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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา และ 2) เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัด
สงขลา จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน ประชากรท่ีศึกษาเป็น 

ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ท่ีมารับบริการในภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2562 จำนวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ค่าขนาดอิทธิพล (Effective Size 

Value หรือ E.S.) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

ใน 4 งาน โดยรวมปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการ 

และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน และ 2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า สภาพ

การบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง

นักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: ศูนย์การศึกษาพิเศษ, การศึกษาพิเศษ, นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) examine the administration of Special 

Education Center of Educational Service Area 3 in Songkla Province in 4 aspects the 

personnel and management, buildings, environment and safety, academic affairs and 

activities as determined in the curriculum and participation and support of the community 

and 2) to make a comparison of the parents’ opinion towards the administration of 

Special Education Center of Educational Service Area 3 in Songkla Province as classified by 

gender, educational level and monthly income. The population studied were 80 parents 

of the students in Special Education Center of Educational Service Area 3 in Songkla 

Province. The instrument used for collecting the data was a questionnaire. The statistics 

used for analyzing the collected data were percentage, mean, standard deviation and E.S. 

(Effective Size Value). 

The research findings were as follows:  1) According to the parents’ opinion, the 

administration of Special Education Center of Educational Service Area 3 in Songkla 

Province in 4 aspects was overall performed at highest level.  The mean scores listed in 

order from the highest to the lowest included academic affairs and activities as 

determined in the curriculum, personnel and management, buildings, environment and 

safety and participation and support of the community and  2) According to the 

comparison results, as classified by the parents’ gender, educational level and monthly 

salary, it was found that their opinion towards the administration of Special Education 

Center of Educational Service Area 3 in Songkla Province was overall not different. 

 

Keywords:  Special Education Center, Special Education, Special Students 

 

บทนำ 

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) พบว่า มีประชากร
ท่ัวโลกคิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย และเกือบร้อยละ 85 ของจำนวนเด็กท่ัวโลก

ซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นเด็กท่ียู่ในประเทศท่ีกำลังพัฒนา (UNESCO, 

2009) ในปี ค.ศ. 2013 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้จัดประชุมโลกหรือ World Conferenceว่าด้วย

เร่ืองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (special children) ท่ีเมือง ซาลามังคา (Salamanca) ในประเทศสเปน 
มติในท่ีประชุมเห็นพ้องต้องกันเก่ียวกับแนวทางการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
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ร่างกายด้วยเหตุผลท่ีว่า “เด็กทุกคนมีคุณลักษณะ ความสนใจ ความสามารถและความต้องการท่ีจะเรียนรู้

แตกต่างกัน” เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษย่อมปรารถนาท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีสนองความต้องการ 

ของพวกเขา การจัดการศึกษาพิเศษ (special education)ให้ความสำคัญกับแนวคิดท่ีว่า “เด็กและเยาวชน
ทุกคน ไม่ว่าจะมีคุณลักษณะ ภูมิหลังทางสังคม (social background) และวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน

อย่างไร ควรได้รับการโอกาสในการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทุกประเภท” (United Nations, 2015) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 10 วรรคสอง กำหนด
ว่า “การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม  

การส่ือสาร และการเรียนรู้หรือร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลท่ีไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้หรือไม่มี

ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ” 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำ

โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบ 

วิธีการ และการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในโรงเรียนท่ีมีเด็กบกพร่องทางร่างกายกับเด็กท่ัวไป 
มีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 300 โรงเรียนกระจายครอบคลุมทุกจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้ขยายผล

เป็นจำนวน 2,000 โรงเรียน ครอบคลุมทุกอำเภอท่ัวประเทศ เพ่ือรองรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย

ทุกคนท่ีประสงค์จะเรียน ได้มีการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนแก่นนำจัดการเรียนร่วม

ท่ัวประเทศและศูนย์การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ (บุญเกิด วิเศษรินทอง, 2552: 145) 

