปองค์ประกอบหรื อปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยิน
ข้อมูลได้จากการรวบรวมเอกสาร ตํารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญ และการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ ในโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย
โรงเรี ยนต้นแบบทดลองสอนสองภาษา 4 แห่ ง พบว่า บุคลากรทุกๆ ฝ่ ายให้การสนับสนุ น มี
ความถี่มากที่สุด จํานวน 14 ครั้ง รองลงมาคือ นักเรี ยนและผูป้ กครองมีความสนใจ และมีการ
ดําเนิ นการต่างๆ มีความสอดคล้องกับชีวิตประจําวันของนักเรี ยน จํานวน 12 ครั้ง ผูบ้ ริ หารพลัก
ดันโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษสําหรับนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน มีศูนย์บริ การให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อาจเป็ นเครื่ องช่วยฟัง
นวัตกรรม หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาการที่ดีข้ ึน ได้ยินมากขึ้น
เป็ นต้น และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด มีความถี่จาํ นวน 11 ครั้ง ตามลําดับ
1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จากโรงเรี ยน
16 แห่งๆ ละ 20 คน รวมทั้งสิ้ น 320 คน ได้ขอ้ มูลกลับมา จํานวน 300 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 93.75
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

105
ตารางที่ 6 ข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ข้ อมูลพืน้ ฐาน

จํานวน

ร้ อยละ

65
235
300

21.67
78.33
100.00

10
12
58
113
57
50
300

3.33
4.00
19.33
37.67
19.00
16.67
100.00

36
177
87
300

12.00
59.00
29.00
100.00

75
159
30
36
300

25.00
53.00
10.00
12.00
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
ตํ่ากว่า 15 ปี
16-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
4. ตําแหน่ งหน้ าที่
ผูบ้ ริ หาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
อื่นๆ...พนักงาน, ผูป้ กครอง, นักเรี ยน
รวม

106
ตารางที่ 6 (ต่อ)
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
5. ประสบการณ์
ตํ่ากว่า 5 ปี
6-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31 ปี ขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร้ อยละ

74
70
85
48
23
300

24.67
23.33
28.33
16.00
7.67
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นหญิง จํานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ
78.33 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่สุด จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.67 รองลงมาคือ 21-30
ปี และ 41-50 ปี จํา นวน 58 และ 57 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 19.30 และ 19.00 ตามลําดับ ระดับ
การศึกษาส่ วนใหญ่มีวุฒิปริ ญญาตรี จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.00 รองลงมาคือระดับสู ง
กว่าปริ ญญาตรี จํานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.00 มีตาํ แหน่งครู จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.00 รองลงมาคือ ผูบ้ ริ หาร จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 มีประสบการณ์ในการทํางาน
11-20 ปี มากที่สุด จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.33 รองลงมา คือ ตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 74 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.67 และ 6-10 ปี จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.33 ตามลําดับ
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1.3 การหาค่าเฉลี่ยของกระทงคําถาม จากข้อมูลที่ได้รับกลับมา จํานวน 300 ฉบับ คิด
เป็ นร้อยละ 93.75 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ
(n = 300)
ปัจจัยการบริหารงานบริการการได้ ยนิ
ค่ าทางสถิติ
โรงเรียนโสตศึกษา
S.D.
ระดับ

1. มีโครงการการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ
3.35
1.025
ปานกลาง
2. มีงบประมาณให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่
3.37
.961
ปานกลาง
เกี่ยวข้องมีปัจจัย และแหล่งทรัพยากรที่สามารถให้
ความช่วยเหลือได้
3. มีบุคลากรฝ่ ายต่างๆ ให้การสนับสนุนในการดําเนิน 3.39
1.009
ปานกลาง
โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4. มีศูนย์บริ การการได้ยินให้ความช่วยเหลือ ด้านการ 3.19
1.006
ปานกลาง
ตรวจสอบ ให้ ค าํ แนะนํา การเปลี่ ย นถ่ า น และการ
บริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มีศูนย์เทคโนโลยีให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรม
3.05
.997
ปานกลาง
ใหม่ๆ
.976
ปานกลาง
6. มี ผู ้เ ชี่ ย วชาญ หรื อวิ ท ยากรให้ ก ารอบรม ให้ 3.19
คํา แนะนํา และตรวจสอบเกี่ ย วกับ การได้ยิ น ให้ แ ก่
บุคลากรครู และนักเรี ยน
7. มีผรู ้ ับการอบรมให้ความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรม
3.18
1.004
ปานกลาง
ใหม่ๆ เข้ารับฟังการบรรยายอยูเ่ สมอ
8. มี สื่ อ ที่ ห ลากหลายในการจัด การเรี ยนการสอน 3.22
.969
ปานกลาง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สื่ อทางด้านเทคโนโลยี
1.042
ปานกลาง
9. มีการรั บ และว่าจ้างครู และบุคลากรทางการศึกษา 3.15
หรื อหน่ ว ยงานอื่ น ๆ จากภายนอกโรงเรี ยน เพื่ อ
ดําเนินงานที่เร่ งด่วน ประหยัด และสร้างคุณภาพที่ดีแก่
โรงเรี ยน
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ปัจจัยการบริหารงานบริการการได้ ยนิ
โรงเรียนโสตศึกษา
10. มีการสร้างพันธมิตรและเครื อข่ายกับหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
11. มีตวั แทนจากกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจ
และการสนั บ สนุ น ซึ่ งกั น และกั น เพื่ อ ประสาน
ประโยชน์ต่อกันได้
12. มี การพัฒนาหลักสู ตรอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้อง
กับความเป็ นจริ ง และความต้องการของนักเรี ยนแต่ละ
คน
13. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการจัดการเรี ยนการสอน
ตามความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่แต่ละคน
มี
14. มีการกําหนดนโยบายอย่างชัดเจนในสถานศึกษา
15. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ในการทํางานร่ วมกัน
16. มีแนวปฏิบตั ิ หรื อมาตรการที่ดีรองรับจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสําหรับโรงเรี ยนเฉพาะ
ความพิการ
17. มีนโยบายและโครงการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับโรงเรี ยน
เฉพาะความพิการ
18. มีคาํ สัง่ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิจาก
กระทรวงศึกษาธิการสําหรับโรงเรี ยนเฉพาะความ
พิการ
19. มี เ ทคโนโลยี เ ข้า มาช่ ว ยในการดํา รงชี วิ ต ของ
นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง
20. มี เ ทคโนโลยี ที่ เ ป็ นผลจากงานวิ จ ัย สนั บ สนุ น
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ในการดําเนิ น
ชีวิตของคนหูหนวกได้ดีข้ ึน



3.38

ค่ าทางสถิติ
S.D.
ระดับ
1.003
ปานกลาง

3.31

.915

ปานกลาง

3.42

.976

ปานกลาง

3.28

.991

ปานกลาง

3.64
3.63
3.39

.973
1.009
.994

มาก
มาก
ปานกลาง

3.48

1.042

ปานกลาง

3.58

1.033

มาก

3.35

.957

ปานกลาง

3.28

.948

ปานกลาง
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ปัจจัยการบริหารงานบริการการได้ ยนิ
โรงเรียนโสตศึกษา
21. มีขอ้ มูลด้านคุณภาพของการให้บริ การที่ครบถ้วน
และทันสมัย
22. มีระบบคุณภาพในการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน
23. มีระบบการให้ขอ้ มูล หรื อสารสนเทศที่เป็ น
ประโยชน์ที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากรครู นักเรี ยน
หรื อผูป้ กครอง
24. มีการสร้างเครื อข่าย ในการบริ หารงาน และ
ดําเนินงานให้เป็ นรู ปธรรม
25. มีระบบการคัดแยกนักเรี ยน ตามข้อมูล หรื อ
สถานภาพของนักเรี ยน ครอบครัว หรื อสารสนเทศ
โรงพยาบาลตามความเหมาะสม และสภาพจริ งเพื่อให้
บริ การที่ถูกต้องเหมาะสม
26. มีการบูรณาการหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการ
สอนสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน
27. มี ก ารจัด บรรยากาศ การดํา รงชี วิ ต ที่ อ บอุ่ น เต็ม
เปี่ ยมด้วยรัก และความเข้าอกเข้าใจกัน
28. มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะสําหรับนักเรี ยนแต่
ละคนตามความเหมาะสม
29. มีการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่น่าสนใจ
30. มีการจัดจํานวนนักเรี ยนในแต่ละห้องตามจํานวนที่
เหมาะสม
31. มีนโยบายสู่ อาชีพสําหรับนักเรี ยนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
32. มีบุคลากรที่คลุกคลีอยู่กบั นักเรี ยนตลอดเวลา เพื่อ
จัดการเรี ยนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง
33. มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นสภาพจริ ง
ตามแบบวอลดอร์ฟ หรื อรู ปแบบอื่นๆ



3.22

ค่ าทางสถิติ
S.D.
ระดับ
.925
ปานกลาง

3.48
3.26

.905
.942

ปานกลาง
ปานกลาง

3.35

.926

ปานกลาง

3.39

.965

ปานกลาง

3.56

.943

มาก

3.72

.941

มาก

3.75

.936

มาก

3.72
3.71

.923
.953

มาก
มาก

3.72

.962

มาก

3.72

1.003

มาก

3.56

1.085

มาก
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ปัจจัยการบริหารงานบริการการได้ ยนิ
โรงเรียนโสตศึกษา
34. มีโปรแกรมในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการ
ฝึ กพูด และการฟื้ นฟู
35. บริ ษั ท เอกชนให้ ค วามร่ วมมื อ และให้ ค วาม
ช่วยเหลือในด้านเครื่ องช่วยฟังอย่างต่อเนื่อง
36. มีองค์กรให้การสนับสนุ น สนใจ ช่วยเหลือเกื้อกูล
ผูย้ ากไร้ และผูท้ ี่ตอ้ งการเร่ งด่วนอย่างต่อเนื่อง
37. มีการจัดพิมพ์หูให้แก่นกั เรี ยน และครู จะได้มีความ
เข้าใจที่ตรงกัน และให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
38. มีนวัตกรรม CAI ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างหลากหลาย
39. มีโครงสร้างการบริ หารงานที่ชดั เจน
40. มีการสร้างหมู่คณะ ชมรม หรื อชุมชนที่ให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันมากขึ้น
41. มีการใช้ปรัชญาการสื่ อสารระบบรวมเข้าสู่
สถานศึกษา
42. คณะผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุ น และช่ วยเหลือทุก
ฝ่ ายอย่างเสี ยสละ และทุ่มเท
43. รู ้ จั ก ใช้ สื่ อสารมวลชน การข่ า ว เพื่ อ เป็ น
กระบอกเสี ยง และประชาสัมพันธ์ถึงความจําเป็ นใน
ด้านต่างๆ
44. มี ห้ อ งจั ด กิ จ กรรม และมี ค วามจํา เป็ นต่ อ การ
พัฒนาการของนักเรี ยนได้
45. สร้างโรงเรี ยนที่เป็ นมิตรกับคนหูหนวกที่แท้จริ งแก่
นั ก เรี ยนและผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ มี ค วามอดทน และ
เสี ยสละ
46. การดําเนิ นโครงการมีความสอดคล้องกับชีวิตจริ ง
ของนักเรี ยน และวิถีชีวิตที่นกั เรี ยนกําลังดํารงชีวิตอยู่



3.36

ค่ าทางสถิติ
S.D.
ระดับ
1.059
ปานกลาง

3.27

1.042

ปานกลาง

3.26

.990

ปานกลาง

3.29

.999

ปานกลาง

3.19

.963

ปานกลาง

3.56
3.40

1.022
.985

มาก
ปานกลาง

3.33

.923

ปานกลาง

3.53

1.019

มาก

3.32

.993

ปานกลาง

3.47

.944

ปานกลาง

3.57

.963

มาก

3.63

.911

มาก
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ปัจจัยการบริหารงานบริการการได้ ยนิ
โรงเรียนโสตศึกษา
47. มีการจัดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการ
สอน การบริ การ การวิจยั ในชั้นเรี ยน และพัฒนาการ
นวัตกรรมต่างๆ
48. มี ก ารกํา กั บ ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ และติ ด ตามการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ อยูเ่ สมอ
49. มีการจัดสภาพแวดล้อม การสร้างบรรยากาศที่ร่ม
รื่ น ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งด้านการได้ยนิ
50. มีการปฏิบตั ิตามแผน หรื อขั้นตอนที่กาํ หนดไว้
51. มี วิธีในการจัดการเรี ยนการสอนที่ สอดคล้องกับ
หลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และท้องถิ่น
52. มีการสร้างแรงจูงใจในการทํางานที่ดีให้แก่ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอยูเ่ สมอ อาจเป็ นคําชมเชย หรื อ
การประกาศเกียรติคุณตามโอกาสต่างๆ
53. มีการบํารุ งรักษานักเรี ยน ผูป้ กครอง ด้วยการดูแล
อย่างใกล้ชิดและเป็ นกันเอง
54. มีการจัดประสบการณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
แก่นกั เรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม
55. มี ก ารแสวงหา และดู แ ลรั ก ษานั ก เรี ยน และ
ผูป้ กครองเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จาํ เป็ น
ต่อการพัฒนา
56. จัด หาสิ่ ง ที่ ดี มี คุ ณ ค่ า แก่ นัก เรี ย นและผูป้ กครอง
อย่างสร้างสรรค์อยูเ่ สมอ
57. มี การจัดกระบวนการหรื อวิ ธีการดํา เนิ น งานที่ ดี
สะดวก รวดเร็ วและคล่องตัว
58. มี การสร้ างความเข้าใจ และคุ ณค่าที่ แตกต่างจาก
หน่ วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างความประทับใจ และรอยยิ้ม
ที่จริ งใจ



3.39

ค่ าทางสถิติ
S.D.
ระดับ
.953
ปานกลาง

3.62

.931

มาก

3.60

.978

มาก

3.60
3.59

.907
.905

มาก
มาก

3.43

.971

ปานกลาง

3.56

.957

มาก

3.64

.956

มาก

3.56

.964

มาก

3.58

.945

มาก

3.51

.916

มาก

3.61

.895

มาก
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ปัจจัยการบริหารงานบริการการได้ ยนิ
โรงเรียนโสตศึกษา
59. มีการตอบสนองต่อความต้องการ และปฏิสมั พันธ์
ที่ดีให้แก่กนั และกัน
60. มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่บุคลากร
ฝ่ ายต่างๆ อย่างเป็ นรู ปธรรม และทัว่ ถึง
61. มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในโรงเรี ยนอยูเ่ สมอ
62. ให้ค่าตอบแทนครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เหมาะสมแก่ภาระหน้าที่ และตําแหน่ง
63. มีการฝึ กปฏิบตั ิจริ งแก่นกั เรี ยน เพื่อให้เกิดทักษะ
และการพัฒนาการที่ดีเสมอ
64. มีการวางแผน และขั้นตอนการดําเนินการอย่างเป็ น
ระบบ
65. ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่ วมมือใน
การทํางานจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
66. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามอดทนอด
กลั้น เพื่อให้การทํางานบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
67. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความขยันขันแข็ง
ในการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
68. ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่ วมกันทํางาน และ
ยอมรับซึ่ งกันและกันตามความรู ้ความสามารถที่แต่ละ
คนมีอยู่ ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับหรื อได้รับมอบหมาย
69. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
70. มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ซ่ ึ งกันและกัน เห็นอกเห็นใจ
กัน และอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
71. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง
72. สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว



3.54

ค่ าทางสถิติ
S.D.
.999

ระดับ
มาก

3.52

.934

มาก

3.40

.985

ปานกลาง

3.41

1.038

ปานกลาง

3.66

.964

มาก

3.56

.957

มาก

3.63

.900

มาก

3.65

.961

มาก

3.68

.928

มาก

3.65

.948

มาก

3.76

.904

มาก

3.77

.946

มาก

3.58
3.48

.927
.962

มาก
ปานกลาง
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ปัจจัยการบริหารงานบริการการได้ ยนิ
โรงเรียนโสตศึกษา
73. มีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในระดับที่สูงขึ้น
เช่ น ในระดับ อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ เป็ นการเตรี ย มการให้
นักเรี ยนมีความมุ่งมานะและความพยายามที่จะเรี ยนรู ้
มุ่งสู่เป้ าหมายที่ดีกว่า
74. มีการฝึ กทักษะการพูด การอ่าน และการเขียนได้
อย่างถูกต้อง
75. มีการจัดประสบการณ์ การจัดการเรี ยนรู ้ที่
เหมาะสมให้แก่นกั เรี ยน
76. มีการจัดลําดับความสําคัญเร่ งด่วนของโครงการ
หรื อกิจกรรมที่สาํ คัญๆ ในโรงเรี ยน
77. มีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
78. มีการจัดประสบการณ์ผา่ นการละเล่นต่างๆ หรื อ
กีฬา
79. มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นธรรมชาติ และ
บริ บทของนักเรี ยนเป็ นหลัก
80. มีการกระตุน้ ความสนใจให้กบั นักเรี ยนอยูเ่ สมอ
81. มีการประเมินผลอย่างเป็ นระบบ หลากหลาย และ
เหมาะสมกับนักเรี ยนแต่ละคน
82. มีการประชุมคณะกรรมการของฝ่ ายต่างๆ เป็ น
ประจํา/สมํ่าเสมอ
83. มีการชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการ ถึงภาระหน้าที่
หรื อโครงการหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
84. มีการดําเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
85. มี ก ารใช้คาํ ศัพ ท์พ้ื น ฐาน ง่ าย และสอดคล้องกับ
ชีวิตของนักเรี ยน
86. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็ นระบบ



3.40

ค่ าทางสถิติ
S.D.
ระดับ
.982
ปานกลาง

3.47

.944

ปานกลาง

3.64

.952

มาก

3.57

.970

มาก

3.54
3.77

.944
.955

มาก
มาก

3.67

.944

มาก

3.70
3.52

.930
.945

มาก
มาก

3.62

.999

มาก

3.62

.923

มาก

3.60
3.67

.932
.930

มาก
มาก

3.61

.906

มาก

114
ตารางที่ 7 (ต่อ)
ปัจจัยการบริหารงานบริการการได้ ยนิ
โรงเรียนโสตศึกษา
87. มีการจัดโครงการ และรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
ต่อเนื่องทุกระดับ ทุกเพศ และทุกวัย
88. มีการชี้ แจงงาน ขอบข่ายความรับผิดชอบที่ชดั เจน
รอบคอบ และเป็ นระบบ
89. มีการพัฒนาบุคลากรครู อย่างต่อเนื่อง เพื่อการ
บริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
90. มี ก ารพัฒ นาครู ฝึ กสอนพูด จํา นวนพอเหมาะกับ
ความต้องการ และมีโครงการสอนเสริ มพิเศษอื่นๆ
91. มีการทํางานที่เป็ นทีม ร่ วมกายร่ วมใจเต็มใจ และ
เสี ยสละ และมีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง
92. มีการประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ เช่น ฝ่ ายพยาบาล
ฝ่ ายฟื้ นฟู เพื่อการให้บริ การที่ดี และมีประสิ ทธิภาพ
93. มี ก ารศึ ก ษาวิ ว ั ฒ นาการทางด้ า นการแพทย์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านหู และนําองค์ความรู ้เหล่านี้
มาใช้กบั นักเรี ยน และบุคลากรครู
94. มีการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพ และมีระบบในการ
ประเมินผลงาน
95. มีการให้บริ การแก่นกั เรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาลไป
จนถึงวิชาชีพอย่างให้เปล่า โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่
อย่างใด
96. มีส่ิ งอํานวยความสะดวกในการวัดและประเมินผล
หรื อ การทดสอบทางการศึ ก ษาอย่า งเหมาะสม และ
หลากหลาย
97. มีการจัดการศึกษาพิเศษให้กบั นักเรี ยนที่มีความ
พร้อม และมีความเหมาะสม
98. มีการจัดการศึกษาเรี ยนรวมแก่เด็กที่มีความพร้อม
และมีความเหมาะสม



3.55

ค่ าทางสถิติ
S.D.
.944

ระดับ
มาก

3.57

.906

มาก

3.63

.971

มาก

3.32

1.027

ปานกลาง

3.60

.936

มาก

3.45

.995

ปานกลาง

3.25

.989

ปานกลาง

3.52

.898

มาก

3.72

1.035

มาก

3.57

.974

มาก

3.57

1.005

มาก

3.22

1.135

ปานกลาง
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ปัจจัยการบริหารงานบริการการได้ ยนิ
โรงเรียนโสตศึกษา
99. มีการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมแก่เด็กที่มีความพร้อม
และมีความเหมาะสม
100. มีการรณรงค์การจดบันทึกประจําวัน
ประสบการณ์ต่างๆ ที่นกั เรี ยนประทับใจ หรื อให้
ความสําคัญ เพื่อการพัฒนาของนักเรี ยนจะได้ดีข้ ึน
101. มีการสร้างมุมมองที่ดีในสังคม และวัฒนธรรม
ของคนหูหนวกให้เป็ นที่ประจักษ์ และเป็ นที่ยอมรับ
ในสังคมที่กว้างขวางต่อไป
102. มีการเยียวยา แก่เด็กที่มีความต้องการเป็ นพิเศษ
หรื อขาดโอกาสสนับสนุน
103. มีผลผลิตทางด้านนักเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจ
104. มีผลงานเสร็ จตามแผนที่กาํ หนดไว้
105. นักเรี ยนบรรลุผลลัพธ์ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
106. มีผลกระทบต่อนักเรี ยนในการพัฒนาด้านจิตใจ
อารมณ์ ความรู ้สึก และสังคมที่ดีข้ ึน
107. มี การส่ งมอบคุ ณ ค่ าที่ ดี ต่ างๆ ให้แ ก่ กัน และกัน
ภายในหน่ ว ยงานเพื่ อ สร้ า งมิ ต รภาพที่ ดี และความ
เข้าอกเข้าใจกัน
108. มีการรับข้อเสนอแนะต่างๆ ด้านการบริ การ กล
ยุท ธ์ และการบริ ห ารจัด การที่ ดี เพื่ อ ให้ ก ารทํา งาน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
109. มีการสร้างวัฒนธรรม และสร้างบรรยากาศที่ดีใน
โรงเรี ยน เพื่อการอยูร่ ่ วมกันเป็ นไปอย่างมีความสุ ข
110. มี การรายงานผลงานที่ เกิ ดขึ้นเชิ งประจักษ์ และ
ตามสภาพจริ ง



3.18

ค่ าทางสถิติ
S.D.
ระดับ
1.156
ปานกลาง

3.27

1.031

ปานกลาง

3.60

.961

มาก

3.47

.969

ปานกลาง

3.58
3.58
3.59

.945
.901
.889

มาก
มาก
มาก

3.54

.951

มาก

3.62

.909

มาก

3.55

.919

มาก

3.65

.922

มาก

3.63

.907

มาก

116
ตารางที่ 7 (ต่อ)
ปัจจัยการบริหารงานบริการการได้ ยนิ
โรงเรียนโสตศึกษา
111. นักเรี ยนรู ้จกั ใช้ชีวิตร่ วมกันคนอื่นๆ อย่างปกติสุข
ไม่คิดว่าตนเป็ นภาระของสังคม
112. นักเรี ยนรู ้จกั สร้างสุ ขภาพ และสุ ขอนามัยที่ดี
113. นักเรี ยนรู ้จกั สร้างความสมดุลในชีวิต
114. นักเรี ยนรู ้จกั และสร้างวัฒนธรรมที่ดีสาํ หรับคนหู
หนวก
115. นักเรี ยนใช้ภาษามืออย่างถูกต้อง และมีมารยาทใน
การทักทาย
116. นักเรี ยนใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารที่เหมาะสม และ
ถูกต้องตามกฎระเบียบ และมารยาทที่ดีในการสื่ อสาร
117. มีการสร้างสมดุลให้กบั ชีวิต
118. มีการเน้นคุณภาพชี วิตของนักเรี ยนโดยคํานึ งถึง
ประโยชน์ และความสุ ขที่นกั เรี ยนจะได้รับ
119. มีเอกสารเผยแพร่ ให้ครอบคลุมด้านการได้ยนิ
และทัว่ ถึง



3.73

ค่ าทางสถิติ
S.D.
.899

ระดับ
มาก

3.76
3.69
3.62

.928
.874
.919

มาก
มาก
มาก

3.70

.924

มาก

3.71

.900

มาก

3.61
3.78

.913
.920

มาก
มาก

3.47

.959

ปานกลาง

จากตารางที่ 7 การหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยการบริ หารงาน
บริ การการได้ยนิ โรงเรี ยนโสตศึกษา ทั้ง 15 แห่ง พบว่า กระทงคําถามข้อที่ 118 มีการเน้นคุณภาพ
ชีวิตของนักเรี ยนโดยคํานึ งถึงประโยชน์และความสุ ขที่นักเรี ยนจะได้รับ อยู่ในระดับมาก เป็ น
อันดับแรก (  = 3.78 S.D. = .920) รองลงมาได้แก่ ข้อ 70, 78 มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ซ่ ึงกันและ
กัน และมีการจัดประสบการณ์ผา่ นการละเล่นต่างๆ หรื อกีฬา (  = 3.77 S.D. = .946, .955) และ
ข้อ 69 และ 112 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย เห็นอกเห็นใจกันและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข และนักเรี ยนรู ้จกั สร้างสุ ขภาพ และ
สุ ขอนามัยที่ดี (  = 3.76 S.D. = .901, .928) ตามลําดับ ส่ วนข้อที่ 5 มีศูนย์เทคโนโลยีให้การ
สนับสนุนด้านนวัตกรรมใหม่ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง และเป็ นอันดับสุ ดท้าย (  = 3.05 S.D. =
.997)
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1.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการได้ยินโรงเรี ยนโสตศึกษา
(factor analysis)
การวิ เ คราะห์ ขอ้ มูล จากแบบสอบถามด้ว ยการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง สํา รวจ
(exploratory factor analysis) ข้อตกลงเบื้องต้นที่สําคัญคือ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั และ
พิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s test โดยค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy (MSA) อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 และสถิติทดสอบตัวที่ 2 คือ Bartlett’s Test of Sphericity
ใช้ทดสอบตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ผล ดัง
ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ค่า KMO-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Approx. Chi-Square Sphericity
df
Sig.

