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รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของ
คนพิการทางการได้ยนิ
The Administration Model to Help Deaf Student
Preparing a Career in the Future
ปกรณ์กติ ติ์ ม่วงประสิทธิ์1
บทคัดย่อ
การวิ จั ยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ กษาสภาพปั ญหา และพั ฒนารู ปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยิน กลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ อ านวยการ และครู เก็บข้ อมู ลโดยศึกษาเอกสาร สั มภาษณ์เชิงลึ ก
สังเกต สอบถาม อภิปรายกลุ่มเฉพาะ การ SWOT Analysis และการประชาพิจารณ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์และ
สังเคราะห์เนื้อหา ผลคือ
สภาพการบริหารสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยินใน
ประเทศมี ก ฎหมายเฉพาะส าหรั บ จั ดการศึ ก ษาเพื่ อคนพิ ก าร มี นโยบายการจั ด
การศึกษาเพื่อการมีงานทา ซึ่งสานักบริหารการศึกษาพิ เศษ นานโยบายสู่การปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยินให้มีโอกาสในการดารงชีวิต ใน
ต่างประเทศมีนโยบายการจัดการศึกษาด้านอาชีพสาหรับผู้เรียนทุกคนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียน
ปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาพบว่าขาดความชัดเจนในการทา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานทั่ วไป และบริหาร
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บุคคล ทาให้การบริหารสถานศึกษาขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติและไม่สัมฤทธิ์ผล
ตามเป้า
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการ
ได้ยินคือ การให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม การกาหนดนโยบายเฉพาะ แนวคิดเชิง
เศรษฐศาสตร์ การจูงใจบุคลากร งานวิชาการ การเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา การ
เรียนรู้วัฒนธรรม และการปลูกฝังคุณธรรม
คาสาคัญ: การบริหารจัดการสถานศึกษา / อาชีพเพื่อการมีงานทา /
คนพิการทางการได้ยิน
Abstract
The purposes of this research were to study the problems of the
models school administrators use to prepare students who are deaf for future
careers. The samples of this research involved experts, school directors and
teachers. Document analysis, in-depth interviews, observations and focus
groups were used to collect data. Analysis of the data used SWOT analysis,
frequency, percentage and standard deviation.
Findings of this research showed that evidence of laws and policies
regarding future career specifically for students who are deaf in school
administration. Special Education Bureau implements policy to support
students who are deaf to get jobs to be able to live in society. We also found
that in overseas there are policies in career education for all students that
correspond with individual potentials.
The problems identified about school administration were lack of
clarity between policy and practical application in terms of academic
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administration, budgeting, general and personnel management, which limit
continuity and achievement in school administrations.
This is inconsistent with the model of school administration for
students who are deaf about future career which is to give precedence to P:
Participation, P: Policy specific, E: Empowerment, A: Academic, A: Autonomy,
C: Culture and E: Ethics.