เม่ือวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ

ศิลป์ได้ให้นโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ (ออนไลน์, 2561: 1-3) ว่า “การดูแลเด็กและผู้ด้อยโอกาสถือเป็น

ปัจจัยหน่ึงท่ีประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกใช้วัดถึงความเจริญของประเทศน้ัน ๆ ว่าให้ความสำคัญและมีระบบดูแล
ทรัพยากรมนุษย์ดีเพียงใด ในส่วนของประเทศไทยเช่ือว่าในเร่ืองของการดูแลเด็กพิเศษไม่ได้แพ้ชาติใด ๆ 

และแม้จะยังปัญหาบางจุด และมีงบประมาณน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ ก็ย่ิงต้องจัดระบบบริหารจัดการ

งบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” ในส่วนนโยบายการศึกษา จะไม่ดูแลเด็กพิเศษกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึงแต่จะกำหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการเร่ิมต้นระบบการจัดการศึกษาพิเศษใหม่จากพ้ืนฐานท่ีมีอยู่
จริงและส่ิงท่ีดำเนินการไว้แล้ว โดยให้ดำเนินการใน 2 เร่ืองคือ 1) การบริหารจัดการงบประมาณ ให้

ดำเนินการ ตามรูปแบบการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร (คูปองครู) เพ่ือกระจายงบประมาณ

สำหรับการจัดการศึกษาพิเศษลงไปถึงเด็กและสถานศึกษาโดยแท้จริงโดยให้ฝ่ายปฏิบัติในพ้ืนท่ีเสนอ

แผนงานโครงการข้ึนมายังส่วนกลางท่ีจะทำให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามความ
ต้องการมากท่ีสุดและ 2) การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารท้ังระดับผู้อำนวยการสำนักและผู้บริหาร

สถานศึกษาเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ ควรมีการจัดระบบการเข้าสู่ตำแหน่งใหม่เพ่ือให้ได้ผู้ท่ีมีความชำนาญ
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งานเฉพาะทางการศึกษาพิเศษ มีประสบการณ์และความผูกพันในงานท่ีจะทำ จึงจะสามารถผลักดันงาน 

ไปข้างหน้าได้ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ได้จัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ เป็นสถานศึกษาท่ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีบทบาทหน้าท่ีจัด

การศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม และเตรียมความพร้อมของนักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางร่างกาย ได้แก่ การวางแผน กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย

การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและนำนโยบายระดับชาติไปสู่การปฏิบัติ  
ส่งเสริมและประสานงานการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้แก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

ร่างกายและแผนบริการเฉพาะครอบครัว และดำเนินการประสานงานขอรับส่ิงอำนวยความสะดวก  

ส่ือบริการ และความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ในรูปแบบคูปองการศึกษา (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา, 
2560) การบริหารงานภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา มีขอบข่ายภารกิจการบริหารและ

การจัดการตามโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษในภารกิจ 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากร

และการบริหารจัดการ หมายถึง การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาใน

การสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและบทบาทหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบัติงานในการศึกษาและพัฒนาสำหรับเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางร่างกายและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 2) ด้านอาคาร

สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย หมายถึง การจัดการสภาพแวดล้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ

โดยรวมไม่ว่าจะเป็นสภาพภายในหรือภายนอกท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บต่อเด็ก ตลอดจนการ

กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัย มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 3) ด้านวิชาการ
และกิจกรรมตามหลักสูตร หมายถึง การดำเนินงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนท่ีมีความ

บกพร่องทางร่างกาย การจัดส่ือการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และการส่งเสริมทักษะต่างๆเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของนักเรียน และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ เขตบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา เช่น การประชุมช้ีแจงให้ประชาชนในเขตบริการทราบถึงประโยชน์และความจำเป็นของการ

ดำเนินงาน การจัดกิจกรรมประชา สัมพันธ์ การจัดให้มีกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจน

ติดตามประเมินผลรวมถึงการเข้ามาส่วนร่วมจากชุมชน หรือประชาคมในเขตบริการของศูนย์ฯ 
โรงเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2543 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543) และมีการสรุปผลงานตาม

แนวทางของการปฏิบัติงานประจำปีและมีการรายงานการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปีการศึกษา แต่จาก

การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ พบว่า แม้ศูนย์ฯจะมีภารงานเพ่ิมข้ึนแต่จำนวนเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายท่ีเข้ามารับบริการในศูนย์ฯมีจำนวนลดน้อยลง (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา, 2560) อาจเป็นไปได้ว่า ศูนย์ ฯ จำเป็นต้องมีการศึกษา และวิเคราะห์การบริหารงานของ

ศูนย์ฯ ท้ังน้ีเพ่ือนำทรัพยากรท้ังท่ีเป็นบุคคล เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงแวดล้อมและปัจจัยอ่ืน ๆ มาประสาน
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เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

ร่างกายและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน ผู้วิจัยซ่ึงเป็น

ครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารงาน 
ของศูนย์ฯในงาน 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) ด้านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อม

และความปลอดภัย 3) ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมและการ

สนับสนุนจากชุมชนท่ีอยู่รอบ ๆ บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษเพ่ือประเมินสภาพการดำเนินงาน 

ของศูนย์ฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์ฯให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 

จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ของผู้ปกครองนักเรียน 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากร ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากรท้ังหมด ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ท่ีมารับบริการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 
80 คน  

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา โดยอาศัยแนวคิดจากการวิจัยของ Mattos-Massey, A. (2005) 

เ ร่ื อ ง  “Curriculum and Assessment for Students with Moderate and Severe Disabilities” และ

การศึกษากลุ่มงานศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เร่ือง  

"แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ” แบบสอบถามน้ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วยคำถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพจริงในการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

2) ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
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3) ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

4) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 
 

3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มีข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็น
แนวทางในการกำหนดรายงการประเมินการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัด

สงขลาในแต่ละด้านท้ัง 4 ด้าน และศึกษารูปแบบของการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และรายละเอียดของเคร่ืองมือจากงานวิจัยต่าง ๆ 

2. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของโครงสร้าง ความเท่ียงตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) 

และการใช้ภาษาเพ่ือนำมาแก้ไข การใช้สำนวนภาษาตลอดจนสาระสำคัญของเน้ือหาให้สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายและนิยามคำศัพท์ ก่อนนำไปใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย 
3. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์แล้วส่งให้

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

ข้อคำถามกับจุดมุ่งหมายท่ีต้องการวัด (Item Objective Congruence: IOC) ความครอบคลุมของข้อ

คำถามและความชัดเจนของภาษา ค่าดัชนี IOC ท่ีได้เป็นค่าเฉล่ียท่ีได้จากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิโดย
ค่า IOC มี 3 ระดับ คือ คะแนน 1 (สอดคล้อง) คะแนน 0 (ไม่แน่ใจ) และคะแนน -1 (ไม่สอดคล้อง) ถ้าค่า 

IOC เท่ากับ 1 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าสอดคล้อง ค่า IOC เท่ากับ -1 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิ 

มีความเห็นว่าไม่มีความสอดคล้อง และถ้า IOC มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าไม่แน่ใจ 

พบว่าคุณภาพด้านความตรงเชิงเน้ือหาของข้อคำถามในแบบสอบถามของการวิจัยน้ีมีค่าระหว่าง 0.60-1.00 

4. นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (tryout) กับผู้ปกครองนักเรียนท่ี ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยซ่ึงได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร จำนวน 

30 คน แล้วนำแบบสอบถามท้ังหมด 30 ฉบับไปหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือม่ัน
เท่ากับค่าระหว่าง 0.893 

5. จัดพิมพ์แบบสอบถามของการวิจัยเพ่ือนำไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองนักเรียนของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ต่อไป 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 