.968
42117.390
7021
.000

จากตารางที่ 8 พบว่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) มีค่าเท่ากับ
.968 ซึ่งมีค่าใกล้ 1 แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลสามารถวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ และจาก Bartlett’s Test of Sphericity มีค่า Chi-Square มีนยั สําคัญทางสถิติ
แสดงว่า แมทริ กซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรมีความสัมพันธ์ ทําให้ขอ้ มูลสามารถนําไปวิเคราะห์
ต่อไปได้
การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษา
หลังจากที่ผวู ้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามกลับเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านองค์ประกอบการบริ หารงาน
บริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา จํานวน 300 ฉบับ จากทั้งหมด 320 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ
93.75 จากนั้น ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และสกัด
องค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก (PCA : principal component analysis) โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ คือ ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues) ที่มากกว่า 1 ตั้งแต่ 3
ตัวแปรขึ้นไป และค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของแต่ละตัวแปรเท่ากับ .50 ขึ้นไป
ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) ซึ่งพบว่าได้องค์ประกอบมาตรฐานผูบ้ ริ หาร จํานวน 4 องค์ประกอบ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ผลการวิเคราะห์โดยสกัดองค์ประกอบ (factor extraction) พบว่า ตัวแปร
องค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ สามารถ
จัดกลุ่มองค์ประกอบได้ท้ งั หมด 4 องค์ประกอบ และมีค่าไอเกน (eigenvales) มากกว่า 1.00
รายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ค่าไอเกน ค่าร้อยละ ของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมใน
องค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา
ต้นแบบ
องค์ ประกอบ
(factor)

ค่ าไอเกน
(eigenvalues)

ความแปรปรวน
ร้ อยละ
(% variance)

1
2
3
4

29.427
3.233
1.945
1.406

55.071
6.050
3.610
2.632

ความแปรปรวน
สะสมร้ อยละ
(cumulative % of
variance)
55.071
61.121
64.731
67.363

จากตารางที่ 9 พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ
และสามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 67.363
ตารางที่ 10 องค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา
ต้นแบบ
องค์ ประกอบ
1
2
3
4
รวมทั้งสิ้น

จํานวนตัวแปร
23
17
15
3
58
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จากตารางที่ 10 พบว่า ในองค์ประกอบที่ 1 มีตวั แปรอธิบายองค์ประกอบได้ 23 ตัว
องค์ประกอบที่ 2 มีตวั แปรอธิบายองค์ประกอบได้ 17 ตัว องค์ประกอบที่ 3 มีตวั แปรอธิบาย
องค์ประกอบได้ 15 ตัว องค์ประกอบที่ 4 มีตวั แปรอธิบายองค์ประกอบได้ 3 ตัว รวมทั้งสิ้ น 4
องค์ประกอบ 58 ตัวแปร
ตารางที่ 11 ตัวแปรขององค์ประกอบที่ 1
ที่

ตัวแปร

องค์ ประกอบการบริหารงานบริการการได้ ยนิ

1

B66

2

B67

3

B69

4

B68

5

B70

6

B65

7
8

B84
B64

9

B49

10
11

B71
B80

ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความอดทนอดกลั้น
เพื่อให้การทํางานบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความขยันขันแข็งใน
การทํางานเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมาย
ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่ วมกันทํางาน และ
ยอมรับซึ่งกันและกันตามความรู ้ความสามารถที่แต่
ละคนมีอยู่ ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับหรื อได้รับมอบหมาย
มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ซ่ ึงกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน
และอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่ วมมือในการ
ทํางานจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
มีการดําเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
มีการวางแผน และขั้นตอนการดําเนินการอย่างเป็ น
ระบบ
มีการจัดสภาพแวดล้อม การสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่ น
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งด้านการได้ยนิ
มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง
มีการกระตุน้ ความสนใจให้กบั นักเรี ยนอยูเ่ สมอ

นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.788
.727
.707
.724

.722
.618
.615
.628
.638
.603
.605
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
ที่ ตัวแปร
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

B53

องค์ ประกอบการบริหารงานบริการการได้ ยนิ

มีการบํารุ งรักษานักเรี ยน ผูป้ กครอง ด้วยการดูแล
อย่างใกล้ชิดและเป็ นกันเอง
B55 มีการแสวงหา และดูแลรักษานักเรี ยน และผูป้ กครอง
เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการ
พัฒนา
B58 มีการสร้างความเข้าใจ และคุณค่าที่แตกต่างจาก
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างความประทับใจ และรอยยิม้
ที่จริ งใจ
B75 มีการจัดประสบการณ์ การจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
ให้แก่นกั เรี ยน
B76 มีการจัดลําดับความสําคัญเร่ งด่วนของโครงการ หรื อ
กิจกรรมที่สาํ คัญๆ ในโรงเรี ยน
B77 มีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
B72 สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
B57 มีการจัดกระบวนการหรื อวิธีการดําเนินงานที่ดี
สะดวก รวดเร็ ว และคล่องตัว
B59 มีการตอบสนองต่อความต้องการ และปฏิสมั พันธ์ที่ดี
ให้แก่กนั และกัน
B79 มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นธรรมชาติ และ
บริ บทของนักเรี ยนเป็ นหลัก
B27 มีการจัดบรรยากาศ การดํารงชีวิตที่อบอุ่น เต็มเปี่ ยม
ด้วยรัก และความเข้าอกเข้าใจกัน
B78 มีการจัดประสบการณ์ผา่ นการละเล่นต่างๆ หรื อกีฬา
ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.611
.614

.563

.598
.594
.576
.586
.557
.603
.569
.558
.563
29.427
55.071
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จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 23 ตัว
แปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .557 ถึง .788 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ 29.427 และคิดเป็ นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ
55.071 และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานได้ร้อยละ 55.071 ซึ่ ง
เมื่อเที ยบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบนี้ กบั องค์ประกอบอื่นๆ แล้ว องค์ประกอบนี้ มี
ความสําคัญเป็ นอันดับ 1 และผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบใหม่น้ ีวา่ “การบริ หารจัดการที่ดี”
ตารางที่ 12 ตัวแปรขององค์ประกอบที่ 2
องค์ ประกอบการบริหารงานบริการการได้ ยนิ

ที่

ตัวแปร

1

B116 นักเรี ยนใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารที่เหมาะสม และ
ถูกต้องตามกฎระเบียบ และมารยาทที่ดีในการสื่ อสาร
B113 นักเรี ยนรู ้จกั สร้างความสมดุลในชีวิต
B117 มีการสร้างสมดุลให้กบั ชีวิต
B114 นักเรี ยนรู ้จกั และสร้างวัฒนธรรมที่ดีสาํ หรับคนหู
หนวก
B115 นักเรี ยนใช้ภาษามืออย่างถูกต้อง และมีมารยาทใน
การทักทาย
B118 มีการเน้นคุณภาพชีวติ ของนักเรี ยนโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ และความสุ ขที่นกั เรี ยนจะได้รับ
B111 นักเรี ยนรู ้จกั ใช้ชีวิตร่ วมกันคนอื่นๆ อย่างปกติสุข ไม่
คิดว่าตนเป็ นภาระของสังคม
B103 มีผลผลิตทางด้านนักเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจ
B112 นักเรี ยนรู ้จกั สร้างสุ ขภาพ และสุ ขอนามัยที่ดี
B105 นักเรี ยนบรรลุผลลัพธ์ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
B102 มีการเยียวยา แก่เด็กที่มีความต้องการเป็ นพิเศษ หรื อ
ขาดโอกาสสนับสนุน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.667
.643
.663
.663
.650
.641
.608
.611
.574
.547
.585
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
ที่

ตัวแปร

12

B119 มีเอกสารเผยแพร่ ให้ครอบคลุมด้านการได้ยนิ และ
ทัว่ ถึง
B104 มีผลงานเสร็ จตามแผนที่กาํ หนดไว้
B110 มีการรายงานผลงานที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์ และตาม
สภาพจริ ง
B101 มีการสร้างมุมมองที่ดีในสังคม และวัฒนธรรมของ
คนหูหนวกให้เป็ นที่ประจักษ์ และเป็ นที่ยอมรับใน
สังคมที่กว้างขวางต่อไป
B95 มีการให้บริ การแก่นกั เรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาลไป
จนถึงวิชาชีพอย่างให้เปล่า โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่
อย่างใด
B109 มีการสร้างวัฒนธรรม และสร้างบรรยากาศที่ดีใน
โรงเรี ยน เพื่อการอยูร่ ่ วมกันเป็ นไปอย่างมีความสุ ข
ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

13
14
15

16

17

องค์ ประกอบการบริหารงานบริการการได้ ยนิ

นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.561
.528
.530
.550

.592

.511
3.233
6.050

จากตารางที่ 12 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 17 ตัว
แปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .511 ถึง .667 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ 3.233 และคิดเป็ นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ
6.050 และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานได้ร้อยละ 6.050 ซึ่งเมื่อ
เที ย บค่ า ความแปรปรวนขององค์ป ระกอบนี้ กับ องค์ป ระกอบอื่ น ๆ แล้ว องค์ป ระกอบนี้ มี
ความสําคัญเป็ นอันดับ 2 และผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบใหม่น้ ี ว่า “การดําเนินการสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนพิการ”
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ตารางที่ 13 ตัวแปรขององค์ประกอบที่ 3
ที่

ตัวแปร

องค์ ประกอบการบริหารงานบริการการได้ ยนิ

1

B5

2

B8

3

B7

4
5

B1
B2

6

B9

7

B3

8

B6

9

B4

10

B38

11

B10

มีศูนย์เทคโนโลยีให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรม
ใหม่ๆ
มีสื่อที่หลากหลายในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สื่ อทางด้านเทคโนโลยี
มีผรู ้ ับการอบรมให้ความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรม
ใหม่ๆ เข้ารับฟังการบรรยายอยูเ่ สมอ
มีโครงการการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ
มีงบประมาณให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีปัจจัย และแหล่งทรัพยากรที่สามารถให้
ความช่วยเหลือได้
มีการรับ และว่าจ้างครู และบุคลากรทางการศึกษา
หรื อหน่วยงานอื่นๆ จากภายนอกโรงเรี ยน เพื่อ
ดําเนินงานที่เร่ งด่วนประหยัด และสร้างคุณภาพที่ดี
แก่โรงเรี ยน
มีบุคลากรฝ่ ายต่างๆ ให้การสนับสนุนในการดําเนิน
โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
มีผเู ้ ชี่ยวชาญ หรื อวิทยากรให้การอบรม ให้คาํ แนะนํา
และตรวจสอบเกี่ยวกับการได้ยนิ ให้แก่บุคลากรครู
และนักเรี ยน
มีศูนย์บริ การการได้ยนิ ให้ความช่วยเหลือ ด้านการ
ตรวจสอบ ให้คาํ แนะนํา การเปลี่ยนถ่าน และการ
บริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีนวัตกรรม CAI ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน
อย่างหลากหลาย
มีการสร้างพันธมิตรและเครื อข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา

นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.738
.698
.723
.728
.666

.691

.658
.637

.656

.620
.640
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
ที่ ตัวแปร
12

13
14

15

B20

องค์ ประกอบการบริหารงานบริการการได้ ยนิ

มีเทคโนโลยีที่เป็ นผลจากงานวิจยั สนับสนุน
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตของคนหูหนวกได้ดีข้ ึน
B21 มีขอ้ มูลด้านคุณภาพของการให้บริ การที่ครบถ้วน
และทันสมัย
B11 มีตวั แทนจากกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจ
และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อประสาน
ประโยชน์ต่อกันได้
B17 มีนโยบายและโครงการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับโรงเรี ยนเฉพาะความ
พิการ
ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.601

.576
.569

.613

1.945
3.640

จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 ซึ่งบรรยายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 15 ตัว
แปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .569 ถึง .738 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ 1.945 และคิดเป็ นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ
3.640 และองค์ประกอบนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานได้ร้อยละ 3.640 ซึ่งเมื่อ
เที ย บค่ า ความแปรปรวนขององค์ป ระกอบนี้ กับ องค์ป ระกอบอื่ น ๆ แล้ว องค์ป ระกอบนี้ มี
ความสําคัญเป็ นอันดับ 3 และผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบใหม่น้ ีวา่ “การบริ การสนับสนุน”
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ตารางที่ 14 ตัวแปรขององค์ประกอบที่ 4
ที่

ตัวแปร

1

B99

2
3

องค์ ประกอบการบริหารงานบริการการได้ ยนิ

มีการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมแก่เด็กที่มีความพร้อม
และมีความเหมาะสม
B98 มีการจัดการศึกษาเรี ยนรวมแก่เด็กที่มีความพร้อม
และมีความเหมาะสม
B100 มีการรณรงค์การจดบันทึกประจําวัน ประสบการณ์
ต่างๆ ที่นกั เรี ยนประทับใจ หรื อให้ความสําคัญ เพื่อ
การพัฒนาของนักเรี ยนจะได้ดีข้ ึน
ค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ (eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance)

นํา้ หนัก
องค์ ประกอบ
.990
.898
.591

1.406
2.632

จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 7 ซึ่ งบรรยายด้วยตัวแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัว
แปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .591 ถึง .990 มีค่าความแปรปรวนของ
องค์ประกอบ (eigenvalues) เท่ากับ 1.406 และคิดเป็ นร้อยละของความแปรปรวนรวมเท่ากับ
2.632 และองค์ประกอบนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมมาตรฐานได้ร้อยละ 2.632 ซึ่งเมื่อ
เที ย บค่ า ความแปรปรวนขององค์ป ระกอบนี้ กับ องค์ป ระกอบอื่ น ๆ แล้ว องค์ป ระกอบนี้ มี
ความสําคัญเป็ นอันดับ 4 และผูว้ ิจยั ตั้งชื่อองค์ประกอบใหม่น้ ีวา่ “การจัดการศึกษา”
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จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยินของ
โรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ จากกลุ่มตัวอย่างมี 4 องค์ประกอบ สรุ ปได้เป็ นแผนภูมิดงั นี้

การดําเนินการ
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตคนพิการ

การบริ หาร
จัดการที่ดี

การบริหารงานบริการการ
ได้ ยนิ ของโรงเรียนโสต
ศึกษาต้ นแบบ

การบริ การ
สนับสนุน

การจัด
การศึกษา

แผนภูมิที่ 12 สรุ ปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ
ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ
จากแผนภูมิที่ 12 สรุ ปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารงานบริ การ
การได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ 1) การบริ หารจัดการที่ ดี 2) การดําเนิ นการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ 3) การบริ การ
สนับสนุน และ 4) การจัดการศึกษา

127
เพื่อให้รูปแบบองค์ประกอบของการบริ หารงานบริ การได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันรู ปแบบการบริ หารงานบริ การได้ยินของโรงเรี ยนโสต
ศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้องของโมเดล ดังนี้
1. Chi-square : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล
2. Goodness-of-fit indices : GFI และ AGFI
3. Root Mean Squared Residual : ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของส่ วนเหลือ
(RMR)
4. Root Mean Square Error of Approximation
5. Comparative fit : ดัชนี เปรี ยบเทียบโมเดลพื้นฐานกับโมเดลตามทฤษฎีตาม
สมมติฐาน
ตารางที่ 15 ค่าสถิติวดั ความคลาดเคลื่อนสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมูล
เชิงประจักษ์
ค่ าสถิติ
ไค-สแควร์ (2)
(Chi-square)

ค่ า
80.78
(P=.00043)

ดัชนีความกลมกลืน
(Goodness of fit GFI)

.96

Adjusted Goodness of fit
(AGFI)

.92

Relative Fit Index (RFI)

.99

เกณฑ์ ความสอดคล้ อง
แตกต่างทางสถิติ ยอมรับ
สมมติฐานหลักที่วา่ โมเดล
ตามทฤษฎี มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดล
สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
มีค่าเข้าใกล้ 1โมเดล
สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
มีค่าเข้าใกล้ 1 โมเดล
สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์

128
ตารางที่ 15 (ต่อ)
ค่ าสถิติ
Root Mean Squared Residual
: RMR

ค่ า
.05

Largest Standardized
Residual

.04

Toot Mean Square Error of
Approximation (RMSEA)

.05

เกณฑ์ ความสอดคล้ อง
มีค่าระหว่า 0-1 หมายถึง
โมเดลสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
มีค่าไม่เกิน .08 โมเดล
สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
มีค่าระหว่าง 0-.05 หมายถึง
โมเดลสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ในระดับดีมาก

จากตารางที่ 15 พบว่า ค่าไค-สแควร์ (Chi-square : 2) มีค่าเท่ากับ 80.78 (P=.00043)
แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ หมายถึง รู ปแบบที่มีประสิ ทธิ ภาพของการ
บริ หารงานบริ การได้ยินที่มีความสอดคล้องเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ ยงั สามารถพิจารณาค่าดัชนี
วัดความสอดคล้องอื่นๆ ได้อีก เช่น Goodness of fit Index (GFI) และ (Adjusted Goodness of fir
Index (AGFI) มีค่าเข้าใกล้ 1 คือ ค่า GFI = .96 และค่า AGFI = .92 ซึ่ งมากกว่า .90 แสดงให้เห็น
ว่า รู ปแบบที่มีประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารงานบริ การได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษา มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า Root Mean Squared Residual (RMR) มีค่าเท่ากับ .05 และ
ค่า Standardized Root Mean Square Residual (Standardized RMR) มีค่าเข้าใกล้ 0 และไม่เกิน
.08 ซึ่ งในที่ น้ ี มีค่าเท่ากับ .05 แสดงให้เ ห็ น ว่า รู ปแบบโมเดลมี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ ค่าดัชนี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .05 ซึ่งมีค่า
ระหว่าง 0-.05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ การบริ หารงานบริ การได้ยินของ
โรงเรี ยนโสตศึกษา มีรูปแบบดังนี้

แผนภูมิที่ 13 ความสอดคล้องขององค์ประกอบรู ปแบบการบริ หารงานบริ การได้ยนิ ของ
โรงเรี ยนโสตศึกษา
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1.5 การวิ เ คราะห์ ทิ ศ ทาง และขนาดของอิ ท ธิ พ ลขององค์ป ระกอบรู ป แบบการ
บริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติที่ได้นาํ เสนอแล้วข้างต้น แสดงให้เห็ นว่า รู ปแบบการ
บริ ห ารงานบริ ก ารการได้ยิ น ภายหลัง การวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบ (factor
analysis) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 58 ตัวแปร ซึ่ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่
การบริ หารจัดการที่ดี (X1) การดําเนิ นการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ (X2) การ
บริ การสนับสนุน (X3) และการจัดการศึกษา (X4)
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการบริหารงานบริการการได้ ยนิ (Service Management)
Ser1
Ser2
Ser3
Ser4

หรื อ
หรื อ
หรื อ
หรื อ

X1
X2
X3
X4

การบริ หารจัดการที่ดี
การดําเนินการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ
การบริ การสนับสนุน
การจัดการศึกษา

การวิเคราะห์ ทิศทางและขนาดของอิ ทธิ พลระหว่างองค์ประกอบการบริ หารงาน
บริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษา ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 14 แสดงรู ปแบบที่ผวู ้ ิจยั
นําเสนอ ดังนี้
ตารางที่ 16 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบริ การงานบริ การการได้ยนิ
ของโรงเรี ยนโสตศึกษา (X1-X4)
ตัวแปร
X1 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
n
X2 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
n

X1
-

X2
-

X3
-

X4
-

.886**
.000
300

-

-

-
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ตารางที่ 16 (ต่อ)
ตัวแปร
X3 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
n
X4 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
n

X1
.736**
.000
300
.608**
.000
300

X2
.706**
.000
300
.651**
.000
300

X3
-

X4

.565**
.000
.300

-

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 16 การหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ส หสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรสั ง เกตได้ข อง
องค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา พบว่า ตัวแปรสังเกตได้แต่
ละตัวมีความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประ
สิ ทธิสหสัมพันธ์ต้ งั แต่ .565-.886
ดังนั้น ผูว้ ิจยั สามารถตั้งสมมติฐาน (Proposed Model) ได้ดงั นี้ (1) การบริ หารจัดการ
ที่ดี (Ser1) ส่ งผลทั้งไปและกลับต่อการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ (Ser2) การ
บริ การสนับสนุ น (Ser3) และการจัดการศึกษา (Ser4) (2) การดําเนิ นการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
คนพิการ (Ser2) ส่ งผลทั้งไปและกลับต่ อการบริ หารจัดการที่ ดี (Ser1) การบริ การสนับสนุ น
(Ser3) และการจัดการศึกษา (Ser4) (3) การบริ การสนับสนุน (Ser3) ส่ งผลไปและกลับต่อการ
บริ ห ารจัด การที่ ดี (Ser1) การดํา เนิ น การที่ ส อดคล้อ งกับวิถี ชี วิต คนพิก าร (Ser2) และการจัด
การศึกษา (Ser4) (4) การจัดการศึกษา (Ser4) ส่ งผลไปและกลับต่อการบริ หารจัดการที่ดี (Ser1)
การดําเนินการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ (Ser2) และการบริ การสนับสนุน (Ser3) ดังแสดง
ในแผนภูมิที่ 14 พร้อมกับงานวิจยั สนับสนุนดังนี้
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การบริ หาร
จัดการที่ดี
(Ser1)

การบริ การ
สนับสนุน
(Ser3)

การดําเนินการที่
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตคนพิการ
(Ser2)

การจัดการศึกษา
(Ser4)

หรื อในรู ปแบบการวิเคราะห์โมเดลได้ดงั นี้

X1

X1

X2

X2

X3

X3

X4

X4

แผนภูมิที่ 14 สมมติฐานปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยน
โสตศึกษา
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จากแผนภูมิที่ 14 แสดงสมมติฐานปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานบริ การการได้ยิน
ของโรงเรี ยนโสตศึกษา โดยมีปัจจัย (1) การบริ หารจัดการที่ดี (Ser1) ส่ งผลทั้งไปและกลับต่อการ
ดํา เนิ น การที่ สอดคล้อ งกับ วิ ถีชี วิ ต คนพิก าร (Ser2) การบริ ก ารสนับ สนุ น (Ser3) และการจัด
การศึกษา (Ser4) (2) การดําเนิ นการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ (Ser2) ส่ งผลทั้งไปและกลับ
ต่ อ การบริ ห ารจัด การที่ ดี (Ser1) การบริ ก ารสนับ สนุ น (Ser3) และการจัด การศึ ก ษา (Ser4)
(3) การบริ การสนับสนุ น (Ser3) ส่ งผลไปและกลับต่อการบริ หารจัดการที่ ดี (Ser1) การ
ดําเนิ นการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ (Ser2) และการจัดการศึกษา (Ser4) (4) การจัดการ
ศึกษา (Ser4) ส่ งผลไปและกลับต่อการบริ หารจัดการที่ดี (Ser1) การดําเนิ นการที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตคนพิการ (Ser2) และการบริ การสนับสนุน (Ser3) ดังทฤษฎีสนับสนุนดังต่อไปนี้
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีส่ นับสนุนองค์ประกอบทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อกัน
1. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดี กับองค์ประกอบด้านการ
ดําเนินการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ

การบริ หาร
จัดการที่ดี
(ser1)

การดําเนินการ
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตคนพิการ
(ser2)

แผนภูมิที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการบริ หารจัดการที่ดีกบั
องค์ประกอบด้านการดําเนินการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หาร
จัดการที่ดีกบั การดําเนิ นการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ ได้แก่งานวิจยั ของมัลลิกา ดอกไม้
โชติ เรณา โพธิ์ดาํ และศิรินภา ช้างทอง (2549 : 42-46) ได้ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรี ยน
ต้นแบบการทดลองสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหู หนวก โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดตาก ในปี
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การศึ กษา 2547 พบว่า ผลการประเมิ นด้านผลผลิ ต ครู ทุกคนผ่านการอบรมภาษามือไทยขั้น
พื้นฐาน 90 ชัว่ โมง จากวิทยาลัยราชสุ ดา จึงสามารถใช้ภาษามือไทยในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี
ในส่ วนของความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนการสอนแบบสอง
ภาษา ผูป้ กครอง และนักเรี ยนมีความพึงพอใจมาก ส่ วนผูบ้ ริ หารและครู มีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง เพราะครู ผสู ้ อนที่มีการได้ยนิ ยังขาดความมัน่ ใจในการสอน เนื่องจากกระบวนการใน
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนได้ปรั บเปลี่ยนวิธีจากเดิ มโดยสิ้ นเชิ ง แต่ครู หูหนวกมีความ
มัน่ ใจในการสอนมาก เพราะครู หูหนวกมีความเชื่อมัน่ ว่า กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนแบบสองภาษา จะทําให้เด็กหูหนวกเรี ยนรู ้ได้ดี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล จะสังเกตได้จากการประเมินความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถทางภาษา
พัฒนาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน มีความสําเร็ จในระดับก้าวหน้ามาก เป็ นที่
พึงพอใจของนักเรี ยน และผูป้ กครองเป็ นอย่างมาก ส่ งผลให้การประเมินด้านผลผลิต อยูใ่ นระดับ
คุณภาพปานกลางถึงค่อนข้างมาก จากงานวิจยั ของอาคม พรหมวาด (2550 : 51-52) ได้ศึกษา
ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การของศู น ย์วิทยาศาสตร์ การกี ฬาโรงเรี ยนกี ฬ า
จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า 1) ความพึงพอใจการให้บริ การของศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา โรงเรี ยน
กีฬาจังหวัดสุ พรรณบุรี ของผูม้ าใช้บริ การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรี ยบเทียบ
ความพึงพอใจการให้บริ การของศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดสุ พรรณบุรี โดย
ภาพรวมและรายด้านของผูม้ าใช้บริ การที่เป็ นเพศ และอายุไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจการให้บริ การของศูนย์วิทยาศาสตร์
กีฬา โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดสุ พรรณบุรี ด้านกระบวนการให้บริ การ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากงานวิจยั ของวรารัตน์ แตงเจริ ญ (2550 : 3-4) ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนากลยุทธ์การให้บริ การของฝ่ ายบริ การผูอ้ ่าน สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจต่อการบริ การในระดับมาก จากงานวิจยั ของ จิ ตประภา ศรี อ่อน
(2550 : 2-4) ได้ศึกษาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนโสตศึกษา พบว่า การพัฒนาการของ
ภาษาแรกล่าช้าและไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพราะเด็กหูหนวกไม่สามารถรับฟั งเสี ยงพูดได้ เด็กหูหนวก
ใช้การรับรู ้ดว้ ยตาผ่านภาษามือ ซึ่ งเป็ นภาษาท่าทางที่สื่อความหมายเชื่อมโยงจากภาพที่มองเห็น
ภาษามือจึงเป็ นภาษาแรก ที่เด็กควรได้รับการพัฒนา เหมือนเด็กทัว่ ไปที่มีการพัฒนาภาษาพูด
ส่ งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชี วิตของผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการได้ยินโดยองค์รวมด้วย การ
เรี ยนรู ้ภาษาที่สองไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบางคนหูหนวก ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองของเด็ก
หูหนวก เด็กหูหนวกจะเรี ยนรู ้ภาษาไทยในรู ปของการอ่านการเขียนและการพูด โดยใช้ภาษามือ
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เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ภาษาไทย การสอนภาษาที่สองจะทําให้เด็กได้เรี ยนรู ้ความแตกต่าง
ของภาษามือและภาษาไทยเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบจนเกิดการอ่านอ่านภาษาทั้งสอง
ได้อย่างคล่องแคล่ว การจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการที่จาํ เป็ น และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนหู หนวก จะเห็ นได้ว่า คนหู หนวกมีภาษาและวัฒนธรรมหรื อวิถีชีวิตแตกต่างจากคน
ทัว่ ไป คนหู หนวกเรี ยนรู ้โลกผ่านการรับรู ้ทางตา และภาษามือ ซึ่ งเป็ นภาษาที่สื่อความหมาย
เชื่อมโยงกับสิ่ งที่มองเห็น ฉะนั้น กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน สําหรับเด็กหู หนวกจะต้อง
ได้รับการพิ จารณาเป็ นพิเศษ ทั้งเรื่ องของหลักสู ตร วิธีสอน สื่ อการสอน การวัดผลและการ
ประเมิ น ผล และการให้ บ ริ ก ารสนับ สนุ น ทางด้า นการศึ ก ษา ถ้า การจัด การศึ ก ษาสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่ จาํ เป็ น และสอดคล้องกับวิถีชี วิตของคนหู ห นวก เด็กหู หนวกจะ
สามารถเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เหมือนกับเด็กทัว่ ไป ส่ วนงานวิจยั ของ จงกลนี
วีระเศรษฐกุล และคณะ (2552 : 81-83) ที่ได้ศึกษาโรงเรี ยนต้นแบบทดลองสอนแบบสองภาษา
สํา หรั บ เด็ ก หู ห นวก พบว่ า ผลผลิ ต ในความสามารถของนัก เรี ย นหู ห นวกด้า นต่ า งๆ ด้า น
พัฒนาการลีลามือ ผ่านเกณฑ์พฒั นาการร้อยละ 65.34 ด้านความสามรถทางเชาวน์ปัญญาอยู่ใน
ระดับเกณฑ์เฉลี่ย ด้านการรั บรู ้ ทางสายตาของนักเรี ยน อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย ยกเว้นด้านการรั บรู ้
รู ปแบบตํ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ ย จากงานวิจยั ของ สุ นิสา ทองสุ ข (2553 : 3-5) ที่ ได้ศึกษาการ
บริ หารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า สภาพการบริ หารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ของสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษา สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนงานวิ จ ั ย ของ วั ง -ไวท์ ม อร์
(Wang-Whitmore 1990 : 1-3) ได้ศึกษาการประเมินผลสมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับครู ผสู ้ อนใน
ความบกพร่ องทางได้ยินโดยครู ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรครู ที่ฝึกอบรมในลิโอนิ ง ประเทศจีน (An
assessment of competencies heeded for teachers of the hearing-impaired by teachers,
administrators and teacher training personnel in Lianoing, China) พบว่า ครู ผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรในการฝึ กอบรมมี การรั บรู ้ ที่แตกต่างกันในด้านสมรรถนะที่ จาํ เป็ นสําหรั บครู ที่สอน
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางได้ยิน ตัวแปรประกอบด้วยระยะเวลาประสบการณ์ที่ได้รับ การ
เตรี ยมความพร้อมด้านการศึกษา ประเภทของโรงเรี ยน และระดับชั้นที่สอนมีความแตกต่างกัน
ทางด้านการรับรู ้ ความแตกต่างนี้ ยงั พบว่าอัตราประสิ ทธิ ภาพของครู มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ พร้อมกันนั้น จากงานวิจยั ของ การ์วิน (Garvin 2008 : 1-2) ได้ศึกษามติของ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหอพักสําหรับคนหู หนวก การรับรู ้ผลกระทบของโรงเรี ยนหอพักในการ
จัดการทางด้านบริ การ (A census o the directors of residential schools for the Deaf: Perceptions
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of the impact on residential schools of the provision of outreach services) พบว่า ผูอ้ าํ นวยการที่
เป็ นผูบ้ ริ หาร ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแรก สําเร็ จการศึกษาสําหรับคนหู หนวก และการบริ หาร
การศึกษา เพศ และประสบการณ์อยู่ระหว่าง 5-6 ปี หรื อมากกว่า ผูอ้ าํ นวยการเหล่านี้ เชื่อมัน่ ว่า
ภาวะผูน้ าํ ทางการเมื อง มี ความเกี่ ยวข้องกับโครงสร้ างที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ของหอพักสําหรั บ
นักเรี ยนหู หนวก และการบริ การที่เป็ นเลิศทางด้านการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการในฐานะทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ยังได้เน้นความจําเป็ นในการฝึ กอบรม (retraining) การสมัครใหม่ (recruitment)
ความร่ วมมือ (collaboration) และคํามัน่ สัญญา (commitment) เพื่อทําให้อาชีพของตนมีความพึง
พอใจ ในภาพลักษณ์น้ ี ผูอ้ าํ นวยการเหล่านี้ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุความสําเร็ จ
ของนักเรี ยนเรี ยนรวม (students’ inclusion) ในหมู่คณะของนักเรี ยนหอพัก ผูอ้ าํ นวยการได้
เปิ ดเผยถึ ง การปรั บ ปรุ ง อย่า งต่ อ เนื่ อ งในบริ บ ททดแทนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผลผลิ ต ทางการศึ ก ษา
เปรี ยบเสมือนกับทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือ
นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการที่ดีกบั การจัดการศึกษา ได้แก่
งานวิจยั ของ จงกลนี วีระเศรษฐกุล และคณะ (2552 : 81-83) ที่ได้ศึกษาโรงเรี ยนต้นแบบการ
ทดลองสอนแบบสองภาษา สําหรับเด็กหู หนวก ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือระหว่างสํานักบริ หารงาน
การศึ กษาพิ เ ศษสํ า นั ก งานคณะกรรมการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กั บ วิ ท ยาลั ย ราชสุ ดา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ในปี การศึกษา 2547-2551 พบว่า มีโครงสร้างของภาษามือไทย ทฤษฎีการ
สอนแบบสองภาษา คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาและผู เ้ ชี่ ย วชาญโครงการ มี ค วามเห็ น ต่ อ ครู
ประจําการสอนรับการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่ วมสําคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ผลการประเมินปั ญหาอุปสรรคจากบุคลากรในโรงเรี ยน พบว่า ด้านบริ บท การเตรี ยมบุคลากรทั้ง
โรงเรี ยนและผูป้ กครองให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาแบบสองภาษายังไม่
เพียงพอ โรงเรี ยนบางแห่ งมี สถานที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแนววอลดอร์ ฟ
ส่ วนนวัตกรรมการศึ กษาการสอนแบบสองภาษาสําหรั บเด็กหู หนวกตามแนวทางการศึ กษา
วอลดอร์ ฟ โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยเชื่ อมัน่ ว่า การศึกษาที่ดี ถูกต้องนั้น ต้อง
เป็ นไปเพื่อความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์รอบด้านและบ่มเพาะให้เกิดความใฝ่ รู ้ตลอดชีวิต การศึกษา
ที่ดีควรเป็ นไปเพื่อให้มนุษย์บรรลุซ่ ึงความดี ความงาม และความจริ งพร้อมๆ กันไปด้วย โดยเปิ ด
โอกาสให้เด็กหู หนวกสามารถสัมผัส เรี ยนรู ้และเข้าใจมิติต่างๆ ของความเป็ นมนุ ษย์รอบด้าน
และมีดุลยภาพทั้งกาย ใจและสติปัญญา
สรุ ป จากข้อ สนั บ สนุ น ที่ ก ล่ า วไว้ข ้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
องค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดีมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อองค์ประกอบการดําเนินการ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดการศึกษา
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดี กับองค์ประกอบการ
บริ การสนับสนุน

การบริ หาร
จัดการที่ดี

การบริ การ
สนับสนุน

(ser1)

(ser3)

แผนภูมิที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการบริ หารจัดการที่ดี กับ
องค์ประกอบด้านการบริ การสนับสนุน
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุ นความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หาร
จัดการที่ดีกบั การบริ การสนับสนุ น ได้แก่แนวคิดของ วีระวัฒน์ ปั นตินมัย (2539 : 49-91) ได้
กล่าวถึงการบริ หารการบริ การ เป็ นเพราะว่า ในฐานะที่องค์การเป็ นผูป้ ระกอบการ หรื อผูล้ งทุน
เป็ นผูว้ ่าจ้างที่ให้ขอ้ เลือก (employer of choices) แก่พนักงานผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการบริ การ
เช่น ค่าตอบแทน สิ่ งจูงใจ โอกาสก้าวหน้า การสร้างขวัญและกําลังใจแก่พนักงานในองค์การ
ขณะเดียวกันในนัยที่สองเป็ นผูจ้ ดั การข้อเลือก (provider of choices) คือ สิ นค้า และบริ การต่างๆ
ที่ ตรงกับ ความคาดหวัง หรื อที่ ผูร้ ั บบริ การมี ค่านิ ย มให้ความสําคัญ เช่ น ความรวดเร็ ว ความ
สะดวก ราคาถูก คุณภาพดี เป็ นต้น จากงานวิจยั ของ ดุษณี ดีหนอ (2544 : 83-88) ที่ได้ศึกษา
สภาพปั จ จุ บ ัน การใช้เ ทคโนโลยี สิ่ ง อํา นวยความสะดวกสํา หรั บ คนพิ ก ารทางการได้ยิน ใน
โรงเรี ยนโสตศึ ก ษา พบว่า อุ ปกรณ์ เ ครื่ องช่ วยและส่ งอํานวยความสะดวกสําหรั บคนพิก าร
ทางการได้ยินที่มีการจัดบริ การในทุกโรงเรี ยน ได้แก่ เครื่ องช่ วยฟั งแบบกล่อง เครื่ องช่ วยฟั ง
แบบทัด หลัง หู เครื่ อ งขยายเสี ย งระบบเอฟเอ็ม ห้อ งเรี ย นระบบสนามแม่ เ หล็ก กระจกเงา
คอมพิวเตอร์ สอนพูด โทรทัศน์ เครื่ องเล่นวีดีโอเทป และวิทยุเทป อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ดี และ
ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบส่ วนใหญ่ คือครู ประจําชั้น ผลการใช้เทคโนโลยีของ
ครู อยูใ่ นระดับมาก และมีความต้องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมากที่สุด เทคโนโลยีที่
นักเรี ยนหู ตึงต้องมีการมากที่สุด คือ อินเทอร์ เน็ต รองลงมา ได้แก่ เครื่ องช่วยฟั งชนิ ดทัดหลังหู
และคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล เทคโนโลยี ที่ นัก เรี ย นหู ห นวกมี ค วามต้อ งการมากที่ สุ ด คื อ
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ไฟสัญญาณ รองลงมาได้แก่ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล วีดิทศั น์ที่มีล่ามภาษามือ อินเทอร์ เน็ต และ
โทรศัพท์สาํ หรับคนหู หนวก ส่ วนงานวิจยั ของชนิ ดา ทองมณโฑ (2545 : 4-5) ที่ได้ศึกษาการ
บริ หารจัดการในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ พบว่า การ
บริ หารจัดการในโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ความพึงพอใจของผู ้
ให้บริ การโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง และการบริ หารจัด การในโรงพยาบาลเฉพาะ
ทางด้านลักษณะองค์การ และด้านด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผู ้
ให้บริ การโดยภาพรวม ส่ วนชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547 : 159-168) ได้กล่าวถึงการบริ หาร
การบริ การในยุคศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงธุ รกิ จบริ การในยุคศตวรรษที่ 21 มีการ
เปลี่ ย นแปลงอย่างมาก เป็ นผลมาจากปั จ จัย หลายอย่า ง เช่ น ธุ รกิ จ ต้องการลดต้น ทุ น เพราะ
ในขณะที่ตน้ ทุนแรงงานสู งขึ้น ทําให้กาํ ไรลดลง มีการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่
เสมอ พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปทําให้ธุรกิจยิง่ ต้องปรับตัวรับสถานการณ์ รวมทั้งกลยุทธ์ของ
คู่ แ ข่ ง ขัน มี น วัต กรรมมากขึ้ น ทํา ให้ธุ ร กิ จ บริ ก ารมี ก ารปรั บ ตัว หลัก ๆ คื อ การนํา เครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิ กส์มาประยุกต์ใช้ การสร้างพันธมิตร (strategic alliance) และการจ้างพนักงานของ
บริ ษทั ภายนอก (outsourcing) เป็ นต้น พร้อมกันนี้ งานวิจยั ของมัลลิกา ดอกไม้โชติ เรณา โพธิ์
ดํา และศิรินภา ช้างทอง (2549 : 42-46) ได้ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรี ยนต้นแบบการ
ทดลองสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหู หนวก โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดตาก ในปี การศึกษา
2547 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ โรงเรี ยนมีการกําหนดนโยบายด้านการสอนแบบ
สองภาษาอย่างชัดเจน โดยแจ้งนโยบายในที่ ประชุ มบุคลากร ที่ ประชุ มผูป้ กครอง ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา 2547
และปี การศึกษา 2548 ผลการทดสอบสอนแบบสองภาษาส่ งผลให้การประเมินด้านกระบวนการ
อยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลางถึงค่อนข้างมาก
สรุ ป จากข้ อ สนั บ สนุ น ที่ ก ล่ า วไว้ข ้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ของ
องค์ประกอบด้านการบริ หารจัดการที่ดีมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบการบริ การสนับสนุน
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดี กับองค์ประกอบการจัด
การศึกษา

การบริ หาร
จัดการที่ดี

การจัด
การศึกษา

(ser1)

(ser4)

แผนภูมิที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการบริ หารจัดการที่ดีกบั
องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษา
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หาร
จัดการที่ดีกบั การจัดการศึกษา ดังที่งานวิจยั ของ พะโยม ชิณวงศ์ (2547 : 195) ได้วิจยั พบว่า
ผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก และจากการดําเนินงานโครงการ โรงเรี ยน
โสตศึกษาทําให้เกิ ดผลจากการดําเนิ นงานเป็ นที่ประจักษ์ ทางฝ่ ายสํานักบริ หารงานการศึกษา
พิเศษ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอโครงการโรงเรี ยนต้นแบบทดลองการ
สอน ขออนุมตั ิงบประมาณตามมติคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์แก้ปัญหาเด็กยากจนและเด็ก
ด้อยโอกาส ให้โรงเรี ยนโสตศึกษาทัว่ ประเทศทําการทดลองสอนแบบสองภาษาสําหรับคนหู
หนวก ในระยะเวลา 5 ปี และจากงานวิจยั ของ จงกลนี วีระเศรษฐกุล และคณะ (2552 : 10-11)
พบว่าผลการประเมินโครงการในภาพรวมมี ความพึงพอใจในระดับมาก ความเหมาะสมของ
ปั จจัยได้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการและบุคลากรในโรงเรี ยนให้ความร่ วมมือและมีส่วน
ร่ วมในการดําเนินโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชนและชุมชนให้การสนับสนุน
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิ นอย่างพอเพียง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
(2550 : 149-156) ได้สรุ ปประเมิ นการใช้สื่อในการจัดการเรี ยนการสอน ได้แก่ บทเรี ยน
คอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอน (CAI) และอิ น เทอร์ เ น็ ต ประกอบการเรี ย นการสอน สํา หรั บนัก เรี ย น
ต้อ งการใช้ สื่ อ การศึ ก ษาประกอบการเรี ยนเพิ่ ม ขึ้ นทั้ง 4 รู ป แบบ คื อ วี ดิ ท ัศ น์ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) อินเทอร์เน็ต และสิ่ งพิมพ์ ครู ผสู ้ อนระบุความต้องการด้านเนื้ อหาที่
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ใกล้เคียงกันในทุกสื่ อ ยกเว้นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ครู ผสู ้ อนต้องการทุกเนื้ อหาตามหลักสู ตรการสอนใน
รู ปสิ่ งพิมพ์
สรุ ป จากข้อ สนั บ สนุ น ที่ ก ล่ า วไว้ข ้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ของ
องค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดีมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบการจัดการศึกษา
4. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบริ การสนับสนุ น กับองค์ประกอบการ
ดําเนินการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ

การบริ การ
สนับสนุน
(ser3)

การดําเนินการที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
คนพิการ (ser2)

แผนภูมิที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการบริ การสนับสนุนกับ
องค์ประกอบด้านการดําเนินการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุ นความสัมพันธ์ระหว่างการบริ การ
สนับสนุ น (Ser3) กับการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ (Ser2) ดังที่งานวิจยั ของ
ดุษณี ดีหนอ (2544 : 83-88) ได้วิจยั พบว่า อุปกรณ์เครื่ องช่วยฟั ง และสิ่ งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการทางการได้ยินที่มีการจัดบริ การในทุกโรงเรี ยน ได้แก่ เครื่ องช่วยฟั งแบบกล่อง
ฯลฯ โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่อยูใ่ นสภาพดี มีเงินงบประมาณสนับสนุน จากงานวิจยั ของ พะโยม
ชิณวงศ์ (2547 : 195) ได้วิจยั พบว่า ปั จจัยในการดําเนินโครงการสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหู
หนวกโรงเรี ยนโสตศึกษามีความพร้อมในระดับมากทุกด้าน และจากงานวิจยั ของ จิตประภา ศรี
อ่อน (2551 : 5-7) พบว่า นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มี
ความพร้อมด้านทักษะการสื่ อสาร การใช้ชีวิตประจําวัน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสร้างความ
สมดุล และประสบการณ์ในสถาบันอุดมศึกษา และเด็กมีความสุ ขสนุกกับกิจกรรมและสามารถ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
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สรุ ป จากข้อ สนั บ สนุ น ที่ ก ล่ า วไว้ข ้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ของ
องค์ประกอบการบริ การสนับสนุนมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบการดําเนิ นการที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตคนพิการ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบริ การสนับสนุน กับองค์ประกอบการจัด
การศึกษา

การบริ การ
สนับสนุน

การจัดการ
ศึกษา

(ser3)

(ser4)