Keywords: The school administration / Preparing a career / Deaf students
บทนา
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่
8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ”
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก
ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกับบุคคลอื่นโดยรัฐ
มีหน้าที่ต้องให้การสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรในการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษา รวมทั้ งท าให้ ผู้ยากไร้ หรื อผู้ อยู่ ในสภาวะยากลาบากสามารถเข้ าถึ ง
การศึกษาอย่างเท่าเทียม
หากพิ จารณาหลั กสู ตรและการจั ดการเรี ยนการสอนระดั บการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน พบว่ ายั งขาดการเสริ มสร้ างความรู้ และทั กษะอาชีพที่ เป็นรากฐานสาคั ญ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ เจตคติสาหรับการทางานและอาชีพ จึงมีความจาเป็นต้อง
ปรับหลักสูตรโดยเร่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพให้นักเรียน
และจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถค้นหาและค้นพบความถนัดของตนเองรวมทั้งการ
มีพื้นฐานการอาชีพ ในส่วนของการเตรียมการสู่อาชีพอีกเส้นทางหนึ่ง เมื่อเรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนสามารถเรียนต่อในสถาบันอาชีวศึกษาแบ่งออกเป็นหลาย
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ระดับหรือหลายหลักสูตร มีการกาหนดระยะเวลาในการศึกษาและพื้นฐานความรู้ของผู้
เข้าศึกษาต่างกัน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
เป็นรากฐานและเป็นส่ วนหนึ่งของเจตนารมณ์ และเป้าหมายของการศึกษาสาหรั บ
เยาวชนไทย การให้ความรู้ความเข้าใจต่อความคิดรวบยอดของการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทา จาเป็นอยู่ในทุกระดับชั้นและบูรณาการในหลักสูตรแกนกลางทุกกลุ่มสาระ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และรายวิชาศักยภาพตามลักษณะอาชีพให้เรียนรู้ตามความสนใจ ความ
ถนัดที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการจัดน้าหนักของ
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการมีงานทาในแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน
ไปตามระดับชั้นของผู้เรียน
สถิติคนพิการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยสานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (2557) พบว่ามีคนพิการทั้งสิ้นจานวน 1,767,961 ราย
โดยแบ่งออกเป็ น คนพิการที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจ านวน 61,010 คน และ
ภูมิภาค 1,470,952 ราย เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า เป็นผู้พิการทางด้านการได้ยิน
หรื อสื่ อความหมายจ านวน 250,810 ราย หรื อร้ อยละ 16.37 และจากการสารวจ
นั กเรี ยนของศู นย์ ปฏิ บั ติ การกระทรวง ศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (2556) นักเรียนและนักศึกษาพิการของ
กระทรวงศึ กษาธิ การปี การศึ กษา 2555 พบว่ ามี นักเรี ยน นั กศึ กษาที่ มีความพิ การ
ทางด้านการได้ยินและการสื่อความหมายจานวน 131,872 ราย หรือร้อยละ 48 จาก
นักเรียนที่มีความพิการทุกประเภท คือ 274,194 ราย โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มนักเรียนที่มี
ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายมี จานวนมากเมื่อเทียบกับประชากร
นักเรียนพิการทุกประเภท ประกอบกับความสามารถในการรับรู้และการสื่อความหมาย
ของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นอุปสรรค์ในการเรียนรู้ ซึ่งปัญหาสาคัญที่พบในการจัดการเรียน
การสอนคือ การสื่อสารและความไม่เข้าใจระหว่างกัน และการขาดโอกาสในการรับรู้
ข้อมูลและข่าวสาร หากไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ จะทาให้การรับรู้ของเด็กที่มีความ
พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายแตกต่างจากเด็กพิการในกลุ่มอื่นๆ มาก
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ที่ผ่านมาพบว่าการจัดกระบวนการและรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทาสาหรับคนพิการในด้านการได้ยินหรือสื่อสารความหมายยังไม่มีกระบวนการ
หรื อ รู ป แบบที่ เ หมาะสม ทั้ ง ในเรื่ อ งของความเข้ า ใจในนโยบายหลั ก ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายและกฎกระทรวงที่ไม่เอื้อต่อการทางานของคนพิการ
งบประมาณในการสนั บสนุ นและพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรู้ ส าหรั บคนพิ การ และ
ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาการศึกษาไว้
สาหรับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ 7 ยุทธศาสตร์ คือ (1) เพิ่มโอกาสให้คนพิการ
ได้รับการศึกษา (2) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ให้เหมาะสมสาหรับคนพิการ (3) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ (4) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้สาหรับคน
พิการ (5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ (6) พัฒนาระบบ
การบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ และ (7) ระดมทรัพยากรจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อการศึกษาสาหรับคนพิการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556) สืบเนื่องจากนโยบายและยุทธศาสตร์
“2555” ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนโยบายเน้นในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการมี
อาชีพ มีรายได้และมีงานทา โดยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
ในทุกๆ ด้านในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
การจั ดการศึ กษาเพื่ อการมี งานท าเป็ นนโยบายของกระทรวงศึ กษาที่ ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์โดยกาหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาโดย วิเคราะห์ความสามารถและศักยภาพของพื้นที่
ในด้านต่างๆ คือ ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่
ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทศทาเลที่ตั้งแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
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ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจถึงสมรรถนะ ความสามารถของ
ตนเอง ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ในขณะเดียวกันจะต้องเรียนรู้ในศักยภาพนานา
ประเทศ ใน 5 ภูมิภาค เกี่ยวกับศักยภาพ ความต้องการ วิถีความเป็นอยู่ของประชาชน
ในกลุ่มที่ตนเองจะเข้าไปติดต่อปฏิสัมพันธ์ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ อันจะนามาสู่การ
ออกแบบการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีอาชีพ มีรายได้ ผ่านกลุ่มอาชีพใหม่ 5
กลุ่ม คือ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และด้านบริหาร
จัดการและการบริการ
จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการทางการได้ยินในเขตภาคเหนือตอนบน (วันที่
14-22 สิงหาคม 2557) ประกอบด้วยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลาปาง และโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก
พบว่าด้านวิชาการ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาของโรงเรียนยังเป็นการจัดใน
รูปแบบที่โรงเรียนจัดเตรียมรายวิชาอาชีพไว้ให้ผู้เรียน โดยเป็นรายวิชาอาชีพทั่วไป เช่น
ล้างรถ ทาน้าดื่ม ทาขนม งานดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานอาชีพที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่น วัสดุท้องถิ่นและความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นนั้นๆ ด้านงบประมาณพบว่า
โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณเพื่ อเป็ นค่ าวัสดุ และอุปกรณ์ในการด าเนิ นการ เมื่ อ
นักเรียนได้ผลผลิตจากการฝึกปฏิบัติก็จะนาเอาไปขายให้กับบุคลากรในโรงเรียนหรือ
เพื่อนนักเรียนด้วยกันในราคาที่ใกล้เคียงกับเงินทุน ด้านการจัดสรรบุคลากรพบว่าครู
และบุคลากรยังขาดความช านาญในการบริหารจัดการด้านอาชี พ ขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการทางานด้านอาชีพที่ได้รับมอบหมาย จึงขาดความเชื่อมโยงในการ
นาความรู้ไปถ่ายทอดจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องของนักเรียน สาหรับด้านบริหาร
ทั่วไปพบว่ าการจั ดสรรพื้ นที่ ในการจั ดกิ จกรรมอาชี พของนั กเรียน โรงเรี ยนยั งขาด
สถานที่ๆ มีความเหมาะสมในการจัดการด้านอาชีพ และที่ สาคัญการนาองค์ความรู้
จากปราชญ์ในท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้ และขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอื่นใน
การเข้ ามาร่ วมสนั บสนุนในการจั ดการศึ กษา จากภาระงาน 4 ด้ าน ในการบริ หาร
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สถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ในการจัดการศึกษาตามนโยบายเพื่อการมี
งานทาพบว่ายังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในการดาเนินการในสถานศึกษา
จากสภาพและปั ญหาในการจั ดการสถานศึ กษาศึ กษาเพื่ อการมี งานท า