4.1 ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา

พิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียน 
4.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนเม่ือผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียน 
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4.3 ผู้วิจัยได้กำหนดวันรับคืนแบบสอบถามแต่ละฉบับไว้ในแบบสอบถาม โดยขอความร่วมมือ

จากผู้ปกครองนำมาส่งให้ผู้วิจัยตามท่ีกำหนด ได้แบบสอบถามคืน มา 80 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

5.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามนำมาคำนวณค่าร้อยละ (percentage) 

5.2 ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา นำมา

หาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
5.3 การทดสอบสมมติฐานสภาพจริงในการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 

3 จังหวัดสงขลา โดยใช้ค่าขนาดอิทธิพล (Effective Size Value) ตามแนวคิดทฤษฏีของเฮดจ์และโอลคิน  

(Hedges & Olkin, 1985; อ้างถึงในนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 187-191) 

สูตรสำหรับการคำนวณค่าขนาดอิทธิพล (Effective Size) มีดังน้ี 

                     E.S.    =    μ1  - μ2 

                                    σ1 + σ2 

                                              2                      

               เม่ือ  E.S. แทน   ค่าขนาดอิทธิพล (ความแตกต่างของผลการวิจัย) 

μ1     แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร 1 

                              μ2     แทน   ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากร 2 

                             σ1      แทน   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 1                            

                             σ2       แทน   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 2 

ถ้าค่า E.S. มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ถือว่า ค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่มแตกต่างกัน 

เฮดจ์และโอลคิน ( Hedges & Olkin,1985) ได้กำหนดค่า E.S. หรือค่าขนาดอิทธิพล ดังน้ี  

E.S. = .20 แปลว่า ปริมาณความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มเป็น .20 เท่าของค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ถือว่าค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มแตกต่างกันน้อย 

E.S. = .50 แปลว่า ปริมาณความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มเป็น .50 เท่าของค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ถือว่าค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มแตกต่างกันปานกลาง 

E.S. = .80 แปลว่า ปริมาณความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มเป็น .80 เท่าของค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ถือว่าค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มแตกต่างกันมาก 

 

ผลการวิจัย 

1. สภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาใน 4 งาน 
โดยรวมและรายด้านปฏิบัติในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการและ
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กิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัย และด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ดังปรากฏในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 
 

การบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 

N = 80 
ระดับ อันดับ 

μ σ 

1. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4.27 0.73 มาก 1 

2. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 3.76 0.71 มาก 2 

3. ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 3.73 0.67 มาก 3 

4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 3.63 0.66 มาก 4 

รวม 4.81 0.69 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า สภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

ใน 4 งาน โดยรวมปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน  
โดยเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการ

บริหารจัดการ ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 

2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า สภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลาตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต

การศึกษา 3 จังหวัดสงขลาจำแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือน 
 

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงาน

ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา 

เพศของ

ผู้ปกครอง 

ระดับ

การศึกษา 
รายได้/เดือน 

ค่า E. S. ค่า E. S. ค่า E. S. 

1. ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร .16 .52 .15 

2. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ .14 .57 .17 

3. ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 133 .21 .17 

4. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน .03 .32 .02 
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จากตารางท่ี 2 เม่ือจำแนกตามเพศ และรายได้ต่อเดือน พบว่าความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการ

บริหารบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกันในด้านวิชาการ

และกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน แต่เม่ือจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองท่ี

มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ แตกต่างกันในด้าน

วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรและด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ส่วนความคิดเห็นต่อด้าน

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชนไม่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยมี
ประเด็นท่ีนำมาอภิปราย ดังน้ี 

1. ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นว่า การบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา มีการปฏิบัติในระดับมาก ท้ังน้ีเป็นเพราะว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา  

เป็นสถาบันการศึกษาหน่ึงท่ีมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาและภารกิจในการจัดการเรียนการสอน
เหมือนกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับหลักการจัดต้ังหน่วยบริหารของศูนย์การศึกษาพิเศษ

ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559: 6) ท่ีว่าศูนย์

การศึกษาพิเศษ คือสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการในลักษณะ

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม ฟ้ืนฟู และเตรียมความพร้อม จัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ 
ครู บุคลากร และชุมชนรวมท้ังการจัดเทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือ 

อ่ืนใดทางการศึกษา ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกำหนดในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงศูนย์

การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา มีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพของศูนย์ฯ ให้เป็นท่ี
ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนท่ีนำบุตรหลานท่ีพิการมารับบริการเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ดีข้ึน ตามท่ีกำหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธราช 2545 

หมวดท่ี 2 เร่ืองสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน

ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 

การส่ือสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มี

ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุจิตรพร สีฝ้ัน (2550: 67) ซ่ึงได้ศึกษา การพัฒนาแบบการให้บริหารในระยะ
เช่ือมต่อเฉพาะบุคคลสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจากระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเข้าสู่

ระบบโรงเรียน และพบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษทำหน้าท่ีบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ ทำหน้าท่ีนำ

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และดูแลงานวิชาการการศึกษาพิเศษ ส่วนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทำ
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หน้าท่ีให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการและครอบครัวและเตรียมความพร้อมแก่คนพิการ

รวมท้ังการดำเนินการคัดแยก ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและส่งต่อคนพิการไปยังสถานศึกษา การบริหารจัดการใน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการและครอบครัว และเตรียม
ความพร้อมแก่เด็กพิการวัยก่อนเข้าเรียนหรือผู้พิการภายหลังก่อนส่งกลับไปเรียนร่วม โดยศูนย์การศึกษา

ระดับจังหวัดและระดับเขตการศึกษา ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน จะขอนำมาอภิปราย ดังน้ี 

1.1 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพ

การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  
ว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลาเล็งเห็น

ความสำคัญของการบริหารงานวิชาการและการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ในแง่ท่ีว่าการจัดการศึกษาสำหรับ

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ การส่ือสารและการเรียนรู้โดยผู้รับบริการ
ของศูนย์ฯต้องได้รับการศึกษา ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เน่ืองจากผู้พิการเป็นผู้ท่ีมีความ

บกพร่องหรือมีความอ่อนด้อยในบางด้าน จึงมีความต้องการจำเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

เพ่ือให้เกิดผลในการพัฒนาทางด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสุรัญจิต วรรณนวล (2549: 65) ท่ีศึกษาการดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็ก

พิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประวัติ จากหลักฐาน  

และสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ด้านการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็กพิการ ด้านการจัดทำแผนการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) และด้านการให้บริการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมตามแผนท่ีกำหนดอยู่ใน
ระดับมาก 

1.2 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพการ

ดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ว่ามีการ
ปฏิบัติในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะว่าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญต่อการ

จัดสรรบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเน่ืองจาก  ครูการศึกษาพิเศษน้ันจะต้อง

เป็นผู้ท่ีศึกษาในด้านการศึกษาพิเศษมาโดยตรง เพราะจำเป็นจะต้องเข้าใจสภาพของภาวะความบกพร่อง

ของนักเรียน เพ่ือให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ทำให้
ครูการศึกษาพิเศษน้ันต้องมีความรู้ในด้านวิชาการเก่ียวกับวิชาการเรียนรู้ต่าง ๆ และในขณะเดียวกันก็ต้อง

สามารถประยุกต์เน้ือหาวิชาเหล่าน้ันให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถเร่ืองรู้และเข้าใจได้อีกด้วย 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของประวีณา โภควนิช (2559: 99) ซ่ึงพบว่าเน่ืองจากครูการศึกษาพิเศษมีบทบาท

สำคัญอย่างย่ิงท้ังในการปฏิบัติหน้าท่ีสอน จัดการศึกษา นิเทศ หรือหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน สถานศึกษาเรียนรวมระดับประถมศึกษาจังหวัด

ปทุมธานีมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูด้านคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและพัฒนาความรู้

ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษในระดับมากท่ีสุด 
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1.3 ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อสภาพ

การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ว่ามี

การปฏิบัติโดยรวมและรายข้อในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะว่าสภาพแวดล้อมท่ีทำให้เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเรียนรู้ได้ดี คือ สภาพแวดล้อมท่ีมีระเบียบ มีความแน่นอน ปลอดภัย คาดเดาได้ว่า จะเกิด

อะไรข้ึน จะช่วยให้เด็กรับรู้และประมวลข้อมูลท่ีครูสอนได้ดีและเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อเรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้ ดังน้ี สภาพอาคารในศูนย์การศึกษาพิเศษมีความแข็งแรง  ม่ันคง

และ ปลอดภัย. สภาพอาคารในศูนย์การศึกษาพิเศษมีความแข็งแรง  ม่ันคงและ ปลอดภัย  มีการจัดแหล่ง
เรียนรู้ภายในบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างพอเพียง และ  ศูนย์การศึกษาพิเศษมีพ้ืนท่ีเพียงพอสำหรับทำ

กิจกรรมต่าง ๆ ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของอาพร ตรีสูน (2560: 21-25) ท่ีพบว่าสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ สถานศึกษาเรียนรวมหรือศูนย์การศึกษาพิเศษควรจัดให้นักเรียนท่ีพิการหรือท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้อยู่ในภาพแวดล้อมท่ีมีข้อจำกัดน้อยท่ีสุดซ่ึงการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและ

ภายในอาคารเรียนต้องมีการกำหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน เช่น ห้องท่ีเงียบไม่มีเสียงรบกวนเช่นเสียง

โทรทัศน์ วิทยุและไม่มีผู้คนเดินผ่านไปมา ท่ีสำคัญคืออย่าน่ังฝึกเด็กใกล้ประตูเพราะเด็กจะวอกแวกได้ง่าย 

เลือกห้องท่ีสบายกว้างพอไม่แออัด มีเก้าอ้ีและโต๊ะท่ีน่ังสบาย และมีขนาดพอเหมาะกับตัวเด็ก ควรจัด
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นท่ี เช่น จัดของเล่นไว้ในล้ินชักหน่ึง กระดาษ ดินสอสีไว้ในอีกล้ินชักหน่ึงเพ่ือเด็กจะได้

ไม่สับสนและจะได้หัดหยิบของต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ดังน้ัน ระเบียบและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม

เป็นส่ิงสำคัญเพราะจะช่วยให้เด็กพิเศษจัดการกับตัวเองได้ง่ายข้ึน และ ตอบสนองต่อโลกรอบตัวได้ดีข้ึน เด็ก

จะเข้าใจโลกท่ีสับสนยุ่งเหยิงได้ไม่ยากเกินไป เด็กจะกล้าออกมาสัมผัสกับส่ิงรอบตัวและผู้คนมากข้ึน 
1.4 ด้านการมี ส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน  โดยรวมปฏิบั ติในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากผู้ปกครองมีบทบาท

สำคัญท่ีสุด ในการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเต็มท่ีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็ก และเตรียมความพร้อมของเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ เช่น เด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ การมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นสำคัญในการให้บริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(2556) นอกจากน้ีเน่ืองจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จำเป็นต้องใช้งบประมาณ
เพ่ือการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากท่ีสุด แต่งบประมาณท่ีได้รับจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่เพียงพอ ศูนย์ ฯ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้าน

ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาศูนย์ฯ เช่น การปรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ การจัดหาอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน

เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของเด็กท่ีเรียนอยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ สอดคล้องกับข้อบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ท่ีเน้นแนวคิดการมีส่วนร่วม

ของครอบครัวในการร่วมจัดการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ สามารถเป็นผู้จัดการศึกษาได้ สาหรับการจัด