แผนภูมิที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการบริ การสนับสนุนกับ
องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษา
นักวิชาการหลายท่าน ได้แสดงทัศนะที่สนับสนุ นความสัมพันธ์ระหว่างการบริ การ
สนับสนุนกับการจัดการศึกษา ได้แก่งานวิจยั ของ พะโยม ชิณวงศ์ (2547 : 61-64)ได้กล่าวว่า การ
จัดการศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้
อย่างปกติสุข ดังนั้น มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการศึกษาตามสิ ทธิอนั พึงมีของตน การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความผิดปกติ รัฐได้ขยายบริ การไปมาก ในขณะเดียวกัน การจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการนั้น ก็ได้รับความสนใจจากบุคคลทัว่ ไปพอสมควร ซึ่ งในปั จจุบนั หน่ วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้พฒั นาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมากขึ้น เพื่อให้คนพิการได้รับการ
พัฒนาศัก ยภาพให้สามารถช่ ว ยเหลื อตนเองได้ และอยู่ร่ว มในสั งคมกับบุ คคลอื่ น ได้อย่า งมี
ความสุ ข จะเห็นได้จากองค์กรการกุศลเอกชนเริ่ มต้นจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในลักษณะ
ต่างๆ แต่บทบาทหลักในการดําเนิ นการ ได้แก่ ภาครัฐ คือ กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
ซึ่ งจัดการศึกษาตั้งแต่ช้ นั เด็กเล็กจนถึงระดับมัธยมศึกษา สํานักงาคณะกรรมการประถมศึกษา
แห่ งชาติได้รับผิดชอบนักเรี ยนพิการโดยจัดการเรี ยนร่ วมระดับประถมศึกษาในลักษณะชั้นเรี ยน
พิเศษ และชั้นเรี ยนร่ วมในหลายรู ปแบบ นอกจากนี้ กรมอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การที่มี
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สถานศึ ก ษาได้เ ปิ ดโอกาสให้ค นพิ ก ารเข้า เรี ย นร่ ว มเพิ่ ม ขึ้ น พร้ อ มกับ งานวิ จ ัย ของ มัล ลิ ก า
ดอกไม้โชติ เรณา โพธิ์คาํ และศิรินภา ช้างทอง (2549 : 42-46) ที่ได้ประเมินโครงการโรงเรี ยน
ต้นแบบการทดลองสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหู หนวก โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดตากในปี
การศึกษา 2547 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ โรงเรี ยนมีการกําหนดนโยบายด้านการ
สอนแบบสองภาษาอย่างชัดเจน โดยแจ้งนโยบายในที่ประชุ มบุคลากร ที่ประชุมผูป้ กครอง ที่
ประชุมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา 2547
และ ปี การศึกษา 2548 บุคลากรในโรงเรี ยนทุกคนรับทราบ และส่ วนใหญ่ให้การยอมรับ สําหรับ
การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับทราบ โรงเรี ยนได้จดั ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ และจัดทําวี
ดี ทศั น์เผยแพร่ ผลการดําเนิ นงานให้ชุมชนและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้รับทราบ นอกจากนี้
โรงเรี ยนยังได้จดั ห้องเรี ยนการสอนภาษาแบบเคลื่อนที่ และสาธิตการสอนแบบสองภาษา ในงาน
มหกรรมทางวิชาการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และในส่ วนกลาง โรงเรี ยนมีการกําหนดแผน
ระยะสั้ นและระยะยาว เพื่ อ กํา หนดภารกิ จ ให้ มี ค วามชัด เจนในแต่ ล ะช่ ว งเวลา พบว่ า การ
ดําเนิ นงานเป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดเป็ นส่ วนใหญ่ มีการประชุ มคณะทํางานของโรงเรี ยนทุก
เดื อน มี การนิ เทศและติดตามภายในโรงเรี ยนเดื อนละ 1-2 ครั้ งสําหรั บการนิ เทศภายนอก
ดําเนินการโดยวิทยาลัยราชสุ ดา ภาคเรี ยนละ 1- 2 ครั้ง มีการประเมินผลโครงการปี ละ 1 ครั้ง/ ปี
โดยฝ่ ายบริ หาร ครู ผูป้ กครองและนักเรี ยนในชั้นเรี ยนการสอนแบบสองภาษามีส่วนร่ วมในการ
ประเมิน คณะทํางานสรุ ปผลการประเมินในรู ปของเอกสาร และวีดีทศั น์ทุกปี การศึกษา และนํา
ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการดํา เนิ น งานโครงการในปี การศึ ก ษาต่ อ ไป
กระบวนการทั้งหมดที่โรงเรี ยนดําเนินการ เป็ นไปตามแนวทางการดําเนินงานโครงการ โรงเรี ยน
ต้นแบบ : การทดลองสอนแบบสองภาษา ส่ งผลให้การประเมินด้านกระบวนการอยู่ในระดับ
คุณภาพปานกลางถึ งค่อนข้างมาก ส่ วนงานวิจยั ของ จิ ตประภา ศรี อ่อน (2550 : 6-7) ได้
ศึ กษาวิจยั ความสามารถด้านการอ่ านและการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ อง
ทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนโสตศึกษา พบว่า นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ
อบรมพัฒ นาศัก ยภาพนั ก เรี ยนที่ มี ค วามบกพร่ องทางการได้ ยิ น ได้ มี ป ระสบการณ์ ใ น
สถาบันอุดมศึ กษา ในการจัดการศึ กษานี้ ใช้กรอบแนวคิ ดเกี่ ยวกับนโยบายการจัดการศึ กษา
สําหรับผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส การจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา แนวคิดเรื่ องการสอนภาษาแรก
และการสอนภาษาที่สอง จะเห็ นได้ว่า การสอนภาษาไทยเป็ นภาษาที่ สองน่ าจะเป็ นวิธีการที่
เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ และต้องการะดับการฝึ กอบรมเพิ่มเติม
สรุ ป จากข้ อ สนั บ สนุ น ที่ ก ล่ า วไว้ข ้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ของ
องค์ประกอบการบริ การสนับสนุนมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบการจัดการศึกษา
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6. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการจัดการศึกษา กับองค์ประกอบด้านการ
ดําเนินการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ

การจัดการ
ศึกษา
(ser4)

การดําเนินการ
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตคนพิการ
(ser2)

แผนภูมิที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการจัดการการศึกษากับ
องค์ประกอบด้านการดําเนินการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ
นัก วิ ช าการหลายท่ าน ได้แ สดงทัศ นะที่ ส นับ สนุ น ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งการจัด
การศึกษากับการดําเนิ นการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ ได้แก่งานวิจยั ของ สัมพันธ์ จันทร์ ดี
(2545 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษารู ปแบบที่เหมาะสมในการเรี ยนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาหู หนวก
พบว่ารู ปแบบการเรี ยนคอมพิวเตอร์ แตกต่างจากการเรี ยนของนักเรี ยนทัว่ ไป ในเรื่ องของวิธีการ
สื่ อสาร ซึ่ งต้องอาศัยความสามารถในการใช้สายตาทดแทนการได้ยิน คือ ต้องมีล่ามภาษามือ มีผู ้
จดบันทึก คําบรรยาย มีการติวก่อนสอบโดยพอใจที่จะเรี ยนจากเพื่อนหู หนวกด้วยกันมากกว่าวิธี
อื่น จากงานวิจยั ของอุณาวรรณ มัน่ ใจ และคณะ (2545 : 39-40) ที่ได้ศึกษาทดลองการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบสองภาษาในชั้นเรี ยนอนุบาลของเด็กหูหนวกในโรงเรี ยนศึกษาพิเศษนครปฐม
พบว่า นักเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมมีอายุนอ้ ยกว่า แต่มีความสามารถใกล้เคียงกับนักเรี ยน
โรงเรี ยนโสตศึกษาอื่นๆ ที่มีอายุมากกว่า สําหรับเมลินดา ไนแคมพ์ (2546 : 6-55) ได้กล่าวถึง
กระบวนการของ CRM ที่ตอ้ งเข้าใจและสร้างความแตกต่าง การพัฒนาและตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะของลูกค้า การมีปฏิสัมพันธ์การส่ งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า และการแสวงหาและการ
รักษาลูกค้า จึงเกิดผลดีแก่ผรู ้ ับบริ การอย่างแท้จริ ง ส่ วนงานวิจยั ของ วรารัตน์ แตงเจริ ญ (2550 :
3-4) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาการพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารให้บ ริ ก ารของฝ่ ายบริ ก ารผูอ้ ่ า น สํา นัก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า ผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจต่อการบริ การในระดับมาก และสามารถ
นําเสนอกลยุทธ์ต่อผูบ้ ริ หาร เพื่อนําไปพัฒนาการให้บริ การ ฝ่ ายบริ การผูอ้ ่าน สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยราคําแหงให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น จากงานวิจยั ของ พะโยม ชิณวงศ์ (2547 : 194-
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195) ได้วิจยั พบว่า การจัดการศึกษาให้กบั เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่ อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อร่ างกายพิการ หรื อทุพพลภาพ หรื อบุคคลที่ไม่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ หรื อไม่มีผดู ้ ูแล ผูด้ อ้ ยโอกาส รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และ
โอกาสได้รั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานเป็ นพิ เ ศษ ถ้า มี วิ ธี ส อนที่ ต อบสนองความต้อ งการหรื อ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหู หนวกแล้ว ย่อมสามารถใช้ศกั ยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็มที่
จากงานวิจยั ของ จงกลนี วีระเศรษฐกุล และคณะ (2552 : 11) พบว่าผลผลิตด้านความสามารถ
ของนักเรี ยนหูหนวกมีพฒั นาการลีลามือเทียบเท่าเกณฑ์ ความสามารถเชาว์ปัญญาผ่านเกณฑ์ การ
รับรู ้รูปแบบตํ่ากว่าเกณฑ์ ใช้ภาษามือสามารถสื่ อสารได้ ได้เข้าใจเป็ นส่ วนใหญ่และสื่ อสารได้
สมบูรณ์ และจากงานวิจยั ของ จิตประภา ศรี อ่อน (2550 : 8-9) ได้ศึกษาความสามารถด้านการ
อ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน พบว่า กระบวนการ
ฝึ กอบรมมีความเป็ นได้ เพราะหลังการฝึ กอบรม ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการด้านการอ่านและการเขียนดี
ขึ้น มีกระบวนการกลุ่มดี ข้ ึน มีพฒั นาการด้านการคิดจากการใช้แผนผังมโนทัศน์ มีบรรยากาศ
ของสังคมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความสุ ข สนุ กสนานกับการฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทั้งครู
และนัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจกับ กระบวนการฝึ กอบรมอยู่ใ นระดับ ดี ม ากที่ สุ ด และคณะผู ้
ฝึ กอบรมมีความพึงพอใจผลการฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับดีมาก ส่ วนงานวิจยั ของ สุ ชานันท์ ชาวบาง
งาม (2551 : 3-5) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบงานบริ การห้องสมุดโรงเรี ยน สังกัดเทศบาลเมือง
สุ พรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่องานบริ การทั้ง 6
โครงการในระดับมาก สามารถนําเสนอเป็ นรู ปแบบงานบริ การห้องสมุดโรงเรี ยนสังกัดเทศบาล
เมืองสุ พรรณบุรีต่อผูบ้ ริ หารทุกระดับ เพื่อนําไปพัฒนางานบริ การของห้องสมุดโรเรี ยนสังกัด
เทศบาลเมืองสุ พรรณบุรีต่อไป ส่ วนงานวิจยั ของพรรณวดี ปั ญจพรผล (2551 : 4-5) ที่ได้ศึกษา
การออกแบบสื่ อปฏิสัมพันธ์สาํ หรับนักเรี ยนบกพร่ องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 วิชา
คณิ ตศาสตร์ พบว่า ดัชนี ประสิ ทธิ ผลของสื่ อปฏิสัมพันธ์พบว่า สื่ อปฏิสัมพันธ์ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ และมี ความรู ้ เพิ่มขึ้นจากเดิ มร้ อยละ 88 แสดงว่าสื่ อปฏิ สัมพันธ์ที่ผูว้ ิจยั ออกแบบมี
ประสิ ทธิผลที่ดี สามารถช่วยเสริ มการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่
พัฒนาขึ้น พร้อมกันนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 วิชาคณิ ตศาสตร์ ที่เรี ยนด้วยสื่ อปฏิสัมพันธ์สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีการ
สอนปกติ อ ย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ แสดงว่ า สื่ อ
ปฏิสัมพันธ์น้ ี มีภาพประกอบที่ทาํ ให้นกั เรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินที่มีความเข้าใจใน
บทเรี ยนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน จากงานวิจยั ของ มาร์ติน (Martin, 1989 : 1-2) ที่ได้
ศึกษาการตัดสิ นของศาลสมาพันธ์ที่กระทบต่อนโยบายการบริ หารโปรแกรมการศึกษาระดับ
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ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสําหรับเด็กพิการทางการได้ยนิ ในมลรัฐเท็กซัส และหลุยเซี ยนา (A
descriptive analysis of federal court decisions affecting administrative policies of elementary
and secondary educational programs for the hearing-impaired in the states of Texas and
Louisiana) พบว่า ข้อแนะนําเฉพาะหรื อข้อกําหนดที่ระบุทางกฎหมายด้านประโยชน์ทาง
การศึกษา เน้นไปที่อุปกรณ์การสื่ อสารที่จาํ เป็ นทางการศึกษาสําหรับนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการ
ได้ยินทั้งหมด และเน้นไปที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการศึกษาที่เพียงพอ ซึ่ ง สอดคล้องกับการทดสอบ
ความสามารถและข้อกําหนดตามระดับการศึกษาสําหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ อง รวมไปถึง
การเรี ยนรวม (inclusion) สําหรับวัฒนธรรมทางการศึกษาสําหรับคนหูหนวกในการวางแผน IEP
สําหรับนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน และ ยังได้เน้นไปที่ประเด็นจํานวนปี ของการ
ให้บริ การสําหรับมลรัฐในเท็กซัสด้วย
สรุ ป จากข้ อ สนั บ สนุ น ที่ ก ล่ า วไว้ข ้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
องค์ประกอบการจัดการศึกษามีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบการดําเนินการสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตคนพิการ
ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปเป็ นรู ปแบบทางทฤษฎีการวิเคราะห์โมเดลทางสถิติได้ดงั นี้
X1
X2
X3
X4

H0
H1
H0
H1
H0
H1
H0
H1

X2, X3, X4
X1, X3, X4
X1, X2, X4
X1, X2, X3

จากการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ทิศทางและขนาดของอิทธิ พลของ
องค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา มีรูปแบบดังนี้
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R2 = .808

.710**

Ser2
.128**

.075
Ser1
.047
2

R = .570
.471**

Ser3

R2 = .446
.266**

Ser4

หรื อในโมเดลผลการวิเคราะห์ทิศทางและดังนี้
Ser1

.710**

Ser2

R2 = .808

.471**

Ser3

R2 = .570

.047

Ser4

R2 = .446

Ser2

R2 = .808

Ser4

R2 = .000

Ser2

R2 = .808

Ser2
Ser3

.075
.266**

Ser4

.128**

แผนภูมิที่ 21 การวิเคราะห์ทิศทาง และขนาดของอิทธิพลขององค์ประกอบ
การบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา
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จากแผนภูมิที่ 21 ผลการวิเคราะห์ทิศทางและขนาดของอิทธิพลขององค์ประกอบการ
บริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึ กษา พบว่า (1) การบริ หารจัดการที่ดี (Ser1)
ส่ งผลต่อการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ (Ser2) และการบริ การสนับสนุน (Ser3)
(2) การบริ การสนับสนุ น (Ser3) ส่ งผลต่อการจัดการศึกษา (Ser4) และ (3) การจัดการศึกษา
(Ser4) ส่ งผลต่อการดําเนินการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ (Ser2) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ตารางที่ 17 ทิศทางและขนาดของอิทธิพลของตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารงานบริ การ
การได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา
ตารางวิเคราะห์ แยกค่ าอิทธิพลระหว่ างตัวแปร
ตัวแปรเหตุ
Ser1
Ser3
Ser4
ตัวแปรผล
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE IE
.838** .710** .128** .128** - .128** .128** .128** Ser2
.471** .471** Ser3
.266** - .266** .266** .266** Ser4
R2
Ser2 = .808
Ser4 = .446
Ser2 = .808
Ser3 = .570
** p < .01
หมายเหตุ

TE = total effect หมายถึง ผลรวมค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
DE = direct effect หมายถึง ค่าอิทธิพลทางตรง
IE = indirect effectหมายถึง ค่าอิทธิพลทางอ้อม

จากตารางที่ 17 แสดงทิศทางและขนาดของอิทธิ พลของตัวแปรในองค์ประกอบการ
บริ หารงานบริ การการได้ยนิ โรงเรี ยนโสตศึกษา พบว่า
1. องค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดี (Ser1) มีอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
การจัดการศึกษา (Ser4) และการดําเนินการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ (Ser2) โดยมีขนาด
อิ ท ธิ พ ลเท่ า กับ .710, .266 และ .128 ตามลํา ดับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการพยากรณ์ พบว่ า ค่ า
สหสัมพันธ์พหุ คูณกําลังสอง (R2) เท่ากับ .808 แสดงว่าองค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดี มี
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ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ การดําเนิ นการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการได้ร้อยละ 80.80
นอกจากนั้น องค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดี (Ser1) ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์ประกอบการ
จัดการศึกษา (Ser4) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .266 ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ พบว่า ค่า
สหสัมพันธ์พหุ คูณกําลังสอง (R2) เท่ากับ .446 แสดงว่าองค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดี มี
ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์การจัดการศึกษาได้ร้อยละ 44.60 พร้อมกันนั้น องค์ประกอบการ
บริ หารจัดการที่ดี (Ser1) ยังมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการดําเนิ นการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ
(Ser2) โดยมี ขนาดอิ ทธิ พลเท่ากับ .128 ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณกําลังสอง (R2) เท่ากับ .808 แสดงว่าองค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดี มีประสิ ทธิภาพใน
การพยากรณ์การดําเนิ นการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการได้ร้อยละ 80.80 ย่อมถือได้ว่ามีความ
เที่ยงตรง และมีความสามารถในการทํานายได้ดีและยอมรับได้ ดังสรุ ปในรู ปสมการดังนี้
Ser1 = .710** Ser2 + .266** Ser4 + .128** Ser2 ; R2 = .808
นอกจากนั้น องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การที่ ดี (Ser1) ยัง มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
องค์ประกอบการบริ การสนับสนุน (Ser3) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .471 ประสิ ทธิ ภาพในการ
พยากรณ์ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณกําลังสอง (R2) เท่ากับ .570 แสดงว่าองค์ประกอบการ
บริ หารจัดการที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์การบริ การสนับสนุนได้ร้อยละ 57.00 ย่อมถือ
ได้วา่ มีความเที่ยงตรง และมีความสามารถในการทํานายได้ดีและยอมรับได้ ดังสรุ ปในรู ปสมการ
ดังนี้
Ser1 = .471** Ser3 ;
R2 = .570
2. องค์ประกอบการบริ การสนับสนุ น (Ser3) มีอิทธิ พลทางตรงต่อการจัดการศึกษา
(Ser4) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากัน .266 ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณกําลังสอง (R2) เท่ากับ .446 แสดงว่าองค์ประกอบการบริ การสนับสนุน มีประสิ ทธิภาพใน
การพยากรณ์การจัดการศึกษาได้ร้อยละ 44.60 ย่อมถือได้ว่ามีความเที่ยงตรง และมีความสามารถ
ในการทํานายได้ดีและยอมรับได้ ดังสรุ ปในรู ปสมการดังนี้
Ser3 = .266** Ser4 ;
R2 = .446
3. องค์ประกอบการจัดการศึกษา (Ser4) มีอิทธิ พลทั้งทางตรงต่อการดําเนิ นการที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ (Ser2) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากัน .128 ประสิ ทธิ ภาพในการ
พยากรณ์ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณกําลังสอง (R2) เท่ากับ .808 แสดงว่าองค์ประกอบการจัด
การศึกษา มีประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์การดําเนินการสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการได้ร้อยละ
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80.80 ย่อมถือได้ว่ามีความเที่ยงตรง และมีความสามารถในการทํานายได้ดีและยอมรับได้ ดัง
สรุ ปในรู ปสมการดังนี้
Ser4 = .128** Ser2 ;
R2 = .808
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 พบว่า องค์ประกอบการ
บริ หารงานบริ การการได้ยินโรงเรี ยนโสตศึกษามีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จของการบริ หารงาน
บริ การการได้ยนิ มีทิศทางและขนาดของอิทธิพลแตกต่างกัน ตามรายละเอียดดังนี้
1. การบริ ห ารจัด การที่ ดี มี อิ ท ธิ พ ลทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มต่ อ การดํา เนิ น การที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริ การสนับสนุน และมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการจัดการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การบริ การสนับสนุนมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการศึกษา และมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการดําเนินการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การจัดการศึกษามีอิทธิ พลทางตรงต่อการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคน
พิการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ โรงเรี ยนโสตศึกษามีทิศทาง
และขนาดของอิทธิพลแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จใน
การบริ หารงานบริ การการได้ยนิ โรงเรี ยนโสตศึกษา สามารถเขียนเป็ นรู ปแบบ (Model) ดังแสดง
ในแผนภูมิที่ 22 ดังนี้
การดําเนินการที่
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตคนพิการ

การบริ หาร
จัดการที่ดี

การบริ การ
สนับสนุน

การจัดการศึกษา

หรื อสรุ ปในรู ปแบบโมเดล ดังนี้
Ser1

Ser3

Ser4

Ser2
แผนภูมิที่ 22 รู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ
ของโรงเรี ยนโสตศึกษา
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ตอนที่ 2 การยืนยันรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ ยินของโรงเรี ยนโสตศึ กษาต้ นแบบ
ทดลองสองภาษาในประเทศไทย
การยืนยันรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ
ทดลองสองภาษาในประเทศไทย ซึ่ งได้จากวิเคราะห์ องค์ประกอบสามารถ สรุ ปรู ปแบบการ
บริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษาได้ดงั แผนภูมิใหม่แล้ว และจากการเก็บ
รวบรวมจากการประชุมสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ซึ่งประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
โรงเรี ยนต้น แบบทดลองสอนสองภาษา ได้แ ก่ ผู ้อ ํา นวยการสํ า นั ก งานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนต้นแบบ และผูท้ รงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้ น จํานวน 7 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 18 ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง และ
การใช้ประโยชน์ของรู ปแบบทั้ง 4 องค์ประกอบทางด้านการบริ หารงานบริ การ
การได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา
ความคิดเห็น
องค์ ประกอบ
ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้
ความถูกต้ อง
การใช้ ประโยชน์
ของรู ปแบบ เหมาะสม
ไม่
เป็ นไปได้ เป็ นไป ถูกต้ อง
ไม่
เป็ น
ไม่ เป็ น
เหมาะสม
ไม่ ได้
ถูกต้ อง ประโยชน์ ประโยชน์
1. การบริ หาร
7
7
7
7
(100.00%)
(100.00%)
จัดการที่ดี (100.00%)
(100.00%)
2. การ
7
7
7
7
ดําเนินการ (100.00%)
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)
สอดคล้อง
กับวิถีชีวติ
คนพิการ
3. การบริ การ
7
7
7
7
สนับสนุน (100.00%)
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)
4. การจัดการ
7
7
7
7
ศึกษา
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)
7
7
7
7
เฉลีย่
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)
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จากตารางที่ 18 พบว่า ความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ เกี่ ยวกับด้านความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้ประโยชน์ของรู ปแบบทั้ง 4 องค์ประกอบทางด้านการ
บริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา ได้แก่ การบริ หารจัดการที่ดี การดําเนินการ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนพิการ การบริ การสนับสนุน และการจัดการศึกษา จํานวน 7 คน
ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ มหลัง จากการนํา เสนอรู ป แบบให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญในการประชุ ม
สนทนากลุ่ม (focus group discussion) พบว่า (1) ด้านองค์ประกอบมีความเหมาะสม ครอบคลุม
ทุ ก มิ ติ ข องการบริ ห ารงานบริ ก ารการได้ยิน จํา นวน 3 คน สามารถทํา ได้เ พราะยัง ไม่ มี ก าร
ดําเนิ นการมาก่ อน และสามารถปฏิ บตั ิ จริ งได้สอดคล้องกับคนพิการ จํานวน 1 คน (2) ด้าน
องค์ประกอบมีความเป็ นไปได้ ควรให้มีการบริ การให้ดียง่ิ ขึ้น จํานวน 2 คน สามารถนําไปใช้การ
บริ ห ารโรงเรี ย น มี ก ารบริ ก ารสนับ สนุ น ทุ ก ฝ่ ายมี ค วามเข้า ใจเพิ่ ม ขึ้ น และมี ทิ ศ ทางในการ
ดําเนินการที่เป็ นรู ปธรรม จํานวน 1 คน (3) ด้านองค์ประกอบใดมีความสําคัญที่สุดในการพัฒนา
โรงเรี ยน พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความสําคัญ และองค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดีสําคัญ
ที่สุด จํานวน 2 คน มีผนู ้ าํ องค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุ น มีนวัตกรรม CAI ส่ งเสริ มการจัดการ
เรี ยนการสอนที่หลากหลาย จํานวน 1 คน (4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามรู ปแบบ พบว่า ดีอยูแ่ ล้ว
จํานวน 3 คน ควรนําผลการวิจยั ไปใช้ในการดําเนิ นการต่อไป และควรกําหนดนิ ยามศัพท์ให้
ชัดเจน ครอบคลุ ม อธิ บายและเชื่ อมโยงความสอดคล้องให้เข้ากันได้ จํานวน 1 คน และ (5)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากรู ปแบบที่นาํ เสนอในการประชุมสนทนากลุ่ม คือ ควรเพิ่มมิติ
ด้านผูป้ กครอง จํานวน 2 คน ด้านการแพทย์ และการประชาสัมพันธ์กบั ครอบครั วคนพิการ
จํานวน 1 คน ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา เรื่ องการบริ หารงานบริ การการได้ยินของ
โรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบทดลองสองภาษาในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อทราบ
องค์ประกอบของการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบการทดลอง
สอนสองภาษา และเพื่อทราบรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษา
ต้นแบบโดยการทดลองสอนสองภาษาที่เหมาะสมสําหรั บอนาคต กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มโรงเรี ยนต้นแบบ 4 แห่ ง โดยการสัมภาษณ์ และจัดประชุ มสนทนากลุ่ม (focus group
discussion) ดําเนิ นการ 2 ช่วง โดยที่ช่วงแรก เป็ นการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการงานบริ การได้ยนิ ของนักเรี ยน สถิติที่ใช้เป็ นการ
วิเคราะห์เนื้อหา ส่ วนในช่วงที่สองเป็ นการจัดประชุมสนทนากลุ่มโดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญโดยคัดเลือก
ผูท้ ี่มีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารงานบริ การได้ยนิ เป็ นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการทํางาน
5 ปี ขึ้นไป สถิติที่ใช้เป็ นการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา กลุ่มตัวอย่างที่สองเป็ นโรงเรี ยนอื่นๆ 16 แห่ ง
แห่ งละ 20 คน/ฉบับรวมทั้งสิ้ น 320 คน/ฉบับ ผูว้ ิจยั จัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้รับ
กลับคื นมา รวมทั้งสิ้ น 300 ฉบับ คิด เป็ นร้ อยละ 93.75 สถิ ติที่ ใช้เ ป็ นค่าความถี่ ร้ อยละ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ (path analysis) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
สรุ ปผลการวิจยั
1. องค์ประกอบของการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ
การทดลองสอนสองภาษามี 4 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ การบริ ห ารจัด การที่ ดี การดํา เนิ น งาน
สอดคล้อ งกับ วิ ถี ชี วิ ต คนพิ ก าร การบริ ก ารสนับ สนุ น และการจัด การศึ ก ษา โดยมี ต ัว แปร
องค์ประกอบจํานวน 23, 17, 15 และ 3 ตัวแปรตามลําดับ และสามารถอธิ บายความแปรปรวน
ขององค์ประกอบได้ร้อยละ 67.36 พร้อมทั้งโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ใน
ระดับดีมาก
2. รู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยินของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบโดยการ
ทดลองสอนสองภาษาที่เหมาะสมสําหรับอนาคต พบว่า รู ปแบบที่นาํ เสนอทั้ง 4 องค์ประกอบมี
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ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณกําลังสอง เท่ากับ .808, .570 และ .446 ตามลําดับ โดยที่ (1) การบริ หาร
จัดการที่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อการดําเนินการที่สอดคล้องกับคนพิการ และการบริ หารสนับสนุน
ส่ ว นทางอ้อ มได้แ ก่ ก ารจัด การศึ ก ษา (2) การบริ ก ารสนับ สนุ น มี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่ อ การจัด
การศึกษา และทางอ้อมได้แก่การดําเนินการที่สอดคล้องกับคนพิการ และ (3) การจัดการศึกษามี
อิทธิพลทางตรงต่อการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับคนพิการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารู ปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้ มีความถูก
ต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรี ยนโสตศึกษาทัว่ ประเทศได้เป็ นอย่างดี
พร้อมทั้งเสนอให้ผปู ้ กครอง และการแพทย์เข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น
อภิปรายผล
1. องค์ประกอบของการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ
การทดลองสอนสองภาษามี 4 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ การบริ ห ารจัด การที่ ดี การดํา เนิ น งาน
สอดคล้อ งกับ วิ ถี ชี วิ ต คนพิ ก าร การบริ ก ารสนับ สนุ น และการจัด การศึ ก ษา โดยมี ต ัว แปร
องค์ประกอบจํานวน 23, 17, 15 และ 3 ตัวแปรตามลําดับ และสามารถอธิ บายความแปรปรวน
ขององค์ประกอบได้ร้อยละ 67.36 พร้อมทั้งโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ใน
ระดับดีมาก อาจเป็ นเพราะว่า องค์ประกอบการบริ หารจัดการที่ดี และการบริ หารงานบริ การการ
ได้ยนิ สามารถนําไปใช้ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่นกั เรี ยนที่มีความต้องการพิเศษได้เป็ นอย่างดี
โดยเรี ย งลํา ดับ ค่ า องค์ป ระกอบจากมากที่ สุ ด คื อ การบริ ห ารจัด การที่ ดี การดํา เนิ น งานที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ การบริ การสนับสนุน และการจัดการศึกษา ตามลําดับ จะเห็นได้
ว่าหัวใจสําคัญของการบริ หารงานบริ การการได้ยินสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก็คือ การ
ให้บริ การสนับสนุ น การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ เหล่านี้ มากกว่าเด็กปกติ ดังนั้น ไม่ว่าจะให้
อะไรแก่ เ ด็ก หรื อช่ วยเหลื ออะไรแก่ เ ด็กเหล่านี้ สิ่ งที่ ตอ้ งคํานึ งถึ งมากเป็ นพิเ ศษ คื อ ต้องให้
สอดคล้อง หรื อสอดรับกับชี วิตจริ งของเด็กเป็ นสําคัญ ดังนั้น สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ จะเป็ นตัวช่ วย
ให้ แ ก่ เ ด็ ก นัก เรี ย นได้มี ก ารพัฒ นาการอย่า งเหมาะสม และเกิ ด ประโยชน์ อ ย่า งแท้จ ริ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf Education) คือ การจัดการศึกษาที่เน้นการ
พัฒนาแบบรอบด้าน โดยเด็กแต่ละช่วงอายุจะมีพฒั นาการทางบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน โดยเด็ก
อายุ 0-7 ปี จะเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการเลียนแบบ เด็กอายุ 7-14 ปี จะเป็ นการพัฒนา
บุคลิกภาพด้วยอารมณ์ความรู ้สึก และเด็กอายุ 14 ปี ขึ้นไป จะเน้นกระบวนการคิดและความมี
เหตุผล กระบวนการเรี ยนการใช้ดนตรี ศิลปะ การเคลื่อนไหวร่ างกาย ตลอดจนการให้เด็กคิดค้น
สิ่ งต่างๆ เอง เป็ นสื่ อสําคัญในการสร้างความเข้าใจและยอมรับตนเองเป็ นพื้นฐานสําคัญในการ

155
พัฒนาในทุกช่วงอายุ ดังที่ บุษบง ตันติวงศ์ ได้กล่าวถึงเป้ าหมายของการศึกษาวอลดอร์ฟไว้ว่า
เพื่อช่วยให้มนุ ษย์บรรลุศกั ยภาพสู งสุ ดที่ตนมี และสามารถกําหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางของ
ชีวิตของตนเองได้อย่างมีอิสระ ตามความสามารถของตน แต่มนุษย์จะบรรลุศกั ยภาพสู งสุ ดไม่ได้
ถ้าเขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรื อค้นพบส่ วนต่าง ๆ หลายส่ วนในตนเอง ด้วยเหตุน้ ี การศึกษาของ
วอลดอร์ ฟ จึ ง เน้น การศึ ก ษาเรื่ อ งมนุ ษ ย์แ ละความเกี่ ย วข้อ งของมนุ ษ ย์กับ โลกจัก รวาล การ
เชื่ อมโยงทุกเรื่ องกับมนุ ษย์ไม่ใช่เพื่อให้มนุ ษย์ยึดตนเอง แต่เป็ นการสอนให้มนุ ษย์รู้จกั จุดยืนที่
สมดุลของคนในโลก โดยเน้นความสําคัญของการสร้างสมดุลใน 3 วิถีทางที่บุคคลสัมพันธ์กบั
โลก คือ ผ่านกิจกรรมทางกาย ผ่านอารมณ์ความรู ้สึก และผ่านความคิด การศึกษาวอลดอร์ฟ เน้น
การสร้างความสมดุลในกิจกรรมทั้งสามด้านไว้ในกิจกรรมของการเรี ยนการสอน และเน้นให้เกิด
ความสมดุลสอดคล้องกลมกลืมในแต่ละช่ วงวัยของเด็กเพื่อที่เขาจะได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับ
ศัก ยภาพสู ง สุ ด และพร้ อ ม สํา หรั บ การเผชิ ญ หน้ า กับ สิ่ ง ท้า ทายใหม่ ๆ ในโลกที่ ก ว้า งใหญ่
หลังจากสิ บสองปี ในโรงเรี ยน การศึกษาแนววอลดอร์ ฟให้ความสําคัญกับวัยเด็กด้วยเห็นว่า วัย
เด็กเป็ นช่วงเวลาสําคัญของความเป็ นมนุ ษย์ ซึ่ งมนุ ษย์ทุกคนต้องก้าวผ่าน และควรจะได้รับการ
เรี ยนรู ้และประสบการณ์ที่เหมาะสม ซึ่ งจะทําให้เขาเติบโตเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผูเ้ รี ยนตามแนว
การศึกษาแบบวอลดอร์ ฟ คือ 1) มีความคิดแยบคาย สดใส มีพลัง และสร้างสรรค์ 2) มีความรู ้สึก
ในใจเปี่ ยมล้นไปด้วยความเมตตา กล้าหาญ ศรั ทธาต่อชี วิต และมีจิตใจใฝ่ รู ้ และ 3) มีพลัง
เจตจํานง แน่วแน่สามารถบรรลุภารกิจแห่ งชีวิตที่ตนเองเป็ นผูเ้ ลือกสรร กล่าวโดยสรุ ปการศึกษา
แบบวอลดอร์ ฟ มี จุดมุ่งหมายที่ จะดึ งศักยภาพที่มีอยู่แล้วในตัวมนุ ษย์แต่ละคนออกมาให้เต็ม
ศักยภาพตามวัยพัฒนาการ ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ส่ิ งต่าง ๆ ด้วยความกระตือรื อร้น ใช้ปัญญาที่มีอยูใ่ น
ตนเองให้เกิดคุณภาพสูงสุ ด ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของผดุง อารยะวิญญู ที่ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า การจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพนั้นครู ควรมีการเตรี ยมการเรี ยนการสอนด้วย
ตนเองและตระหนักถึงสิ่ งเหล่านี้ คือ 1) เริ่ มสอนทันทีที่ทราบว่าเด็กมีความบกพร่ องทางการได้
ยินตั้งแต่อายุยงั น้อย 2) จัดการเรี ยนการสอนอย่างเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด 3) ครู ผสู ้ อนต้องมีความ
ชํานาญโดยได้รับการศึกษาและฝึ กฝนมาทางนี้ โดยเฉพาะ 4) สร้างบรรยากาศในการสื่ อสารอยู่
เสมอทั้งการพูดและการใช้ภาษามือสนับสนุนให้เด็กสื่ อสารกับสมาชิกที่บา้ นและที่โรงเรี ยน และ
5) มุ่งพัฒนาความรู ้ทางภาษา และความสามารถในการที่จะติดต่อสื่ อสารกันอย่างมีความหมาย
กับผูอ้ ื่นได้โดยการสอนภาษารวมสําหรับเด็กหูหนวก (total communication) นอกจากนี้ครู ควร
คํานึ งถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จในการสอนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ซึ่ งได้แก่ 1)
การสู ญเสี ยการได้ยินของเด็กแต่ละคนเป็ นอย่างไร 2) การได้ยินที่ยงั หลงเหลือมีอยูม่ ากแค่ไหน
3) มีนิสัยรักการพูดเพียงใด 4) สติปัญญาของเด็กอยูใ่ นระดับใด 5) วุฒิภาวะของเด็กแต่ละคนซึ่ ง
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ไม่ เท่ ากัน นั้นเป็ นอย่างไร และ 6) สิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะทางบ้านให้ความร่ วมมื อดี ห รื อไม่
วิธีการของครู ใช้กบั เด็กและที่แนะนําผูป้ กครองหรื อผูท้ ี่มีความสัมพันธ์กบั เด็กพิการทําอย่างไรจึง
จะได้ผลดีที่สุด
อีกประการหนึ่ งที่สาํ คัญคือ การให้บริ การด้วยใจรัก ด้วยความเสี ยสละ จะเห็นได้ว่า
บุคลากรที่ ให้ความช่ วยเหลื อแก่ เด็กที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ จะคลุกคลีอยู่กบั เด็กเกื อบ
ตลอดเวลาเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่จะให้การอบรม และการให้ศึกษาแก่เด็กๆ เหล่านี้
เป็ นไปอย่างดี ราบรื่ น และเกิดผลอย่างแท้จริ ง สื บเนื่องจากว่า บุคลากรครู หรื อบุคลากรอื่นๆ ให้
การอบรม สั่งสอน และให้ความช่ วยเหลือในด้านต่างๆ ให้กาํ ลังใจ กระตุน้ เร่ งเร้าความสนใจ
ฯลฯ ซึ่งแสดงถึงนํ้าใจ ความเสี ยสละ ความอดทน และความมีอุตสาหะวิริยะ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นการ
ทุ่มเท เพื่อให้เด็กได้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต
พร้อมกันนี้ องค์ประกอบด้านการวิจยั ก็มีส่วนส่ งเสริ ม และสนับสนุนสิ่ งใหม่ๆ หรื อ
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ นักเรี ยน เพื่อรองรั บ และให้ความช่ วยเหลือสิ่ งที่ จะเป็ นประโยชน์ได้
เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่านวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีสามารถนําเข้ามาให้จดั การเรี ยนการสอน ให้การ
อบรม การฝึ กฝน ฝึ กทักษะต่างๆ ก่ อให้เกิ ดการพัฒนาที่ รวดเร็ วให้แก่ เด็กได้ และยังสามารถ
รองรั บในการประกอบอาชี พ ในอนาคตได้อีก ด้ว ย ดังนั้น งานวิจ ัยสนับสนุ น ผนวกเข้ากับ
โครงการที่ดีต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ ต้องทําควบคู่กนั ไป และอีกผล
หนึ่ งคือมีโครงการใหม่ๆ เข้ามารองรับ ก็เพื่อเป็ นการพลักดันนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ
เข้าสู่ สถานศึกษาได้ง่ายขึ้น และเพื่อของบประมาณสนับสนุนได้เพิ่มขึ้นด้วย จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่
ต้องมีโครงการที่ดีๆ มารองรับเพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษต่อไปได้ ซึ่ งสอดคล้องกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
สองภาษา จากแนวความคิดของ อุณาวรรณ มัน่ ใจ จิตประภา ศรี อ่อน และคณะ ที่ได้กล่าวถึง
การจัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษาจะประสบความสําเร็ จหรื อไม่ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) ในห้องเรี ยนการสอนแบบสองภาษาต้องมีครู หูหนวกที่ใช้ภาษามือได้เป็ นอย่าง
ดีร่วมสอน เพื่อประกันคุณภาพของการศึกษา 2) การจัดการศึกษาต้องได้รับความร่ วมมือจาก
ชุมชนคนหูหนวก เพื่อเตรี ยมเด็กในแง่ภาษาวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตของชุมชนคนหู หนวก 3)
ควรมีศูนย์การใช้ชีวิตแบบสองภาษาเกิดขึ้น 4) ควรเป็ นห้องเรี ยนที่เรี ยนร่ วมอยูใ่ นโรงเรี ยนปกติ
5) ครู ในโรงเรี ยนสอนคนหู หนวก ต้องได้รับการฝึ กอบรมภาษามือ อย่างน้อย 510-580 ชัว่ โมง
เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับเด็กได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้โครงสร้างทางภาษาเช่นเดียวกับที่
เด็กหู หนวกใช้ รวมทั้งต้องสามารถวิเคราะห์ และประเมินภาษามือของเด็กนักเรี ยนหู หนวกและ
ผูอ้ ื่ นได้ดว้ ย และมีความรู ้ เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมคนหู หนวกเป็ นพื้นฐานด้วย
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เช่นกัน และจากประสบการณ์ของพาร์โด (Pardo) ที่ได้กล่าวถึงอุปสรรคที่ทาํ ให้การจัดการเรี ยน
การสอนไม่ประสบผลสําเร็ จ คือ ขาดการเตรี ยมการคนหูหนวก ขาดมาตรฐานของภาษามือ ครู ที่
มีการได้ยินสามารถใช้ภาษามื อได้ค่อนข้างจํากัด รวมทั้งครู หูหนวกที่จบการศึกษาในระบบรู ้
ภาษามือน้อย ขาดงานวิจยั สนับสนุ นการสอน ขาดเครื่ องมือที่เหมาะสม จํานวนเด็กในห้องเรี ยน
ค่อนข้างมาก ปั ญหาสถานที่จดั การเรี ยนการสอน การสอนแบบสองภาษา และสภาพภูมิศาสตร์
ห้องเรี ยนไม่เหมาะสม เป็ นต้น
ดังนั้น จะเห็ นได้ว่า องค์ประกอบของการบริ หารงานบริ การการได้ยินในโรงเรี ยน
โสตศึกษาต้นแบบการทดลองสอนสองภาษาในปั จจุบนั มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริ หาร
จัดการที่ ดี การดําเนิ นการที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ การบริ การสนับสนุ น และการจัด
การศึกษา ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญที่จะทําให้การบริ หารงานบริ การการได้ยินประสบความสําเร็ จได้
เป็ นอย่างดี
2. รู ป แบบการบริ ห ารงานบริ ก ารการได้ยิน โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาต้น แบบโดยการ
ทดลองสอนสองภาษาที่เหมาะสมสําหรับอนาคต พบว่า รู ปแบบที่นาํ เสนอทั้ง 4 องค์ประกอบมี
ค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณกําลังสองเท่ากับ .808, .570 และ .446 ตามลําดับ โดยที่ (1) การบริ หาร
จัดการที่ดีมีอิทธิพลทางตรงต่อการดําเนินการที่สอดคล้องกับคนพิการ และการบริ หารสนับสนุน
ส่ ว นทางอ้อ มได้แ ก่ ก ารจัด การศึ ก ษา (2) การบริ ก ารสนับ สนุ น มี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่ อ การจัด
การศึกษา และทางอ้อมได้แก่การดําเนิ นการที่สอดคล้องกับคนพิการ และ (3) การจัดการศึกษามี
อิทธิ พลทางตรงต่อการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับคนพิการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารู ปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้ มีความถูก
ต้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรี ยนโสตศึกษาทัว่ ประเทศได้เป็ นอย่างดี
พร้ อมทั้งเสนอให้ผูป้ กครอง และการแพทย์เ ข้ามามี ส่วนร่ วมมากขึ้ น อาจเป็ นเพราะว่า เป็ น
รู ปแบบใหม่ที่ยงั ไม่มีผใู ้ ดหรื อองค์กรใดทํามาก่อน พร้อมทั้ง เป็ นการนําเสนอที่กระชับ เข้าใจ
ง่าย ไม่ซบั ซ้อนจนเกิ นไป จึงเป็ นการนําเสนอรู ปแบบที่มีเหมาะสมดี และสามารถนําไปใช้กบั
สถานศึกษาอื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี
สําหรับค่าอิทธิ พลขององค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ที่พบว่า (1) การ
บริ หารจัดการที่ดีมีอิทธิ พลทางตรงต่อการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับคนพิการ และการบริ หาร
สนับ สนุ น ส่ ว นทางอ้อ มได้แ ก่ ก ารจัด การศึ ก ษา อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 เป็ น
เพราะว่า การบริ หารจัดการที่ ดีมีอิทธิ พลโดยตรงต่อการดําเนิ นการที่ สอดคล้องกับคนพิการ
สื บเนื่ องจาก การดําเนิ นการทุกอย่างทุ่มเทให้กับการพัฒนาเด็กพิการ แต่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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สําหรับเด็กหูหนวก จึงเป็ นเป้ าหมายหลักของการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ าย หรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การจั ด ทํา นโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ หรื อโครงการต่ า งๆ ในส่ วนขององค์ ก รต่ า งๆ ได้ แ ก่
กระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ ล้วนแล้วมีนโยบายที่
ชัดเจนขึ้น เพื่อตอบสนอง และให้ความช่ วยเหลือแก่ เด็กพิการเหล่านี้ ตามศักยภาพ และความ
พร้ อมของเด็กดังกล่าว ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมัลลิกา ดอกไม้โชติ เรณา โพธิ์ ดํา และ
ศิรินภา ช้างทอง ได้ประเมินโครงการโรงเรี ยนต้นแบบการทดลองสอนแบบสองภาษาสําหรับ
เด็กหู หนวก โรงเรี ยนโสตศึ กษาจังหวัดตาก ในปี การศึ กษา 2547 พบว่า ผลการประเมินด้าน
ผลผลิต ครู ทุกคนผ่านการอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐาน 90 ชัว่ โมง จึงสามารถใช้ภาษามือไทย
ในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี ในส่ วนของความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยนการสอนแบบสองภาษา ผูป้ กครอง และนักเรี ยนมีความพึงพอใจมาก ส่ วนผูบ้ ริ หารและ
ครู มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ครู หูหนวกมีความเชื่อมัน่ ว่า กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนแบบสองภาษา จะทําให้เด็ก หู หนวกเรี ยนรู ้ ไ ด้ดี และได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศัก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล จะสั ง เกตได้ จ ากการประเมิ น ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถทางภาษา พัฒนาการ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน มีความสําเร็ จใน
ระดับก้าวหน้ามาก เป็ นที่พึงพอใจของนักเรี ยน และผูป้ กครองเป็ นอย่างมาก พร้อมทั้งงานวิจยั
ของอาคม พรหมวาด ที่ ไ ด้ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารต่ อ การให้บ ริ ก ารของศู น ย์
วิทยาศาสตร์ การกีฬาโรงเรี ยนกีฬาจังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า 1) ความพึงพอใจการให้บริ การของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดสุ พรรณบุรี ของผูม้ าใช้บริ การ โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก 2) ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจการให้บริ การของศูนย์วิทยาศาสตร์ การกี ฬา
โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดสุ พรรณบุรี พร้อมกันนี้ จากงานวิจยั ของวรารัตน์ แตงเจริ ญ ที่ได้ศึกษาการ
พัฒนากลยุทธ์การให้บริ การของฝ่ ายบริ การผูอ้ ่าน สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจต่อการบริ การในระดับมาก ส่ วนงานวิจยั ของ จิตประภา ศรี อ่อน ที่
ได้ศึ ก ษาความสามารถด้า นการอ่ า นและการเขี ย นภาษาไทยของนัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง
ทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนโสตศึกษา พบว่า การพัฒนาการของภาษาแรก
ล่าช้าและไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพราะเด็กหู หนวกไม่สามารถรับฟั งเสี ยงพูดได้ เด็กหู หนวกใช้การ
รับรู ้ดว้ ยตาผ่านภาษามือ ซึ่ งเป็ นภาษาท่าทางที่สื่อความหมายเชื่อมโยงจากภาพที่มองเห็น ภาษา
มือจึงเป็ นภาษาแรก ที่เด็กควรได้รับการพัฒนา เหมือนเด็กทัว่ ไปที่มีการพัฒนาภาษาพูด ส่ งผลถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูท้ ี่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ โดยองค์รวมด้วย การจัดการศึกษา
ตอบสนองความต้องการที่จาํ เป็ น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหู หนวก จะเห็นได้ว่า คนหู
หนวกมีภาษาและวัฒนธรรมหรื อวิถีชีวิตแตกต่างจากคนทัว่ ไป คนหู หนวกเรี ยนรู ้โลกผ่านการ
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รั บ รู ้ ท างตา และภาษามื อ ซึ่ งเป็ นภาษาที่ สื่ อ ความหมายเชื่ อ มโยงกับ สิ่ ง ที่ ม องเห็ น ฉะนั้น
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน สําหรับเด็กหู หนวกจะต้องได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ ทั้ง
เรื่ อ งของหลัก สู ต ร วิ ธี ส อน สื่ อ การสอน การวัด ผลและการประเมิ น ผล และการให้บ ริ ก าร
สนับสนุ นทางด้านการศึกษา ถ้าการจัดการศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการที่จาํ เป็ น และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหู หนวก เด็กหู หนวกจะสามารถเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้เหมือนกับเด็กทัว่ ไป ส่ วนงานวิจยั ของ จงกลนี วีระเศรษฐกุล และคณะ ที่ได้ศึกษา
โรงเรี ยนต้นแบบทดลองสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหูหนวก พบว่า ผลผลิตในความสามารถ
ของนักเรี ยนหู หนวกด้านต่างๆ ด้านพัฒนาการลีลามือ ผ่านเกณฑ์พฒั นาการร้อยละ 65.34 ด้าน
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาอยูใ่ นระดับเกณฑ์เฉลี่ย ด้านการรับรู ้ทางสายตาของนักเรี ยน อยู่
ในเกณฑ์เฉลี่ย ยกเว้นด้านการรับรู ้รูปแบบตํ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย และจากงานวิจยั ของ สุ นิสา ทอง
สุ ข ที่ได้ศึกษาการบริ หารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรี ยน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบว่า สภาพการบริ หารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนงานวิจ ัยของ วัง-ไวท์มอร์ (Wang-Whitmore) ที่ ไ ด้ศึกษาการประเมิ นผล
สมรรถนะที่จาํ เป็ นสําหรับครู ผสู ้ อนในความบกพร่ องทางได้ยนิ โดยครู ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรครู
ที่ฝึกอบรมในลิโอนิ ง ประเทศจีน (An assessment of competencies heeded for teachers of the
hearing-impaired by teachers, administrators and teacher training personnel in Lianoing,
China) พบว่า ครู ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในการฝึ กอบรมมีการรับรู ้ที่แตกต่างกันในด้านสมรรถนะ
ที่จาํ เป็ นสําหรับครู ที่สอนนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางได้ยิน ตัวแปรประกอบด้วยระยะเวลา
ประสบการณ์ที่ได้รับ การเตรี ยมความพร้อมด้านการศึกษา ประเภทของโรงเรี ยน และระดับชั้นที่
สอนมีความแตกต่างกันทางด้านการรับรู ้ ความแตกต่างนี้ ยงั พบว่าอัตราประสิ ทธิ ภาพของครู มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ พร้อมกันนั้น จากงานวิจยั ของ การ์วิน (Garvin) ที่ได้
ศึกษามติของผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหอพักสําหรับคนหู หนวก การรับรู ้ผลกระทบของโรงเรี ยน
หอพักในการจัดการทางด้านบริ การ (A census o the directors of residential schools for the deaf:
perceptions of the impact on residential schools of the provision of outreach services) พบว่า
ผูอ้ าํ นวยการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแรก สําเร็ จการศึกษาสําหรับคนหู หนวก
และการบริ หารการศึกษา เพศ และประสบการณ์อยู่ระหว่าง 5-6 ปี หรื อมากกว่า ผูอ้ าํ นวยการ
เหล่านี้ เชื่อมัน่ ว่าภาวะผูน้ าํ ทางการเมือง มีความเกี่ ยวข้องกับโครงสร้างที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของ
หอพักสําหรับนักเรี ยนหูหนวก และการบริ การที่เป็ นเลิศทางด้านการศึกษา ผูอ้ าํ นวยการในฐานะ