สาหรับผู้เรียนที่มีความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายที่กล่าวมาข้างต้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าสภาพและปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาศึกษา
เพื่ อการมี งานท าของผู้ พิ การทางการได้ ยิ นหรื อสื่อความหมายในประเทศไทยและ
ต่างประเทศเป็นอย่างไร รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาศึกษาเพื่อการมีงานทา
ของผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
กาหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาศึกษาเพื่อการ
มีงานทาของผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกับผู้เรียนปกติ มีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีอาชีพเลี้ยงตนเอง และเป็นกาลังในการพัฒนา
ประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคน
พิการทางการได้ยินของประเทศไทย และต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคน
พิการทางการได้ยิน
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคน
พิการทางการได้ยิน
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้อานวยการสานักบริหารการศึกษาพิเศษ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการทางการได้ยิน 20 คน ครู 300 คน รวมทั้งสิ้น 323 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน ผู้อานวยการสานักบริหารการศึกษาพิเศษ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึ กษาในสถานศึ กษาเฉพาะความพิ การ ซึ่ งได้ มาโดยวิ ธี การสุ่ มแบบเจาะจง
ผู้อานวยการสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการทางการได้ยิน 11 คน ครู 44
คน รวมทั้งสิ้น 55 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ สภาพและปั ญ หาในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยินใน 4 ด้าน
2. แบบบั นทึ กการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก เกี่ ยวกั บสภาพและปั ญหาในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยินใน 4 ด้าน
3. แบบบันทึกการอภิปรายกลุ่มเฉพาะ เกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยินใน 4 ด้าน
4. แบบบันทึกการทา SWOT Analysis เพื่อกาหนดรูปแบบของการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของผู้พิการทางการได้ยิน
5. แบบสอบถามประกอบการท าวิ ทยาพิ จารณ์ เพื่ อ การตรวจสอบ
รูปแบบของการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของผู้พิการทางการได้ยิน
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6. แบบบันทึกการสังเกต เพื่อสังเกตสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
เพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยิน
การวิจัยครั้งนี้เป็นใช้การรูปแบบวิจัยแบบผสม (Mix Method Research)
เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดาเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยินของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ มีวิธีการหาคาตอบดังนี้
1. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาของคน
พิการทางการได้ยินในต่างประเทศมีการหาคาตอบด้วยวิธีการ ดังนี้
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การมีงานทาของคนพิการทางการได้ยินดั งนี้คือเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร
วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้แบบบันทึกการศึกษา
เอกสารเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์
และสังเคราะห์เนื้อหา
2. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาของคน
พิการทางการได้ยินในประเทศไทยมีการหาคาตอบด้วยวิธีการ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยิน คือ เอกสารวิชาการ บทความ วารสาร
วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้แบบบันทึกการศึกษา
เอกสารเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์
และสังเคราะห์เนื้อหา
2) สัมภาษณ์เชิงลึ กเกี่ยวกั บสภาพการบริหารจั ดการสถานศึ กษาขั้ น
พื้ น ฐานเพื่ อ การมี ง านท าของคนพิ ก ารทางการได้ ยิ น ด้ า นนโยบาย มาตรการ
วิธีดาเนินการ ผู้ให้การสัมภาษณ์ คือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารการศึกษาพิเศษ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ และสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยินตามภาระงาน 4 ด้าน ผู้ให้การสัมภาษณ์
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 11 คน และครูผู้สอน 44 คน โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์
เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์
และสังเคราะห์เนื้อหา
3) สั ง เกตประกอบการสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึ กษาเพื่ อการมี งานท าของคนพิ การทางการได้ ยิ น ผู้ ให้ ข้ อมู ล คื อ ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา 11 คน และครูผู้สอน 44 คน โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตประกอบการ
สอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์
และสังเคราะห์เนื้อหาจากการสังเกต หาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากการสอบถาม
4) อภิปรายกลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยินผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มเฉพาะ
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 11 คน และครูผู้สอน 44 คน โดยใช้แบบบันทึกการอภิปราย
กลุ่มเฉพาะเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์เนื้อหา
เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศในขั้นตอนที่
ได้กล่าวมาแล้วโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลเพื่ อสรุปเป็น
ข้อมูลด้านสภาพการบริหารจัดการต่อไป
3. เพื่อศึกษาปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมี
งานทาของคนพิการทางการได้ยินของประเทศไทย มีวิธีการหาคาตอบ ดังนี้
อภิ ปรายกลุ่มเฉพาะเกี่ยวกั บปัญหาในการบริหารจั ดการสถานศึ กษาขั้ น
พื้นฐานเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยินผู้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มเฉพาะ
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 11 คน และครูผู้สอน 44 คน โดยใช้แบบบันทึกการอภิปราย
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กลุ่มเฉพาะ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์เนื้อหาจากการอภิปราย
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยิน มีวิธีหาคาตอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกลุ่ม จัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตาม
ขั้นตอนที่ 1
2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของประเด็นสาคัญที่ได้จาก
1 เพื่อกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาของคน
พิการทางการได้ยินโดยใช้แบบบันทึกการทา SWOT Analysis เป็นเครื่องมือโดยให้
ผู้เข้าร่วมทา SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ซึ่งประเด็น
สาคัญที่ได้มาจากการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมี
งานทาของคนพิการทางการได้ยิน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับผู้วิจัยในการวิเคราะห์จุดแข็ง
โอกาส การแก้ไขจุดอ่อนและอุปสรรคของประเด็นสาคัญดังกล่าวแล้วนามากาหนดเป็น
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการ
ได้ยินผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 11 คน และครูผู้สอนจานวน
44 คน
3. ทาวิทยาพิจารณ์รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
มีงานทาของคนพิการทางการได้ยินโดยการประชุมกลุ่มเฉพาะเพื่อนาประเด็นที่ผู้วิจัย
ได้กาหนดเป็นร่างรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทา
ของคนพิการทางการได้ยิน เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ผู้มีส่วน
ร่ ว มในการวิ ท ยาพิ จ ารณ์ คื อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผู้อานวยการสานักบริหารการศึกษาพิเศษ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ ผู้บริหารสถานศึกษา 11 คน และครูผู้สอน 44 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึก การทาวิทยาพิจารณ์ และ
แบบสอบถามประกอบการทาวิทยาพิจารณ์
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4. นารูปแบบที่ผ่านการทาวิทยาพิจารณ์มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อการนาเสนอ
ต่อไป
ผลการวิจัย
1. สภาพการบริห ารจั ด การสถานศึ กษาเพื่ อ การมี ง านท าของคนพิก าร
ทางการได้ยิ นในประเทศไทย ประเทศไต้ห วัน ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจี น
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศออสเตรเลีย มีกฎหมายเฉพาะในการจัดการศึ กษา
สาหรับคนพิการ ในต่างประเทศจะมีนโยบายในการจัดการศึกษาด้านอาชีพสาหรับ
ผู้ เ รี ย นทุ ก คนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย น สาหรั บ ในประเทศไทยจะมี
นโยบายในการจัด การศึ กษาเพื่อ การมีงานทาของกระทรวงศึ กษาธิการ สาหรั บ