การศึกษาสาหรับคนพิการก็เช่นกัน ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีบทบาทในการทางานแบบมีส่วนร่วม  
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ท้ังลักษณะผู้ส่งเสริมการเรียนรู้และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และลักษณะผู้จัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมในเชิง

การบริหาร การจัดการศึกษา การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (Partnership Model) กับศูนย์การศึกษาพิเศษ 

2. ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 
จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง พบว่า เม่ือจำแนกตามเพศ และรายได้

ต่อเดือน พบว่าความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 

3 จังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกันในด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านบุคลากรและการบริหาร

จัดการ ด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน แต่เม่ือ
จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ แตกต่างกันในด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรและด้านบุคลากรและการ

บริหารจัดการ ส่วนความคิดเห็นต่อด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยและด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชน
ไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้ปกครองทุกคนท่ีพาบุตรหลานมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ต่างมีความคิดเห็นท่ีตรงกันคือความคาดหวังท่ีจะได้รับบริการท่ีดีใน 

ทุก ๆ ด้าน กล่าวคือ คาดหวังให้ครูจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บุตรหลานของตนมีความรู้ความสามารถมาก

ข้ึนท้ังน้ีเน่ืองจากผู้ปกครองทุกคนท่ีพาบุตรหลานมารับบริการท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา ต่างมีความคิดเห็นท่ีตรงกันคือความคาดหวังท่ีจะได้รับบริการท่ีดีในทุก ๆ ด้าน กล่าวคือ 

คาดหวังให้ครูจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บุตรหลานของตนมีความรู้ความสามารถมากข้ึน ถึงแม้ว่า

ผู้ปกครองจะมีวุฒิการศึกษาต่างกันแต่ผู้ปกครองทุกท่านก็ให้ความไว้วางใจและยอมรับในการบริหารงาน

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาผู้ปกครอง
เช่ือถือในตัวครูว่าเป็นบุคคลสำคัญท่ีมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนาบุตรหลานของพวก

เขารวมท้ังยังเป็นผู้มีความรักเมตตาศิษย์ปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีท่ีสุดเพ่ือหวังให้ศิษย์มี

ศักยภาพท่ีดีข้ึน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการสำหรับผู้ปกครองท่ีมารับบริการภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559) ท่ีว่า “ครอบครัว สมาชิกใน

ครอบครัวเป็นบุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดและครอบครัวเป็นผู้ท่ีเข้าใจเด็กมากท่ีสุด ครอบครัวจึงเป็นหัวใจสำคัญใน

การพัฒนาเด็ก ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญท่ีสุดในการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเต็มท่ีและ

เต็มความสามารถขณะอยู่ท่ีบ้าน เม่ือเด็กถึงวัยท่ีควรได้รับการบริการทางการศึกษา ผู้ปกครองควรได้ทราบ
ถึงสิทธิต่าง ๆ กระบวนการ และวิธีการพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ในการเข้ารับบริการ” 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำไปปฏิบัติ 

จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ในด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย แม้ว่าจะมีค่าเฉล่ียในระดับมาก

แต่ยังน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาควรให้ความสำคัญใน
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การจัดสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวสมาชิกในศูนย์การศึกษาพิเศษและผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังมีชีวิตและไม่มีชีวิต

ท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมทำให้เกิดทัศนคติหรือความรู้สึกต่อศูนย์การศึกษาพิเศษในทางท่ีดีเพ่ือสร้าง

บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนซ่ึงเป็นผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองนักเรียน 
และชุมชน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 

จากผลการวิจัยในด้านบุคลากรและการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

จังหวัดสงขลา ให้ความสำคัญการพัฒนาตนเองในระดับท่ีน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษา
เก่ียวกับความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูการศึกษาพิเศษ หรือ การนิเทศภายในท่ีมีผลต่อการ

พัฒนาศักยภาพการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ 
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