160
ทางด้านทรั พยากรมนุ ษย์ ยังได้เน้นความจําเป็ นในการฝึ กอบรม (retraining) การสมัครใหม่
(recruitment) ความร่ วมมือ (collaboration) และคํามัน่ สัญญา (commitment) เพื่อทําให้อาชีพของ
ตนมีความพึงพอใจ ในภาพลักษณ์น้ ี ผูอ้ าํ นวยการเหล่านี้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุ
ความสําเร็ จของนักเรี ยนเรี ยนรวม (students’ inclusion) ในหมู่คณะของนักเรี ยนหอพัก
ผูอ้ าํ นวยการได้เ ปิ ดเผยถึ ง การปรั บ ปรุ ง อย่า งต่ อ เนื่ อ งในบริ บ ททดแทนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผลผลิ ต
ทางการศึกษาเปรี ยบเสมือนกับทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือ
นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการที่ดีกบั การจัดการศึกษา ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จงกลนี วีระเศรษฐกุล และคณะ ที่ได้ศึกษาโรงเรี ยนต้นแบบการ
ทดลองสอนแบบสองภาษา สําหรับเด็กหู หนวก ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือระหว่างสํานักบริ หารงาน
การศึ กษาพิ เ ศษสํ า นั ก งานคณะกรรมการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กั บ วิ ท ยาลั ย ราชสุ ดา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ในปี การศึกษา 2547-2551 พบว่า มีโครงสร้างของภาษามือไทย ทฤษฎีการ
สอนแบบสองภาษา คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาและผูเ้ ชี่ ย วชาญโครงการ มี ค วามเห็ น ต่ อ ครู
ประจําการสอนรับการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่ วมสําคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ผลการประเมินปัญหาอุปสรรคจากบุคลากรในโรงเรี ยน พบว่า ด้านบริ บท การเตรี ยมบุคลากรทั้ง
โรงเรี ยนและผูป้ กครองให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาแบบสองภาษายังไม่
เพียงพอ โรงเรี ยนบางแห่ งมีสถานที่ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนว วอลดอร์ ฟ
ส่ วนนวัตกรรมการศึกษาการสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหู หนวกตามแนวทางการศึกษาวอ
ลดอร์ ฟ โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยเชื่อมัน่ ว่า การศึกษาที่ดี ถูกต้องนั้น ต้องเป็ นไป
เพื่อความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์รอบด้านและบ่มเพาะให้เกิดความใฝ่ รู ้ตลอดชี วิต การศึกษาที่ดี
ควรเป็ นไปเพื่อให้มนุ ษย์บรรลุซ่ ึ งความดี ความงาม และความจริ งพร้อมๆ กันไปด้วย โดยเปิ ด
โอกาสให้เด็กหู หนวกสามารถสัมผัส เรี ยนรู ้และเข้าใจมิติต่างๆ ของความเป็ นมนุ ษย์รอบด้าน
และมีดุลยภาพทั้งกาย ใจและสติปัญญา
ส่ วนแนวความคิดที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารจัดการที่ดีกบั การ
บริ การสนับสนุน ได้แก่แนวคิดของ วีระวัฒน์ ปั นตินมัย ได้กล่าวถึงการบริ หารการบริ การ เป็ น
เพราะว่า ในฐานะที่องค์การเป็ นผูป้ ระกอบการ หรื อผูล้ งทุน เป็ นผูว้ ่าจ้างที่ให้ขอ้ เลือก (employer
of choices) แก่พนักงานผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการบริ การ เช่น ค่าตอบแทน สิ่ งจูงใจ โอกาส
ก้าวหน้า การสร้ างขวัญและกําลังใจแก่ พนักงานในองค์การ ขณะเดี ยวกันในนัยที่ สองเป็ น
ผูจ้ ดั การข้อเลือก (provider of choices) คือ สิ นค้า และบริ การต่างๆ ที่ตรงกับความคาดหวังหรื อที่
ผูร้ ับบริ การมีค่านิ ยมให้ความสําคัญ เช่น ความรวดเร็ ว ความสะดวก ราคาถูก คุณภาพดี เป็ นต้น
ส่ ว นงานวิ จ ัย ของ ดุ ษ ณี ดี ห นอ ที่ ไ ด้ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บ นั การใช้เ ทคโนโลยีสิ่ง อํา นวยความ
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สะดวกสําหรับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรี ยนโสตศึกษา พบว่า อุปกรณ์เครื่ องช่วยและส่ ง
อํานวยความสะดวกสําหรั บคนพิการทางการได้ยินที่ มีการจัด บริ การในทุก โรงเรี ยน ได้แ ก่
เครื่ องช่วยฟั งแบบกล่อง เครื่ องช่วยฟั งแบบทัดหลังหู เครื่ องขยายเสี ยงระบบเอฟเอ็ม ห้องเรี ยน
ระบบสนามแม่เหล็ก กระจกเงา คอมพิวเตอร์ สอนพูด โทรทัศน์ เครื่ องเล่นวีดีโอเทป และวิทยุ
เทป อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ดี และได้รับเงิ นจัดสรรงบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบส่ วนใหญ่ คือครู
ประจํา ชั้น ผลการใช้เ ทคโนโลยี ข องครู อ ยู่ใ นระดับ มาก และมี ค วามต้อ งการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมากที่สุด เทคโนโลยีที่นกั เรี ยนหู ตึงต้องมีการมากที่สุด คือ อินเทอร์ เน็ต
รองลงมา ได้แก่ เครื่ องช่วยฟังชนิ ดทัดหลังหู และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เทคโนโลยีที่นกั เรี ยน
หู ห นวกมี ค วามต้อ งการมากที่ สุด คื อ ไฟสัญญาณ รองลงมาได้แ ก่ คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล
วีดิทศั น์ที่มีล่ามภาษามือ อินเทอร์ เน็ต และโทรศัพท์สาํ หรับคนหู หนวก ส่ วนงานวิจยั ของชนิ ดา
ทองมณโฑ ที่ได้ศึกษาการบริ หารจัดการในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ห้บริ การ พบว่า การบริ หารจัดการในโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และการบริ หารจัดการใน
โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านลักษณะองค์การ และด้านด้านลักษณะสภาพแวดล้อม ส่ งผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การโดยภาพรวม พร้ อมกันนี้ ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ ได้กล่ าวถึ งการ
บริ หารการบริ การในยุคศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงธุรกิจบริ การในยุคศตวรรษที่ 21 มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เป็ นผลมาจากปั จจัยหลายอย่าง เช่น ธุ รกิจต้องการลดต้นทุน เพราะ
ในขณะที่ตน้ ทุนแรงงานสู งขึ้น ทําให้กาํ ไรลดลง มีการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่
เสมอ พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปทําให้ธุรกิจยิง่ ต้องปรับตัวรับสถานการณ์ รวมทั้งกลยุทธ์ของ
คู่ แ ข่ ง ขัน มี น วัต กรรมมากขึ้ น ทํา ให้ธุ ร กิ จ บริ ก ารมี ก ารปรั บ ตัว หลัก ๆ คื อ การนํา เครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิ กส์มาประยุกต์ใช้ การสร้างพันธมิตร (strategic alliance) และการจ้างพนักงานของ
บริ ษทั ภายนอก (outsourcing) เป็ นต้น พร้อมกันนี้ งานวิจยั ของมัลลิกา ดอกไม้โชติ เรณา โพธิ์
ดํา และศิรินภา ช้างทอง ที่ได้ศึกษาการประเมินโครงการโรงเรี ยนต้นแบบการทดลองสอนแบบ
สองภาษาสําหรับเด็กหู หนวก โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดตาก ในปี การศึกษา 2547 พบว่า ผลการ
ประเมิ นด้านกระบวนการ โรงเรี ยนมี การกําหนดนโยบายด้านการสอนแบบสองภาษาอย่าง
ชัดเจน โดยแจ้งนโยบายในที่ ประชุ มบุคลากร ที่ ประชุ มผูป้ กครอง ที่ ประชุ มคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา 2547 และปี การศึกษา
2548 ผลการทดสอบสอนแบบสองภาษาส่ งผลให้การประเมินด้านกระบวนการอยู่ในระดับ
คุณภาพปานกลางถึงค่อนข้างมาก
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สรุ ปได้วา่ จากแนวคิด และงานวิจยั ที่สนับสนุนความสําคัญขององค์ประกอบการ
บริ หารจัดการที่ดีมีอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมต่อองค์ประกอบการดําเนิ นการสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตคนพิการ มีอิทธิ พลทางตรงต่อองค์ประกอบการบริ การสนับสนุน และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
การจัดการศึกษา
(2) การบริ การสนับสนุ น มี อิทธิ พลทางตรงต่อการจัดการศึ กษา และทางอ้อม
ได้แก่การดําเนินการที่สอดคล้องกับคนพิการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็ นเพราะว่า
การจัดการศึกษาในรู ปแบบต่างๆ เป็ นผลมาจากการให้บริ การสนับสนุ นของการส่ งเสริ ม และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้กระบวนการ ขั้นตอน และรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งถือได้ว่าเป็ น
ความพร้อมของสถานศึกษาที่สามารถจัดกระทําได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พะโยม ชิณ
วงศ์ ที่ ไ ด้ประเมิ น โครงการการสอนสองภาษาสํา หรั บ เด็ก หู ห นวกว่า การจัด การศึ ก ษาเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อให้สามารถดํารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ดังนั้น มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการศึกษาตามสิ ทธิอนั พึงมีของตน การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความผิดปกติ รัฐได้ขยายบริ การไปมาก ในขณะเดียวกัน การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการนั้น ก็
ได้รับความสนใจจากบุคคลทัว่ ไปพอสมควร ซึ่งในปัจจุบนั หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้พฒั นาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมากขึ้น เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และอยูร่ ่ วมในสังคมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุ ข จะเห็นได้จาก
องค์กรการกุศลเอกชนเริ่ มต้นจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในลักษณะต่างๆ แต่บทบาทหลักใน
การดําเนิ นการ ได้แก่ ภาครัฐ คือ กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาตั้งแต่ช้ นั
เด็กเล็กจนถึ งระดับมัธยมศึ กษา สํานักงาคณะกรรมการประถมศึ กษาแห่ งชาติ ได้รับผิดชอบ
นักเรี ยนพิการโดยจัดการเรี ยนร่ วมระดับประถมศึกษาในลักษณะชั้นเรี ยนพิเศษ และชั้นเรี ยนร่ วม
ในหลายรู ปแบบ นอกจากนี้ กรมอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การที่มีสถานศึ กษาได้เปิ ด
โอกาสให้คนพิการเข้าเรี ยนร่ วมเพิ่มขึ้น พร้อมกับงานวิจยั ของ มัลลิกา ดอกไม้โชติ เรณา โพธิ์
คํา และศิรินภา ช้างทองที่ได้ประเมินโครงการโรงเรี ยนต้นแบบการทดลองสอนแบบสองภาษา
สําหรับเด็กหู หนวก โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดตากในปี การศึกษา 2547 พบว่า ผลการประเมิน
ด้านกระบวนการ โรงเรี ยนมีการกําหนดนโยบายด้านการสอนแบบสองภาษาอย่างชัดเจน โดย
แจ้งนโยบายในที่ประชุมบุคลากร ที่ประชุมผูป้ กครอง ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา 2547 และ ปี การศึกษา 2548 บุคลากรใน
โรงเรี ยนทุ ก คนรั บ ทราบ และส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ก ารยอมรั บ สํ า หรั บ การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้
บุคคลภายนอกรับทราบ โรงเรี ยนได้จดั ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ และจัดทําวีดิทศั น์เผยแพร่ ผลการ
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ดําเนินงานให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังได้จดั ห้องเรี ยน
การสอนภาษาแบบเคลื่อนที่ และสาธิ ตการสอนแบบสองภาษา ในงานมหกรรมทางวิชาการทั้ง
ในจังหวัดและต่างจังหวัด และในส่ วนกลาง โรงเรี ยนมีการกําหนดแผนระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อกําหนดภารกิจให้มีความชัดเจนในแต่ละช่วงเวลา พบว่า การดําเนิ นงานเป็ นไปตามแผนที่
กําหนดเป็ นส่ วนใหญ่ มีการประชุ มคณะทํางานของโรงเรี ยนทุกเดื อน มีการนิ เทศและติดตาม
ภายในโรงเรี ยนเดือนละ 1-2 ครั้งสําหรับการนิเทศภายนอก ดําเนิ นการโดยวิทยาลัยราชสุ ดา ภาค
เรี ยนละ 1-2 ครั้ง มีการประเมินผลโครงการปี ละ 1 ครั้ง/ ปี โดยฝ่ ายบริ หาร ครู ผูป้ กครองและ
นักเรี ยนในชั้นเรี ยนการสอนแบบสองภาษามีส่วนร่ วมในการประเมิน คณะทํางานสรุ ปผลการ
ประเมินในรู ปของเอกสาร และวีดิทศั น์ทุกปี การศึกษา และนําผลการประเมินไปปรับปรุ งและ
พัฒนาการดําเนิ นงานโครงการในปี การศึกษาต่อไป กระบวนการทั้งหมดที่โรงเรี ยนดําเนิ นการ
เป็ นไปตามแนวทางการดําเนินงานโครงการ โรงเรี ยนต้นแบบ : การทดลองสอนแบบสองภาษา
ส่ งผลให้การประเมินด้านกระบวนการอยูใ่ นระดับคุณภาพปานกลางถึงค่อนข้างมาก สุ ดท้ายจาก
งานวิ จ ัย ของ จิ ต ประภา ศรี อ่ อ น ที่ ไ ด้ศึ ก ษาวิ จ ัย ความสามารถด้า นการอ่ า นและการเขี ย น
ภาษาไทยของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนโสต
ศึกษา พบว่า นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการ
ได้ยิน ได้มีประสบการณ์ในสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการศึกษานี้ ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
นโยบายการจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ ผูพ้ ิก าร และผูด้ ้อ ยโอกาส การจัด ทํา หลัก สู ตรสถานศึ ก ษา
แนวคิดเรื่ องการสอนภาษาแรกและการสอนภาษาที่สอง จะเห็ นได้ว่า การสอนภาษาไทยเป็ น
ภาษาที่ สองน่ าจะเป็ นวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน และต้องการ
ระดับการฝึ กอบรมเพิ่มเติม
สรุ ปได้ ว่ า จากข้อ สนั บ สนุ น และงานวิ จ ัย ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญขององค์ประกอบการบริ การสนับสนุ นมีอิทธิ พลทางตรงต่อองค์ประกอบการจัด
การศึกษา
(3) การจัดการศึกษามีอิทธิ พลทางตรงต่อการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับคนพิการ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็ นเพราะว่า รู ปแบบการจัดการศึกษาในปั จจุบนั มีความ
พร้ อ ม และการพัฒ นารู ป แบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การจัด การศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม
(inclusive education) เป็ นแนวคิดใหม่ที่กาํ ลังเป็ นที่นิยม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สัมพันธ์
จันทร์ ดี ที่ ได้ศึกษารู ปแบบที่ เหมาะสมในการเรี ยนคอมพิวเตอร์ ของนักศึ กษาหู หนวก พบว่า
รู ปแบบการเรี ยนคอมพิวเตอร์แตกต่างจากการเรี ยนของนักเรี ยนทัว่ ไป ในเรื่ องของวิธีการสื่ อสาร
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ซึ่ งต้องอาศัยความสามารถในการใช้สายตาทดแทนการได้ยิน คือ ต้องมีล่ามภาษามื อ มี ผูจ้ ด
บันทึก คําบรรยาย มีการติวก่อนสอบโดยพอใจที่จะเรี ยนจากเพื่อนหูหนวกด้วยกันมากกว่าวิธีอื่น
จากงานวิจยั ของอุณาวรรณ มัน่ ใจ และคณะ ที่ได้ศึกษาทดลองการจัดการเรี ยนการสอนแบบสอง
ภาษาในชั้นเรี ยนอนุ บาลของเด็กหู หนวกในโรงเรี ยนศึกษาพิเศษนครปฐม พบว่า นักเรี ยนโสต
ศึกษาจังหวัดนครปฐมมีอายุนอ้ ยกว่า แต่มีความสามารถใกล้เคียงกับนักเรี ยนโรงเรี ยนโสตศึกษา
อื่นๆ ที่มีอายุมากกว่า สําหรับแนวคิดของเมลินดา ไนแคมพ์ ได้กล่าวถึงกระบวนการของ CRM
ที่ตอ้ งเข้าใจและสร้างความแตกต่าง การพัฒนาและตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า การ
มีปฏิ สัมพันธ์การส่ งมอบคุ ณค่าแก่ ลูกค้า และการแสวงหาและการรั กษาลูกค้า จึ งเกิ ดผลดี แก่
ผูร้ ับบริ การอย่างแท้จริ ง ส่ วนงานวิจยั ของ วรารัตน์ แตงเจริ ญ ที่ได้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การ
ให้บริ การของฝ่ ายบริ การผูอ้ ่าน สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า ผูใ้ ช้บริ การพึง
พอใจต่อการบริ การในระดับมาก และสามารถนําเสนอกลยุทธ์ต่อผูบ้ ริ หาร เพื่อนําไปพัฒนาการ
ให้บริ การ ฝ่ ายบริ การผูอ้ ่าน สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราคําแหงให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
ส่ ว นงานวิ จ ัย ของ จิ ต ประภา ศรี อ่ อ น ที่ ไ ด้ศึ ก ษาความสามารถด้า นการอ่ า นและการเขี ย น
ภาษาไทยของนักเรี ยนที่ มีความบกพร่ องทางการได้ยิน พบว่า กระบวนการฝึ กอบรมมี ความ
เป็ นได้ เพราะหลัง การฝึ กอบรม ผู ้เ รี ยนมี พ ัฒ นาการด้า นการอ่ า นและการเขี ย นดี ข้ ึ น มี
กระบวนการกลุ่มดี ข้ ึน มี พฒั นาการด้านการคิดจากการใช้แผนผังมโนทัศน์ มีบรรยากาศของ
สังคมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนมีความสุ ข สนุกสนานกับการฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมทั้งครู และ
นักเรี ยนมีความพึงพอใจกับกระบวนการฝึ กอบรมอยู่ในระดับดีมากที่สุด และคณะผูฝ้ ึ กอบรมมี
ความพึงพอใจผลการฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับดีมาก ส่ วนงานวิจยั ของ สุ ชานันท์ ชาวบางงาม ที่ได้
ศึกษาการพัฒนารู ปแบบงานบริ การห้องสมุดโรงเรี ยน สังกัดเทศบาลเมืองสุ พรรณบุรี อําเภอเมือง
จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่องานบริ การทั้ง 6 โครงการในระดับมาก
สามารถนําเสนอเป็ นรู ปแบบงานบริ การห้องสมุดโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมืองสุ พรรณบุรีต่อ
ผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ เพื่ อ นํา ไปพัฒ นางานบริ ก ารของห้ อ งสมุ ด โรเรี ย นสั ง กัด เทศบาลเมื อ ง
สุ พ รรณบุ รี ต่ อ ไป ส่ ว นงานวิ จ ัย ของพรรณวดี ปั ญ จพรผล ที่ ไ ด้ศึ ก ษาการออกแบบสื่ อ
ปฏิสมั พันธ์สาํ หรับนักเรี ยนบกพร่ องทางการได้ยนิ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 วิชาคณิ ตศาสตร์ พบว่า
ดัชนี ประสิ ทธิ ผลของสื่ อปฏิ สัมพัน ธ์พบว่า สื่ อปฏิ สัมพันธ์ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ แ ละมี
ความรู ้ เ พิ่ มขึ้ นจากเดิ มร้ อยละ 88 แสดงว่าสื่ อปฏิ สัมพัน ธ์ที่ผูว้ ิจยั ออกแบบมี ประสิ ทธิ ผลที่ ดี
สามารถช่วยเสริ มการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้น พร้อม
กันนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ชั้นประถมศึกษาปี ที่
1 วิชาคณิ ตศาสตร์ ที่เรี ยนด้วยสื่ อปฏิสัมพันธ์สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีการสอนปกติอย่างมี
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นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ แสดงว่ า สื่ อ ปฏิ สั ม พัน ธ์ น้ ี มี
ภาพประกอบที่ทาํ ให้นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินที่มีความเข้าใจในบทเรี ยนและมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน และจากงานวิจยั ของ มาร์ ติน (Martin) ที่ได้ศึกษาการตัดสิ นของ
ศาลสมาพัน ธ์ ที่ ก ระทบต่ อ นโยบายการบริ ห ารโปรแกรมการศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาสําหรับเด็กพิการทางการได้ยินในมลรั ฐเท็กซัส และหลุยเซี ยนา (A descriptive
analysis of federal court decisions affecting administrative policies of elementary and
secondary educational programs for the hearing-impaired in the states of Texas and Louisiana)
พบว่า ข้อแนะนําเฉพาะหรื อข้อกําหนดที่ระบุทางกฎหมายด้านประโยชน์ทางการศึกษา เน้นไปที่
อุปกรณ์การสื่ อสารที่จาํ เป็ นทางการศึกษาสําหรับนักเรี ยนที่บกพร่ องทางการได้ยนิ ทั้งหมด และ
เน้นไปที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการศึกษาที่ เพียงพอ ซึ่ งสอดคล้องกับการทดสอบความสามารถและ
ข้อ กํา หนดตามระดับ การศึ ก ษาสํา หรั บ นัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง รวมไปถึ ง การเรี ย นรวม
(inclusion) สําหรั บวัฒนธรรมทางการศึกษาสําหรับคนหู หนวกในการวางแผน IEP สําหรับ
นักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน และยังได้เน้นไปที่ประเด็นจํานวนปี ของการให้บริ การ
สําหรับมลรัฐในเท็กซัสด้วย สรุ ปได้ว่า จากข้อค้นพบ แนวความคิด และงานวิจยั ที่สนับสนุ น
ความสําคัญขององค์ประกอบการจัดการศึกษามีอิทธิ พลโดยตรงต่อองค์ประกอบการดําเนินการ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการได้เป็ นอย่างดี
ส่ วนรู ปแบบที่นาํ เสนอมีความเหมาะสม และสามารถนําไปใช้ได้ อาจเป็ นเพราะว่า
เป็ นรู ปแบบใหม่ที่ยงั ไม่มีผูใ้ ด หรื อองค์กรใดทํามาก่ อน พร้ อมทั้ง เป็ นการนําเสนอที่กระชับ
เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อนจนเกินไป จึงเป็ นการนําเสนอรู ปแบบที่มีเหมาะสมดี และสามารถนําไปใช้
กับสถานศึกษาอื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดด้านการบริ การของวิชยั โถ
สุ ว รรณจิ น ดา ที่ ว่ า งานบริ ก ารใดๆ ก็ ต ามประกอบไปด้ว ย 3 ส่ ว นหลัก ๆ คื อ ผูใ้ ห้ บ ริ ก าร
ผูร้ ับบริ การ และวิธีการให้บริ การ เพราะฉะนั้นในองค์ประกอบทั้งสามส่ วนนี้เป็ นตัวหลักในการ
ให้บริ การทั้งสิ้ น สิ่ งที่ตอ้ งคํานึ งถึงเป็ นพิเศษ คือ ความประทับใจ หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ห้
และผูร้ ับ และสิ่ งที่ได้รับบริ การ เพราะฉะนั้น รู ปแบบที่คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ได้มีมติเอก
ฉันท์ คงหนี ไม่พน้ ในกระบวนการของการบริ หาร นั่นคือ กระบวนการพีดีซีเอ (PDCA) เป็ น
กระบวนการที่หน่วยงานเกือบทุกหน่วยงานได้ปฏิบตั ิ คือ ต้องมีการวางแผน การปฏิบตั ิการ การ
ตรวจสอบ และการปรั บ ปรุ งแก้ไ ข ในรู ป แบบการบริ หารงานบริ การเช่ น กัน ได้นํา เอา
กระบวนการบริ หารมาใช้ โดยสรุ ปเป็ น 2 ส่ วนในรู ปแบบการบริ หารงานบริ การ กล่าวคือ การ
วางแผน/การปฏิบตั ิการ และการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง (continuous improvement) ซึ่ งเป็ น
กระบวนการบริ หารทางด้านคุณภาพ โดยที่คณะกรรมการได้เสนอให้ยึดถือคุ ณภาพของการ
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ให้บริ การเป็ นหลัก เป็ นมาตรฐานสากล และสิ่ งที่จะทําให้เกิดคุณภาพได้ตอ้ งมีตวั ชี้วดั หรื อการ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งสิ่ งต่ างๆ เหล่านี้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการให้บริ การ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของสั ม พัน ธ์ จัน ทร์ ดี ที่ ไ ด้ศึ ก ษารู ป แบบที่ เ หมาะสมในการเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาหู หนวก ระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่า
รู ปแบบการเรี ยนคอมพิวเตอร์แตกต่างจากการเรี ยนของนักเรี ยนทัว่ ไป ในเรื่ องของวิธีการสื่ อสาร
ซึ่ งต้องอาศัยความสามารถในการใช้สายตาทดแทนการได้ยิน คือ ต้องมีล่ามภาษามื อ มี ผูจ้ ด
บันทึก คําบรรยาย มีการติดก่อนสอบโดยพอใจที่จะเรี ยนจากเพื่อนหูหนวกด้วยกันมากกว่าวิธีอื่น
ยิ่งกว่านั้นต้องมีการเตรี ยมคําศัพท์ภาษามือสําหรับวิชาคอมพิวเตอร์ เป็ นการเฉพาะ ซึ่ งมีวิธีการ
ค่อนข้างซับซ้อนในการสร้างคําศัพท์เหล่านั้นก่อนจะนํามาใช้ในชั้นเรี ยน ทั้งนี้ เพราะภาษามือ
เป็ นสิ่ งสําคัญที่แฝงอยู่ใน “วัฒนธรรม หู หนวก” ซึ่ งคนปกติทวั่ ไปยังไม่เข้าใจลึกซึ้ งพอ ดังนั้น
การจัดการให้มีรูปแบบการเรี ยนการสอนวิชาที่เหมาะสมจึงจําเป็ นจะต้องทําการวิจยั จากกลุ่ม
ตัวอย่างของคนหู หนวก เช่น ในรายงานฉบับนี้ เพื่อจะได้ทราบความต้องการของคนหู หนวก
ก่อนที่จะเข้าเรี ยนในชั้นเรี ยน จึงจะได้ผลตรงวัตถุประสงค์การเรี ยนแต่ละเรื่ องเป็ นหลักเสี ยก่อน
พร้อมกันนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของมาร์ติน (Martin) ที่ได้ศึกษาการตัดสิ นของศาลสมาพันธ์
ที่กระทบต่อนโยบายการบริ หารโปรแกรมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสําหรับ
เด็กพิการทางการได้ยนิ ในมลรัฐเท็กซัส และหลุยเซี ยนา (A descriptive analysis of federal court
decisions affecting administrative policies of elementary and secondary educational programs
for the hearing-impaired in the states of Texas and Louisiana) พบว่า (1) ข้อแนะนําเฉพาะหรื อ
ข้อกําหนดที่ระบุทางกฎหมายด้านประโยชน์ทางการศึกษา (2) เน้นไปที่อุปกรณ์การสื่ อสารที่
จํา เป็ นทางการศึ ก ษาสํา หรั บนัก เรี ย นที่ บ กพร่ อ งทางการได้ยิน ทั้งหมด (3) เน้น ไปที่ เ พิ่ มขึ้ น
มากกว่าการศึกษาที่เพียงพอ (4) สอดคล้องกับการทดสอบความสามารถและข้อกําหนดตาม
ระดับ การศึ ก ษาสํา หรั บ นัก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ ง (5) รวมไปถึ ง การเรี ย นรวม (inclusion)
สําหรับวัฒนธรรมทางการศึกษาสําหรับคนหูหนวกในการวางแผน IEP สําหรับนักเรี ยนที่มีความ
บกพร่ องทางการได้ยนิ และ 6) เน้นไปที่ประเด็นจํานวนปี ของการให้บริ การสําหรับมลรัฐในเท็ก
ซัส ส่ วนงานวิ จ ัยของทับ (Taub) ที่ ได้ศึกษานโยบายสาธารณะและผลผลิ ตนัก เรี ย นสํา หรั บ
โรงเรี ยนคนหู หนวก (Public policy and student outcomes at schools for the deaf) พบว่า จํานวน
นักเรี ยน12 คน จาก 20 คน ที่ จบโรงเรี ยนมัธยมศึกษาและประสบความสําเร็ จไปศึ กษาต่อใน
ระดับอาชีพ และการศึกษาที่สูงกว่า หรื อบริ บทช่างเทคนิค นักเรี ยนที่จบมาได้รับการสนับสนุน
จากโรงเรี ยน และจากนั้ นยัง ได้รั บ ความร่ วมมื อ จากองค์ ก รต่ า งๆ นั ก เรี ยนหู ห นวกที่ มี
ความสามารถในระดับมัธยม มีความเป็ นไปได้ว่าจะประสบความสําเร็ จในระดับที่สูงกว่า พวก
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เขาจะพบกับการท้าทายมากขึ้นในการเคลื่อนย้าย และเข้าสู่ ตวั แทนองค์กรอื่นๆ แทนที่จะสมัคร
กับโรงเรี ยนสายอาชี พ หรื อช่ างเทคนิ ค ผลผลิตของนักเรี ยนมากกว่า 50% ที่จบจากโรงเรี ยน
มัธยมสื บเนื่ องจากมี การวางแผนการเรี ยน ประการที่ สองผลผลิ ตดังแสดงถึ งนักเรี ยนที่ จะมี
ประสบการณ์ ที่ทา้ ทายในระดับที่ สูงกว่า ในบริ บทนี้ ยงั แสดงให้เห็ นถึ งผูส้ ําเร็ จการเรี ยนใน
อนาคตประสบกับความยากลําบาก ถ้าหากการศึ กษาที่ ต่ าํ กว่ามาตรฐานระดับประเทศ การ
ปรับเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ นักเรี ยนที่อ่านออกเขียนได้ คนงานที่รอบรู ้ สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ ลว้ น
เป็ นสิ่ งท้าทายสําหรับคนหู หนวกในระดับมัธยม ผลผลิตที่แสดงถึงนักเรี ยนนี้ ตอ้ งตระหนักถึง
การเรี ยกร้องในสถานที่ทา้ ทายด้วย ซึ่ งถ้าหากนักเรี ยนเหล่านี้ได้เสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ในการเข้าสู่ ตลาดแห่ งการแข่งขันอยูต่ ลอดเวลา พร้อมกับงานวิจยั ของล็อชบัม (Lochbaum) ที่ได้
ศึกษาการวิเคราะห์ภาวะผูน้ าํ ที่เกี่ยวข้องกับวิวฒั นาการการศึกษาคนหู หนวกในเมืองอิลลินอยส์
หลังจากปี 1950 (Analyzing the leadership issues involved in the evolution of deaf education in
central Illinois after 1950) พบว่า เป็ นการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาสําหรับคนหูหนวก ที่
เข้า มาเกี่ ย วข้อ งในปลายศตวรรษที่ 20 ที่ เ ชื่ อ มโยงกับ การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นเทคโนโลยี
(changes in technology) ความตระหนักทางด้านสังคม (changes in social consciousness) และ
กฎหมายที่นาํ ไปประยุกต์ใช้ (changes in the applicative law) และสุ ดท้ายจากงานวิจยั ของการ์
วิ น (Garvin) ที่ ไ ด้ศึ ก ษามติ ข องผู ้อ ํา นวยการโรงเรี ยนหอพัก สํา หรั บ คนหู ห นวก การรั บ รู ้
ผลกระทบของโรงเรี ยนหอพักในการจัดการทางด้านบริ การ (A census o the directors of
residential schools for the Deaf: Perceptions of the impact on residential schools of the
provision of outreach services) พบว่า ผูอ้ าํ นวยการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแรก
สําเร็ จการศึกษาคนหู หนวก และการบริ หารการศึกษา เพศ และประสบการณ์อยู่ระหว่าง 5-6 ปี
หรื อมากกว่า ผูอ้ าํ นวยการเหล่านี้เชื่อมัน่ ว่าภาวะผูน้ าํ ทางการเมือง มีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ที่ ค รบถ้ว นสมบู ร ณ์ ข องหอพัก สํา หรั บ นัก เรี ย นหู ห นวก และการบริ ก ารที่ เ ป็ นเลิ ศ ทางด้า น
การศึกษา ผูอ้ าํ นวยการในฐานะทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังได้เน้นความจําเป็ นในการฝึ กอบรม
(retraining) การสมัค รใหม่ (recruitment) ความร่ วมมื อ (collaboration) และคํามัน่ สัญญา
(commitment) เพื่อทําให้อาชีพของตนมีความพึงพอใจ ในภาพลักษณ์น้ ี ผูอ้ าํ นวยการเหล่านี้ ได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุความสําเร็ จของนักเรี ยนเรี ยนรวม (students’ inclusion) ใน
หมู่คณะของนักเรี ยนหอพัก ผูอ้ าํ นวยการได้เปิ ดเผยถึ งการปรั บปรุ งอย่างต่อเนื่ องในบริ บท
ทดแทนเพื่อส่ งเสริ มผลผลิตทางการศึกษาเปรี ยบเสมือนกับทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือ
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบตั ิน้ นั ได้รวมรู ปแบบ และทุนให้การสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
ออกแบบและการประเมินผลตามหลักสู ตร นักเรี ยนที่ไม่รวมกัน และผลผลิตทางด้านหลักสู ตร
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เป็ นการส่ งเสริ มระบบการตรวจสอบที่ ดี จากงานวิจ ัย นี้ ยังรวมถึ งการวิเ คราะห์ สถานะของ
นักเรี ยนและผลหลักสู ตรที่บ่งชี้รูปแบบที่มีประสิ ทธิผลทางด้านการบริ การสําหรับการศึกษาคนหู
หนวกได้เป็ นอย่างดี
จึงสรุ ปได้ว่า รู ปแบบการบริ การที่ดีน้ ันจะต้องทุ่มเท และให้การดูแลเอาใจใส่ เป็ น
อย่า งดี ผลลัพ ธ์ ที่เ กิ ด ขึ้ น จึ ง จะดี ต ามไปด้ว ย จะเห็ น ได้ว่า องค์ป ระกอบนี้ เป็ นสิ่ งสําคัญ มาก
เพื่อที่จะให้รูปแบบการบริ การบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ได้ตอ้ งเสี ยสละกําลังกาย กําลังใจ และ
ทุ่มเทกับการทํางานอย่างแท้จริ ง
ข้ อเสนอแนะ
ข้อค้นพบจากงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอแนะในสองส่ วนคือข้อเสนอแนะทัว่ ไป
และข้อเสนอแนะสําหรับการทํางานวิจยั ครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. องค์ประกอบของการบริ หารงานบริ การการได้ยินในโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริ หารจัดการที่ดี การ
การทดลองสอนสองภาษาในปั จจุบนั
ดําเนิ นการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ การบริ การสนับสนุน และการจัดการศึกษา แสดงให้
เห็ นว่า องค์ประกอบการบริ หารงานการได้ยินสามารถนําไปใช้ได้ก่อให้เกิ ดผลประโยชน์แก่
นักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษได้เป็ นอย่างดี โดยเรี ยงลําดับค่าองค์ประกอบจากมากที่สุด คือ
การบริ การสนับสนุน การดําเนิ นการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนพิการ การบริ หารจัดการที่ดี และ
การจัดการศึกษา ตามลําดับ จากข้อค้นพบนี้ จึงควรเน้นไปที่การให้บริ การแก่นกั เรี ยนที่มีความ
ต้องการพิเศษ สื บเนื่ องด้วย นักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือมากเป็ นพิเศษกว่าคนอื่น เนื่ องด้วย
เด็กไม่สามารถช่วยตัวเองได้ จึงจําเป็ นต้องมีผดู ้ ูแลคอยช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ของเด็ก จากประเด็นนี้ เองสิ่ งที่ตอ้ งตามมาก็คือ งบประมาณสนับสนุ นจะต้องมีอย่าง
เพียงพอแก่ ความต้องการ พร้ อมทั้งค่าตอบแทนต่างๆ อย่างเหมาะสมด้วยเช่ นกัน พร้อมกันนี้
บุคลากรต้องมีเพิ่ม เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของเด็ก มิฉะนั้นแล้ว จะไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างทัว่ ถึง ดังนั้น องค์กรของรัฐ กระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักคณะกรรมการศึกษาพิเศษ หรื อหน่ วยงานเอกชนอื่นๆ ควรให้ความ
สนใจ ตระหนักถึงความจําเป็ น และความสําคัญของนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้อย่าง
เพียงพอ จึงควรให้การสนับสนุ น ทั้งในด้านปั จจัย งบประมาณต่างๆ อย่างเท่าเทียม และเสมอ
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ภาคกัน พร้ อ มกับ ข้อ เสนอแนะอื่ น ๆ ที่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญได้เ สนอ คื อ การให้ค วามสนใจในด้า น
ผูป้ กครอง และด้า นการแพทย์ค วรให้ค วามช่ ว ยเหลื อ และมี ส่ ว นร่ ว มมากขึ้ น จึ ง จะมี ค วาม
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์อย่างแท้จริ ง เพื่อที่จะทําให้เกิดการบริ การที่ครบวงจร
และเป็ นการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กหู หนวกได้เป็ นอย่างดี และควรมีการสนับสนุ นด้านศูนย์
เทคโนโลยีมีเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่ถูกทอดทิ้ง หรื ออุปกรณ์ที่สามารถนํา
กลับมาใช้ต่อไปได้ (recycle) อาจเป็ นการซ่ อมแซม ตรวจสอบสภาพ จะเป็ นประโยชน์เพิ่มมาก
ขึ้น เพราะจะเป็ นสื่ ออุปกรณ์ ที่จะช่วยเหลือนักเรี ยนพิการเหล่านี้ ในการเรี ยนรู ้ ได้เป็ นอย่างดี มี
ความหลากหลาย และมีความสําคัญต่อสังคมโลกทั้งในปัจจุบนั และอนาคตต่อไป
เมื่ อมี ตน้ แบบการบริ หารงานบริ การการได้ยินอย่างเป็ นรู ปธรรมแล้ว ก็ควรเลื อก
ต้นแบบที่ได้ศึกษามา เพื่อเป็ นการประหยัดเวลา งบประมาณ และการศึกษาวิจยั อื่นๆ ได้เป็ นอย่าง
ดี สื บเนื่ องจากว่า การศึกษาวิจยั นี้ ได้ผลลัพธ์ที่ดี และมีผลกระทบในทางที่สร้างสรรค์ จึงควรไป
ปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรมอย่างแท้จริ ง แล้วมาเปรี ยบเทียบผลที่เกิดขึ้นในเชิ งสร้างสรรค์มากกว่านี้
ต่อไป
2. รู ป แบบการบริ ห ารงานบริ ก ารการได้ยิน โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาต้น แบบโดยการ
ทดลองสอนสองภาษาที่เหมาะสมสําหรับอนาคต พบว่า องค์ประกอบหลักหรื อปั จจัยที่ทาํ ให้การ
บริ การนักเรี ยนที่ มีความต้องการพิเศษประสบความสําเร็ จ และมีคุณภาพต้องดําเนิ นการตาม
รู ปแบบการบริ การ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นคุณภาพ มาตรฐาน และตัวชี้วดั 2) การ
วางแผนและปฏิบตั ิตาม และ 3) การปรั บปรุ งอย่างต่อเนื่ อง จึงควรใช้รูปแบบการบริ การที่ดีมี
คุณภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ ง สิ่ งแรกที่ตอ้ งวิเคราะห์คือสถานการณ์ ความคาดหวัง
ช่องว่างที่มีอยูส่ ถานศึกษา คุณภาพ มาตรฐาน ตัวชี้วดั ต่างๆ กําหนดให้ชดั เจน จากนั้น จึงมีการ
วางแผนงาน วางระบบ และการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับเป้ าหมายที่ตอ้ งการ พร้อมกับมีการกํากับ
ดูแล และประเมินผลเป็ นระยะๆ พร้อมทั้งปรับปรุ งแก้ไข เพื่อไปให้ถึงเป้ าหมาย หรื อเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ได้ เมื่อได้รูปแบบการบริ การที่เหมาะสมแล้ว จึงควรนําไปใช้กบั โรงเรี ยนต่างๆ เพื่อ
ก่ อ ให้เ กิ ดประโยชน์อย่างแท้จริ ง พร้ อมทั้งมี การศึ กษาดู งานแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กับโรงเรี ย น
ต้นแบบต่อไป
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาองค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการได้ยินโรงเรี ยนโสตศึกษาด้าน
อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อศึกษาปั จจัยความสําเร็ จซึ่ งเป็ นองค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการได้ยิน
มากขึ้น
2. ควรศึกษาผลการนํารู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ไปใช้กบั โรงเรี ยนโสต
ศึกษาอื่นๆ เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น และความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทั้งที่เป็ นครู นักเรี ยน
ผูป้ กครอง และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย
3. ควรศึ กษาความต้องการพิเศษของนักเรี ยนแต่ละคน และให้การสนับสนุ นด้าน
หลัก สู ตร งบประมาณ และการบริ ก ารที่ จ าํ เป็ น เพื่ อสร้ า งความพึง พอใจ และอาชี พ สํา หรั บ
นักเรี ยนพิเศษเหล่านั้น
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แบบสั มภาษณ์
วัตถุประสงค์ คอื 1. ค้นหาองค์ประกอบหรื อปัจจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของ ร.ร.โสต
ศึกษาต้นแบบสองภาษาที่ประสบผลสําเร็ จ…
2. สร้างรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของ ร.ร.โสตศึกษาต้นแบบ
สองภาษาที่ดี…
ผู้ให้ สัมภาษณ์ คอื
1. ผูบ้ ริ หาร
2. ครู
3. บุคลากรทางการศึกษา 4. อื่นๆ
โรงเรี ยน........................................................................................................................
ชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์.............................................................ตําแหน่ง................................
(อายุงาน/ปี ).....................................................................(ระดับชั้น).............................
วันที่................................................................................เวลา.......................................
ประเด็นทีส่ ั มภาษณ์ ...
1. การบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีอะไรบ้าง/ ทําอย่างไร…………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2. การบริ หารจัดการโครงการที่ดีทางการได้ยนิ เป็ นอย่างไร/ มีอะไรบ้าง....................
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
3. การดําเนินงานทางการได้ยนิ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนพิการหรื อไม่/ ทําไม.......
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
4. การบริ การสนับสนุนทางการได้ยนิ มีอะไรบ้าง/ ต้องการอะไรเพิ่มเติมไหม.............
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ การด้านการได้ยนิ มีบา้ งไหม/ ทําอะไรไปบ้าง............
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
6. รู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ประกอบด้วยอะไรบ้าง/ ทําไม…………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่จะช่วยให้งานบริ การการได้ยนิ เกิดประโยชน์สูงสุ ดมีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
1. ผศ.ดร.ศิริพนั ธ์ ศรี วนั ยงค์