สถานศึกษาเฉพาะความพิการกลุ่มโรงเรียนโสตศึกษาพบว่ามีการจั ดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทาในหลากหลายกลุ่มอาชีพประกอบด้วย กลุ่มคหกรรม กลุ่มศิลปกรรม
กลุ่มเกษตรกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรม โดยจะจัดให้นักเรียนเข้าเรียนรู้อาชีพตาม
ความสนใจของนักเรียน โดยจะใช้บุคลากรของสถานศึกษาเป็นผู้จัดการศึกษาด้าน
อาชีพตามความสนใจและความถนัดของบุ คลากร โดยสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษมีส่วนในการนานโยบายลงสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การมีงานทาของคนพิการในแต่ละประเภทให้มีโอกาสในการดารงชีวติ ทั้งการพัฒนา
หลักสูตร การสนับสนุนงบประมาณ ฯลฯ โดยประเทศไทยและต่างประเทศมีความ
แตกต่างกันคือในต่างประเทศจะเรียนอาชีพเริ่มต้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาเนื่องจาก
เป็นช่วงที่นักเรียนมีความพร้อมในการทางานด้านอาชีพ แต่สาหรับในประเทศไทย
พบว่าจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านอาชีพในทุกระดับ
2. ปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคนพิการ
ทางการได้ยินพบว่าขาดความชัดเจนในการทานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในด้านการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
บุคคล ทาให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยิน
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ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติและไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่หน่วยงานต้นสังกัดตั้ งเป้าไว้
เท่าที่ควร
3. รู ปแบบการบริ หารจั ดการสถานศึ กษาเพื่ อการมี งานท าของคนพิ การ
ทางการได้ยินประกอบด้วย P: Participation ควรให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษา P: Policy ควรให้ความสาคัญกับ
การก าหนดนโยบายเฉพาะที่ ชัดเจนและเฉพาะกลุ่มผู้เรียน E: Economic ควรให้
ความสาคัญกับแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์เนื่องจากมีผลกระทบต่อความต้องการแรงงาน
ของสถานประกอบการ E: Empowerment ควรให้ความสาคัญกับการจูงใจให้บุคลากร
เสี ยสละกาลั งกายกาลั งใจเพื่อการทางาน A: Academic ควรให้ความสาคัญกั บ
วิชาการเพื่ อให้ มี ความรู้ ทางด้ านวิ ชาการ วิ ชาชี พตรงกั บมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของ
หลักสูตร A: Autonomous ควรให้ความสาคัญกับการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา
คือ มีความอิสระ คล่องตัว และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม C: Culture
ควรให้ ความสาคั ญในการเรี ยนรู้ วั ฒนธรรมซึ่ งกั นและกั นเพื่ อการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข E: Ethic ควรให้ความสาคัญกับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาโดยคานึงถึงการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพสุจริต
อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพการบริ หารจั ด การสถานศึ กษาเพื่ อการมี งานท าของคนพิ การ
ทางการได้ยินในประเทศไทย ประเทศไต้หวัน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศออสเตรเลีย มีกฎหมายเฉพาะในการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ ในต่างประเทศจะมีนโยบายในการจัดการศึกษาด้านอาชีพสาหรับผู้เรียนทุกคน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้นให้มีการเรียนเฉพาะในด้านอาชีพสาหรับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และมีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) ที่ได้ศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพตาม
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เป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ที่พบว่าแนวคิด
ในการจั ดการศึ กษาด้ านอาชี พของต่ างประเทศ คื อ มี การวางแผนการศึ กษาโดย
เชื่อมโยงการมีงานทากับการศึกษาและการฝึกอบรม การเชื่อมโยงระบบการศึกษาเข้า
กับภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน การพึ่งพาอุตสาหกรรมในการจัดอาชีพให้แก่นักเรียน
รวมทั้ ง ครู อ าจารย์ ใ นระบบซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารร่ ว มท างานกั บ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่ อน าข้อมูลมาออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมและพัฒนาคนที่ มี
คุณภาพให้แก่อุตสาหกรรม และการลงทุนในด้านสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน
สาหรับในประเทศไทยจะมีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สาหรับสถานศึกษาที่มีคนพิการเข้าเรียนจะมีนโยบายเฉพาะใน
การพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ ความพิ ก ารในแต่ ล ะประเภท โดยส านั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษมีส่วนในการนานโยบายลงสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมการมีงานทาของคนพิการในแต่ละประเภทให้มีโอกาสในการดารงชีวิต
ซึ่งสอดคล้องกับ สุจินต์ สว่างศรี (2550) ที่ได้ศึกษาการส่งเสริมอาชีพคนพิการทาง
สติปัญญาของโรงเรียนลพบุ รีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ซึ่งพบว่า ยั งไม่มีนโยบาย
เฉพาะที่ชัดเจนในการฝึกอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับคนพิการ โดยปัญหาอยู่ที่การ
บริหารจัดการเป็นลักษณะต่างคนต่างทาและยังไม่นาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติควรจะต้องมีการกาหนดมาตรการ แนวทาง
กระบวนการในการท าความเข้ าใจที่ เป็ นรู ปธรรรม การก ากั บ ติ ดตาม โดยมุ่ งให้
ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการตื่นตัวในการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการให้เหมาะสมกับความต้องการที่จาเป็นและตรงศักยภาพของ
ผู้เรียน
การสื่อสารและการเรียนรู้ของคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการทางการได้
ยินซึ่ งจะมีปั ญหาในการสื่อสารและความเข้ าใจที่ชั ดเจนในการสื่อสาร พัฒนาการ
ทางด้านภาษาช้าซึ่งเป็นผลต่อการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ Heward (2006) ได้ให้
ข้ อ สั ง เกตส าคั ญ แก่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ การและ
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ประชาชนทั่วไปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียนของเด็กหูหนวกที่บกพร่องต่ากว่า
เด็กปกติดังกล่าวมิได้หมายความว่าเด็กหูหนวกที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียน
จะเป็ น ผู้ ที่ มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญ ญาแต่ ประการใด เด็ กเหล่ านี้ เป็ น เด็ กที่ มี
สติปัญญาปกติ
เด็กหูหนวกบางคนก็สามารถอ่านเขียนได้ดีเท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกัน แต่
ปัญหาที่เด็กหูหนวกส่วนใหญ่ประสบก็คือ วิธีการเรียนรู้โลกและวิชาการต่างๆ ที่ใช้ใน
สถานศึกษาไม่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กหูหนวก ปัญหาทางภาษาของเด็ก
คล้ายคลึงกับปัญหาในการพูด นั่นคือ เด็กยิ่งสูญเสียการได้ยินมากเท่าใดยิ่งมีปัญหา
ในทางภาษามากขึ้นเท่านั้น ปัญหาการสื่อสารกับผู้อื่นถือเป็นปัญหาหลักของเด็กที่มี
ความบกพร่ องทางการได้ ยิ นนี้ ดั งนั้ น หลั กสู ตรและการจั ดการเรี ยนการสอนควร
ครอบคลุม การฝึกฟัง การฝึกสายตา การฝึกทักษะทางการพูด การฝึกทักษะทางภาษา
โดยกระทาเป็นขั้นตอนตามลาดับความยากง่าย ส่วนเนื้อหาวิชาต่างๆ ควรครอบคลุม
เนื้อหาที่ใกล้เคียงกับเด็กปกติ แต่วิธีสอนตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์อาจแตกต่างหรือมี
เพิ่มเติมจากที่มีใช้สาหรับเด็กปกติ ส่วนสิ่งที่จะขาดไม่ได้ที่จะต้องกาหนดไว้ในหลักสูตร
คือ การฝึกอาชีพ ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการฝึกอาชีพเบื้องต้น ซึ่งอาจ
เปิดเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือกให้เด็กเรียนก็ได้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2542)
2. ปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคนพิการ
ทางการได้ยินพบว่าขาดความชัดเจนในการทานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในด้านการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
บุคคล ทาให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยิน
ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติและไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่หน่ วยงานต้นสังกัดตั้งเป้าไว้
เท่าที่ควร สอดคล้องกับ จุไร ทัพวงษ์ (2555) ที่ได้ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับคนพิการยังขาดกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนมา
รองรับ ปัญหาด้านการบริหารงานทั่วไปพบว่านโยบายและแผนการศึกษาสาหรับคน
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พิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มี บางแห่งมีแต่ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนผู้บริหารทาให้นโยบายต้องเปลี่ยนตาม บุคลากร งบประมาณ สถานที่
สิ่งอานวยความสะดวกที่จะมารองรับงานด้านการศึกษาสาหรั บคนพิการ ขาดระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาและสารสนเทศในการวางแผน สาหรับการบริหารงานบุคคล