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และนิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. ดร.มลิวลั ย์ ธรรมแสง
ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการศึกษาพิเศษ คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
3. ผอ.พะโยม ชิณวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
4. ดร.จิตประภา ศรี อ่อน
อดีตผูอ้ าํ นวยการสถาบันราชสุ ดา
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
5. ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ ายวิชาการและวิจยั
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Scale Corrected
Mean Variance Item- Squared
Alpha
if Item if Item Total Multiple if Item
Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23

471.0000
471.0000
470.6000
470.9000
471.0000
470.8667
471.2667
471.2667
471.4000
470.8000
470.9333
470.8333
470.9333
470.1667
470.1000
470.6667
470.5000
470.3000
471.0000
471.1667
471.0333
470.7667
471.0000

3064.3448
3057.3793
3029.6966
3016.0241
3057.1724
3039.3609
3068.6161
3073.2368
3033.0069
3074.2345
3038.9609
3073.5920
3065.0989
3072.8333
3080.7828
3035.2644
3062.9483
3072.7000
3083.3793
3055.5920
3036.1713
3050.2540
3034.8276

.4613
.5518
.9077
.8191
.6445
.7166
.5360
.5135
.7673
.4670
.7786
.6610
.4991
.6479
.5069
.7169
.5853
.3977
.5226
.7717
.8437
.7748
.7210

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.9877
.9877
.9874
.9875
.9876
.9876
.9877
.9877
.9875
.9877
.9875
.9876
.9877
.9876
.9877
.9876
.9876
.9878
.9877
.9875
.9875
.9875
.9876
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B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51
B52
B53

470.7333
470.9333
470.5333
470.5667
470.2000
470.3667
470.2000
470.2667
470.2000
470.1000
470.4667
470.4000
470.7000
470.6333
471.1667
470.2667
470.5333
470.9333
470.3667
470.7333
470.9667
470.6667
470.5333
471.0000
470.6333
470.3000
470.2000
470.3667
470.8667
470.3667

3064.2713
3051.3747
3058.6023
3028.8057
3073.8207
3061.7575
3066.7862
3070.4092
3077.2000
3075.0586
3047.5678
3073.5586
3048.8379
3045.2747
3077.4540
3060.7540
3037.1540
3063.4437
3036.7230
3029.3747
3051.0678
3051.4023
3035.8437
3068.4138
3059.6195
3051.1138
3064.0966
3068.9989
3043.0161
3074.6540

.7170
.8218
.7599
.8168
.5298
.7102
.6265
.5962
.4835
.4989
.7955
.4277
.6039
.6086
.4130
.7336
.8673
.5753
.7846
.8139
.7184
.7579
.8365
.4401
.7243
.8201
.7241
.6667
.7843
.5799

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.9876
.9875
.9876
.9875
.9877
.9876
.9876
.9876
.9877
.9877
.9875
.9877
.9876
.9876
.9877
.9876
.9875
.9876
.9875
.9875
.9876
.9875
.9875
.9877
.9876
.9875
.9876
.9876
.9875
.9876
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B54
B55
B56
B57
B58
B59
B60
B61
B62
B63
B64
B65
B66
B67
B68
B69
B70
B71
B72
B73
B74
B75
B76
B77
B78
B79
B80
B81
B82
B83

470.4000
470.6000
470.5000
470.8000
470.5333
470.5667
470.5667
470.9667
470.7000
470.3000
470.2667
470.3333
470.5000
470.4000
470.5333
470.3667
470.5000
470.6000
470.7333
470.5333
470.5333
470.2333
470.3333
470.4000
470.1667
470.2667
470.3000
470.4000
470.2667
470.0667

3085.0759
3058.9379
3085.1552
3089.4759
3072.1195
3043.6333
3078.8747
3051.6195
3035.7345
3077.2517
3069.5126
3058.6437
3052.1897
3077.5586
3060.8782
3051.7575
3049.2241
3053.0069
3045.0299
3074.6713
3049.5678
3072.1851
3077.5402
3069.8345
3073.7989
3061.7195
3058.2862
3046.0414
3067.9264
3064.5471

.3953
.7017
.4033
.4681
.5687
.7326
.6245
.5437
.7303
.6363
.7503
.7348
.7607
.5035
.6728
.7878
.6724
.6855
.6874
.4923
.8214
.5606
.5195
.6780
.5238
.7198
.6740
.7756
.6315
.6915

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.9877
.9876
.9877
.9877
.9876
.9875
.9876
.9877
.9876
.9876
.9876
.9876
.9875
.9877
.9876
.9875
.9876
.9876
.9876
.9877
.9875
.9876
.9877
.9876
.9877
.9876
.9876
.9875
.9876
.9876
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B84
B85
B86
B87
B88
B89
B90
B91
B92
B93
B94
B95
B96
B97
B98
B99
B100
B101
B102
B103
B104
B105
B106
B107
B108
B109
B110
B111
B112
B113

470.3000
470.2667
470.4333
470.5333
470.5667
470.3667
471.0000
470.6000
470.7000
470.9667
470.5333
470.1333
470.4333
470.3000
470.6667
470.8000
471.0333
470.1667
470.4667
470.1333
470.3333
470.3333
470.3000
470.3667
470.6333
470.5000
470.3000
470.2333
470.1667
470.2333

3078.9759
3060.1333
3051.7713
3059.7057
3066.3920
3054.3092
3049.3793
3051.9724
3034.7000
3050.3782
3064.8092
3079.3609
3055.3575
3065.8724
3054.9195
3051.7517
3058.9299
3082.9713
3051.6368
3087.8437
3079.6092
3094.7126
3070.3552
3057.0678
3063.2057
3069.7759
3063.1828
3055.6333
3059.5230
3078.9437

.4853
.8153
.8326
.7443
.6800
.7545
.6626
.7936
.8058
.5985
.6720
.4443
.7270
.5791
.4801
.4755
.4603
.4827
.7452
.3306
.4158
.2948
.5618
.7762
.6749
.6979
.7144
.8666
.7818
.6559

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.9877
.9875
.9875
.9876
.9876
.9875
.9876
.9875
.9875
.9876
.9876
.9877
.9876
.9876
.9878
.9878
.9878
.9877
.9875
.9878
.9877
.9878
.9876
.9875
.9876
.9876
.9876
.9875
.9875
.9876
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B114
B115
B116
B117
B118
B119

470.2333
470.3000
470.2667
470.3667
470.0667
470.5333

3069.4954
3079.1138
3079.2368
3088.6540
3092.0644
3079.5678

.7305
.4833
.6740
.4725
.3257
.5090

.
.
.
.
.
.

.9876
.9877
.9876
.9877
.9877
.9877

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Reliability Coefficients 119 items
No. Items = 119
Alpha = .9877

No. Cases = 30
Standardized item alpha = .9884
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แบบสอบถามการวิจยั
เรื่อง
“การบริหารงานบริการได้ ยนิ ของโรงเรียนโสตศึกษาต้ นแบบ
ทดลองสองภาษาในประเทศไทย”
…………………..
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้ จดั ทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อทราบองค์ประกอบและรู ปแบบของ
การบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบการทดลองสอนสองภาษา
2. การตอบแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผลต่อผูต้ อบแต่ประการใด จึงใคร่ ขอความกรุ ณาจาก
ท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามสภาพความเป็ นจริ ง
3. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 องค์ประกอบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษา
ต้นแบบการทดลองสอนสองภาษา
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา
ในโอกาสนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงใน หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพทัว่ ไปของท่าน
1. เพศ
ชาย

หญิง

ตํ่ากว่า 15 ปี
21-30 ปี
41-50 ปี

16-20 ปี
31-40 ปี
51 ปี ขึ้นไป

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

ปริ ญญาตรี

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา
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4. ตําแหน่งหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการ
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
อื่นๆ (โปรดระบุ).........................................
5.. ประสบการณ์ในการทํางาน
ตํ่ากว่า 5 ปี
11-20 ปี
31 ปี ขึ้นไป

6-10 ปี
21-30 ปี

ตอนที่ 2 องค์ ประกอบและรู ปแบบการบริหารงานบริการการได้ ยนิ ของโรงเรียนโสตศึกษาต้ นแบบ
การทดลองสอนสองภาษา
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความเป็ นจริ งว่ามี
องค์ประกอบหรื อปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยที่
คะแนนมีความหมายดังนี้...
1 หมายถึง ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความเหมาะสมสําหรับ
โรงเรี ยนโสตศึกษาในระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
2 หมายถึง ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความเหมาะสมสําหรับ
โรงเรี ยนโสตศึกษาในระดับน้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
3 หมายถึง ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความเหมาะสมสําหรับ
โรงเรี ยนโสตศึกษาในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
4 หมายถึง ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความเหมาะสมสําหรับ
โรงเรี ยนโสตศึกษาในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
5 หมายถึง ปั จจัยการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ มีความเหมาะสมสําหรับ
โรงเรี ยนโสตศึกษาในระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
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ปัจจัยการบริหารงานบริการการได้ ยนิ
1. มีโครงการการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ
2. มีงบประมาณให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีปัจจัย และแหล่งทรัพยากรที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
3. มีบุคลากรฝ่ ายต่างๆ ให้การสนับสนุนในการดําเนินโครงการ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4. มีศูนย์บริ การการได้ยนิ ให้ความช่วยเหลือ ด้านการตรวจสอบ
ให้คาํ แนะนํา การเปลี่ยนถ่าน และการบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มีศูนย์เทคโนโลยีให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมใหม่ๆ
6. มีผเู ้ ชี่ยวชาญ หรื อวิทยากรให้การอบรม ให้คาํ แนะนํา
และตรวจสอบเกี่ยวกับการได้ยนิ ให้แก่บุคลากรครู และนักเรี ยน
7. มีผรู ้ ับการอบรมให้ความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ
เข้ารับฟังการบรรยายอยูเ่ สมอ
8. มีสื่อที่หลากหลายในการจัดการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิง่
สื่ อทางด้านเทคโนโลยี
9. มีการรับ และว่าจ้างครู และบุคลากรทางการศึกษา หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ จากภายนอกโรงเรี ยน เพื่อดําเนินงานที่เร่ งด่วน
ประหยัด และสร้างคุณภาพที่ดีแก่โรงเรี ยน
10. มีการสร้างพันธมิตรและเครื อข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา
11. มีตวั แทนจากกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจ และการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อประสานประโยชน์ต่อกันได้
12. มีการพัฒนาหลักสูตรอยูเ่ สมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ น
จริ ง และความต้องการของนักเรี ยนแต่ละคน
13. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการจัดการเรี ยนการสอนตามความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่แต่ละคนมี
14. มีการกําหนดนโยบายอย่างชัดเจนในสถานศึกษา
15. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ในการทํางานร่ วมกัน
16. มีแนวปฏิบตั ิ หรื อมาตรการที่ดีรองรับจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสําหรับโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ
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17. มีนโยบายและโครงการสนับสนุนจากคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสําหรับโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ
18. มีคาํ สัง่ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิจากกระทรวงศึกษาธิการ
สําหรับโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ
19. มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดํารงชีวิตของนักเรี ยน และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
20. มีเทคโนโลยีที่เป็ นผลจากงานวิจยั สนับสนุน ก่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตของคนหูหนวก
ได้ดีข้ ึน
21. มีขอ้ มูลด้านคุณภาพของการให้บริ การที่ครบถ้วน และทันสมัย
22. มีระบบคุณภาพในการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน
23. มีระบบการให้ขอ้ มูล หรื อสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ที่ไม่
พึงประสงค์ของบุคลากรครู นักเรี ยน หรื อผูป้ กครอง
24. มีการสร้างเครื อข่าย ในการบริ หารงาน และดําเนินงานให้เป็ น
รู ปธรรม
25. มีระบบการคัดแยกนักเรี ยน ตามข้อมูล หรื อสถานภาพของ
นักเรี ยน ครอบครัว หรื อสารสนเทศโรงพยาบาลตาม
ความเหมาะสม และสภาพจริ งเพื่อให้บริ การที่ถูกต้องเหมาะสม
26. มีการบูรณาการหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรี ยน
27. มีการจัดบรรยากาศ การดํารงชีวิตที่อบอุ่น เต็มเปี่ ยมด้วยรัก และ
ความเข้าอกเข้าใจกัน
28. มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะสําหรับนักเรี ยนแต่ละคน
ตามความเหมาะสม
29. มีการจัดแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ที่น่าสนใจ
30. มีการจัดจํานวนนักเรี ยนในแต่ละห้องตามจํานวนที่เหมาะสม
31. มีนโยบายสู่ อาชีพสําหรับนักเรี ยนสามารถช่วยเหลือตนเองได้
32. มีบุคลากรที่คลุกคลีอยูก่ บั นักเรี ยนตลอดเวลา เพื่อจัดการเรี ยน
การสอนได้อย่างต่อเนื่อง
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33. มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นสภาพจริ งตามแบบ
วอลดอร์ฟ หรื อรู ปแบบอื่นๆ
34. มีโปรแกรมในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการฝึ กพูด และ
การฟื้ นฟู
35. บริ ษทั เอกชนให้ความร่ วมมือและให้ความช่วยเหลือในด้าน
เครื่ องช่วยฟังอย่างต่อเนื่อง
36. มีองค์กรให้การสนับสนุน สนใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลผูย้ ากไร้ และ
ผูท้ ี่ตอ้ งการเร่ งด่วนอย่างต่อเนื่อง
37. มีการจัดพิมพ์หูให้แก่นกั เรี ยน และครู จะได้มีความเข้าใจที่
ตรงกัน และให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
38. มีนวัตกรรม CAI ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
หลากหลาย
39. มีโครงสร้างการบริ หารงานที่ชดั เจน
40. มีการสร้างหมู่คณะ ชมรม หรื อชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและกันมากขึ้น
41. มีการใช้ปรัชญาการสื่ อสารระบบรวมเข้าสู่ สถานศึกษา
42. คณะผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุน และช่วยเหลือทุกฝ่ ายอย่าง
เสี ยสละ และทุ่มเท
43. รู ้จกั ใช้สื่อสารมวลชน การข่าว เพื่อเป็ นกระบอกเสี ยง และ
ประชาสัมพันธ์ถึงความจําเป็ นในด้านต่างๆ
44. มีหอ้ งจัดกิจกรรม และมีความจําเป็ นต่อการพัฒนาการของ
นักเรี ยนได้
45. สร้างโรงเรี ยนที่เป็ นมิตรกับคนหูหนวกที่แท้จริ งแก่นกั เรี ยน
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้มีความอดทน และเสี ยสละ
46. การดําเนินโครงการมีความสอดคล้องกับชีวิตจริ งของนักเรี ยน
และวิถีชีวิตที่นกั เรี ยนกําลังดํารงชีวิตอยู่
47. มีการจัดงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
การบริ การ การวิจยั ในชั้นเรี ยน และพัฒนาการนวัตกรรมต่างๆ
48. มีการกํากับ ดูแล ช่วยเหลือ และติดตามการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนต่างๆ อยูเ่ สมอ
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49. มีการจัดสภาพแวดล้อม การสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่ น
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งด้านการได้ยนิ
50. มีการปฏิบตั ิตามแผน หรื อขั้นตอนที่กาํ หนดไว้
51. มีวิธีในการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และท้องถิ่น
52. มีการสร้างแรงจูงใจในการทํางานที่ดีให้แก่ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอยูเ่ สมอ อาจเป็ นคําชมเชย หรื อการประกาศ
เกียรติคุณตามโอกาสต่างๆ
53. มีการบํารุ งรักษานักเรี ยน ผูป้ กครอง ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิด
และเป็ นกันเอง
54. มีการจัดประสบการณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้แก่นกั เรี ยน
อย่างเป็ นรู ปธรรม
55. มีการแสวงหา และดูแลรักษานักเรี ยน และผูป้ กครองเพื่อให้
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนา
56. จัดหาสิ่ งที่ดี มีคุณค่าแก่นกั เรี ยนและผูป้ กครองอย่างสร้างสรรค์
อยูเ่ สมอ
57. มีการจัดกระบวนการหรื อวิธีการดําเนินงานที่ดี สะดวก รวดเร็ ว
และคล่องตัว
58. มีการสร้างความเข้าใจ และคุณค่าที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อสร้างความประทับใจ และรอยยิม้ ที่จริ งใจ
59. มีการตอบสนองต่อความต้องการ และปฏิสมั พันธ์ที่ดีให้แก่กนั
และกัน
60. มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่บุคลากรฝ่ ายต่างๆ
อย่างเป็ นรู ปธรรม และทัว่ ถึง
61. มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากร
ภายในโรงเรี ยนอยูเ่ สมอ
62. ให้ค่าตอบแทนครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่
ภาระหน้าที่ และตําแหน่ง
63. มีการฝึ กปฏิบตั ิจริ งแก่นกั เรี ยน เพื่อให้เกิดทักษะ และการ
พัฒนาการที่ดีเสมอ
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64. มีการวางแผน และขั้นตอนการดําเนินการอย่างเป็ นระบบ
65. ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ความร่ วมมือในการทํางานจาก
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
66. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความอดทนอดกลั้น เพื่อให้การ
ทํางานบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
67. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความขยันขันแข็งในการทํางาน
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
68. ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่ วมกันทํางาน และยอมรับซึ่งกัน
และกันตามความรู ้ความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่ ไม่เกี่ยงงานที่
ได้รับหรื อได้รับมอบหมาย
69. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
70. มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ซ่ ึงกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน และอยู่
ร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
71. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง
72. สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
73. มีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในระดับที่สูงขึ้น เช่น ใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็ นการเตรี ยมการให้นกั เรี ยนมีความ
มุ่งมานะและความพยายามที่จะเรี ยนรู ้มุ่งสู่เป้ าหมายที่ดีกว่า
74. มีการฝึ กทักษะการพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้อง
75. มีการจัดประสบการณ์ การจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมให้แก่
นักเรี ยน
76. มีการจัดลําดับความสําคัญเร่ งด่วนของโครงการ หรื อกิจกรรมที่
สําคัญๆ ในโรงเรี ยน
77. มีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ
78. มีการจัดประสบการณ์ผา่ นการละเล่นต่างๆ หรื อกีฬา
79. มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นธรรมชาติ และบริ บทของ
นักเรี ยนเป็ นหลัก
80. มีการกระตุน้ ความสนใจให้กบั นักเรี ยนอยูเ่ สมอ
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81. มีการประเมินผลอย่างเป็ นระบบ หลากหลาย และเหมาะสมกับ
นักเรี ยนแต่ละคน
82. มีการประชุมคณะกรรมการของฝ่ ายต่างๆ เป็ นประจํา/สมํ่าเสมอ
83. มีการชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการ ถึงภาระหน้าที่ หรื อโครงการ
หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
84. มีการดําเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
85. มีการใช้คาํ ศัพท์พ้ืนฐาน ง่าย และสอดคล้องกับชีวิตของนักเรี ยน
86. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบ
87. มีการจัดโครงการ และรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ต่อเนื่องทุก
ระดับ ทุกเพศ และทุกวัย
88. มีการชี้แจงงาน ขอบข่ายความรับผิดชอบที่ชดั เจน รอบคอบ และ
เป็ นระบบ
89. มีการพัฒนาบุคลากรครู อย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ
90. มีการพัฒนาครู ฝึกสอนพูดจํานวนพอเหมาะกับความต้องการ
และมีโครงการสอนเสริ มพิเศษอื่นๆ
91. มีการทํางานที่เป็ นทีม ร่ วมกายร่ วมใจเต็มใจ และเสี ยสละ และ
มีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง
92. มีการประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ เช่น ฝ่ ายพยาบาล ฝ่ ายฟื้ นฟู เพื่อ
การให้บริ การที่ดี และมีประสิ ทธิภาพ
93. มีการศึกษาวิวฒั นาการทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ทางด้านหู และนําองค์ความรู ้เหล่านี้มาใช้กบั นักเรี ยน และ
บุคลากรครู
94. มีการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพ และมีระบบในการประเมิน
ผลงาน
95. มีการให้บริ การแก่นกั เรี ยนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงวิชาชีพ
อย่างให้เปล่า โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
96. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการวัดและประเมินผล หรื อการ
ทดสอบทางการศึกษาอย่างเหมาะสม และหลากหลาย

ระดับความคิดเห็น
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97. มีการจัดการศึกษาพิเศษให้กบั นักเรี ยนที่มีความพร้อม และมี
ความเหมาะสม
98. มีการจัดการศึกษาเรี ยนรวมแก่เด็กที่มีความพร้อม และมีความ
เหมาะสม
99. มีการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมแก่เด็กที่มีความพร้อม และมีความ
เหมาะสม
100. มีการรณรงค์การจดบันทึกประจําวัน ประสบการณ์ต่างๆ ที่
นักเรี ยนประทับใจ หรื อให้ความสําคัญ เพื่อการพัฒนาของ
นักเรี ยนจะได้ดีข้ ึน
101. มีการสร้างมุมมองที่ดีในสังคม และวัฒนธรรมของคนหูหนวก
ให้เป็ นที่ประจักษ์ และเป็ นที่ยอมรับในสังคมที่กว้างขวางต่อไป
102. มีการเยียวยา แก่เด็กที่มีความต้องการเป็ นพิเศษ หรื อขาดโอกาส
สนับสนุน
103. มีผลผลิตทางด้านนักเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจ
104. มีผลงานเสร็ จตามแผนที่กาํ หนดไว้
105. นักเรี ยนบรรลุผลลัพธ์ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
106. มีผลกระทบต่อนักเรี ยนในการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์
ความรู ้สึก และสังคมที่ดีข้ ึน
107. มีการส่ งมอบคุณค่าที่ดีต่างๆ ให้แก่กนั และกันภายในหน่วยงาน
เพื่อสร้างมิตรภาพที่ดี และความเข้าอกเข้าใจกัน
108. มีการรับข้อเสนอแนะต่างๆ ด้านการบริ การ กลยุทธ์ และการ
บริ หารจัดการที่ดี เพื่อให้การทํางานเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
109. มีการสร้างวัฒนธรรม และสร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรี ยน เพื่อ
การอยูร่ ่ วมกันเป็ นไปอย่างมีความสุ ข
110. มีการรายงานผลงานที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์ และตามสภาพจริ ง
111. นักเรี ยนรู ้จกั ใช้ชีวิตร่ วมกันคนอื่นๆ อย่างปกติสุข ไม่คิดว่าตน
เป็ นภาระของสังคม
112. นักเรี ยนรู ้จกั สร้างสุ ขภาพ และสุ ขอนามัยที่ดี
113. นักเรี ยนรู ้จกั สร้างความสมดุลในชีวิต
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ระดับความคิดเห็น
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114. นักเรี ยนรู ้จกั และสร้างวัฒนธรรมที่ดีสาํ หรับคนหูหนวก
115. นักเรี ยนใช้ภาษามืออย่างถูกต้อง และมีมารยาทในการทักทาย
116. นักเรี ยนใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารที่เหมาะสม และถูกต้องตามกฎ
ระเบียบ และมารยาทที่ดีในการสื่ อสาร
117. มีการสร้างสมดุลให้กบั ชีวิต
118. มีการเน้นคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนโดยคํานึงถึงประโยชน์ และ
ความสุ ขที่นกั เรี ยนจะได้รับ
119. มีเอกสารเผยแพร่ ให้ครอบคลุมด้านการได้ยนิ และทัว่ ถึง
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
ขอบพระคุณค่ะ
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เพื่อประกอบการพิจารณารู ปแบบการบริ หารงานบริ การด้านการได้ยนิ
ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ

ชื่อ.................................................... นามสุ กล…………………………………………………….
ตําแหน่ง……………………………………………………………………………………………
แนวทางการสั มภาษณ์
1. จากร่ างรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ
ท่านเห็นว่า องค์ประกอบที่นาํ มาเป็ นรู ปแบบ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
เพราะเหตุใด
2. จากรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ ท่าน
เห็นว่า ความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด สําหรับการนําไปใช้ในการบริ หารงาน
บริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาในประเทศไทย เพราะเหตุใด
3. จากรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ ท่าน
เห็นว่า องค์ประกอบใดบ้าง ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาการบริ หารงานบริ การ
การได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาให้มีประสิ ทธิผล (ตอบได้มากกว่า 1
องค์ประกอบ)
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีในร่ างรู ปแบบที่นาํ เสนอ
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ยงั ไม่มีในร่ างรู ปแบบที่นาํ เสนอ
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แบบสัมภาษณ์น้ ี เป็ นแบบสัมภาษณ์ที่อยูใ่ นขั้นตอนที่มีความสําคัญยิง่ ต่อการวิจยั ซึ่ง
เป็ นการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้
ยินโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ หลังจากที่ท่านได้ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแล้ว การ
ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอนะของท่าน จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการสร้างและยืนยันรู ปแบบการ
บริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ และให้ความมัน่ ใจต่อการนําเสนอ
รู ปแบบที่เหมาะสม ในอันที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานโรงเรี ยน และผูท้ ี่มีความสนใจที่จะ
พัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพ
ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ในการวิจยั ครั้งนี้

นางมุกดา พัฒนะเอนก
นักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เพื่อพิจารณารู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ
ชื่อผูใ้ ห้สมั ภาษณ์.............................................................................................................................
ตําแหน่ง.................................................................... หน่วยงาน…………………………………
วันที่....................... เดือน............................... พ.ศ............................................ เวลา..................น.
คําชี้แจง
ภายหลังจากที่ท่านได้พจิ ารณาองค์ประกอบของรู ปแบบ การบริ หารงานบริ การการได้
ยินของโรงเรี ยนโสตต้นแบบที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น ในฐานะที่ท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านการ
บริ หารโรงเรี ยน ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ
ของโรงเรี ยนโสตศึกษาอย่างไรบ้าง
ตอนที่ 1 แบบแสดงความคิดเห็น ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความถูกต้อง และการใช้
ประโยชน์ ขอให้ท่านทําเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ
ของรู ปแบบทั้ง 4 องค์ประกอบ
ความคิดเห็น
องค์ ประกอบ
ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้
ความถูกต้ อง
การใช้ ประโยชน์
ของรู ปแบบ เหมาะสม
เป็ น
ไม่เป็ น
เป็ นไป เป็ นไป ถูกต้อง
ไม่
ไม่
ถูกต้อง ประโยชน์ ประโยชน์
เหมาะสม
ได้
ไม่ได้
1. การบริ หาร
จัดการที่ดี
2. การ
ดําเนินการ
สอดคล้อง
กับวิถีชีวติ
คนพิการ
3. การบริ การ
สนับสนุน
4. การจัดการ
ศึกษา
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ (เพิ่มเติม)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. จากร่ างรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ ท่านเห็นว่า
องค์ประกอบที่นาํ มาเป็ นรู ปแบบมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. จากร่ างรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ ท่านเห็นว่า
มีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด สําหรับการนําไปใช้ในการบริ หารงานบริ การโรงเรี ยนโสต
ศึกษาในประเทศไทย เพราะเหตุใด
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. จากร่ างรู ปแบบการบริ หารงานบริ การการได้ยนิ ของโรงเรี ยนโสตศึกษาต้นแบบ ท่านเห็นว่า
องค์ประกอบใดบ้างที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาโรงเรี ยน (ตอบได้มากกว่า 1 องค์ประกอบ)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีในร่ างรู ปแบบที่นาํ เสนอ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ยงั ไม่มีในร่ างรู ปแบบที่นาํ เสนอ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(...........................................................)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.ดร.ศิริพนั ธ์ ศรี วนั ยงค์
2. ดร.สมพร หวานเสร็ จ
3. ผอ.พะโยม ชิณวงศ์
4. ผอ.อมร อินทนนท์
5. ผอ.สัญญา รี สยั ยาสน์
6. ผอ.ไพฑูรย์ ศรี ทอง
7. ผอ.อํานาจ ชนชนะชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และนิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนพิบูลย์ประชาสรรค์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดตาก
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ
ทีอ่ ยู่
อาชีพ

นาง มุกดา พัฒนะเอนก
121 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
นักธุรกิจ ศูนย์การแพทย์ หู คอ จมูก ชลบุรี
บริ ษทั ศูนย์การได้ยนิ ดีเมด จํากัด
บริ ษทั ดีฟาร์มาซี จํากัด
บริ ษทั นานาเวช จํากัด

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2515 ร.ร.สตรี กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2520 ร.ร.เตรี ยมอุดมศึกษา พญาไท กรุ งเทพฯ
พ.ศ. 2527 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์)
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
พ.ศ. 2532 ปริ ญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาความผิดปกติทางการสื่ อ
ความหมาย) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
พ.ศ. 2548 ปริ ญญาโท สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
(สาขารัฐประศาสนศาตร์)
พ.ศ. 2551 ปริ ญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2532 รับราชการตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 รพ.ชลบุรี
พ.ศ. 2537 – ปัจจุบนั กรรมการบริ หารศูนย์การได้ยนิ ดีเมด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ดีฟาร์มาซี จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั นานาเวช จํากัด