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดแคลนครูพี่เลี้ยง และบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ขาดการพัฒนาครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาพิเศษอย่าง
ไม่ต่อเนื่อง สาหรับด้านการบริหารงานวิชาการพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
ขาดการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับความต้องการของคน
พิการ ขาดทักษะการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนสาหรับ
นักเรียนพิการ และปัญหาในการบริหารงานงบประมาณพบว่าการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ
ล่าช้า มีขั้ นตอนมากและขาดความคล่องตัวเนื่ องจากมี ข้อจากัดในกฎระเบียบการ
เบิกจ่ายที่เหมาะสม
จะเห็นได้ว่าปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาเกิดจาก
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ขาดความชัดเจนในการมาตรการในการดาเนินการ
แนวปฏิบัติ รวมทั้งกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นของระบบราชการซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการ
บริ หารจั ด การของสถานศึ ก ษา การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง การจั ดสรรอั ต ราบุ คลากรที่ มี
ความสามารถเฉพาะทาง ด้านการบริหารงานวิชาการก็ยังขาดหลักสูตรที่ เหมาะสม
สาหรั บการเรี ยนรู้ ของคนพิ การทางการได้ ยิ น และหลั กสู ตรด้ านอาชี พยั งขาดการ
ตอบสนองตามความต้องการของชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ด้านการบริหารงานบุคคลพบว่า
ครูที่สอนงานอาชีพเพื่อการมีงานทาขาดทักษะและความเชี่ยวชาญ ขาดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในด้านทักษะอาชีพ สาหรับด้านการบริหารทั่วไปจะเห็นได้ว่าขาดอุปกรณ์
สิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ขาด
เครือข่ายในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพของผู้เรียน จึงเป็นปัญหาต่อการพัฒนาในการ
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยิน
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3. รู ปแบบการบริ หารจั ดการสถานศึ กษาเพื่ อการมี งานท าของคนพิ การ
ทางการได้ยิน ประกอบด้วย
P: Participation ควรให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ดาเนินกิ จกรรมของสถานศึกษาซึ่งในการด าเนิ นกิจกรรมของสถานศึ กษาต้องเปิ ด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการโดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่ วมของชุ มชน องค์ กรในการจั ดการศึ กษาแบบมี ส่วนร่ วมทั้ งด้ านการบริ หารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานทั่วไป
ของสถานศึกษา สร้างรูปแบบ/แนวทางในการสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของ
องค์กรเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา การดูแล และการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ง
บริการด้านต่างๆ ในการศึกษาเพื่ออาชีพของคนพิการ
P: Policy ควรให้ความสาคัญกับการกาหนดนโยบายเฉพาะที่ชัดเจนและ
เฉพาะกลุ่ มผู้ เรี ยน สอดคล้ องกั บ จุ ไร ทั พวงษ์ (2554) ที่ ได้ ศึ กษาแนวทางการจั ด
การศึกษาสาหรับคนพิการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า กฎหมาย
ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษาพิเศษยังไม่ครอบคลุมในเรื่องการจัดทา
หลักสูตรการเรียน การวัดผลประเมินผล การจบชั้นเรียน เพราะหลักสูตรแกนกลางไม่ได้
ระบุว่าเด็กนักเรียนสามารถจบระดับการศึกษาตาม IEP ได้ดังนั้นเด็กพิเศษต้องเข้าสู่
การวัดผลประเมินผลเหมือนเด็กปกติ และนโยบายด้านการจัดการอาชีพก็ยังไม่ชัดเจน
ในการพิการเฉพาะ
E: Economic ควรให้ความสาคัญกับแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์เนื่องจากมี
ผลกระทบต่ อ ความต้ อ งการแรงงานของสถานประกอบการ สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ในมาตรา 33 ให้สถานประกอบการจ้างคนพิ การเข้าทางาน
มาตรา 34 จ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 จัด
ให้ ค นพิ ก ารหรื อ ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารมี ง านท าหรื อ ช่ ว ยเหลื อ อื่ น ใดซึ่ ง เจ้ า ของสถาน
ประกอบการ ห้าง ร้าน บริษัท มีเจตคติต่อคนพิการไปในทางลบ เชื่อว่าคนพิการไม่มี
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ความสามารถทางานได้หรือทาได้ก็ไม่ดีเท่ากับบุคคลทั่ วไปการทางานของคนพิการ
อาจจะสร้างความยุ่งยากและลาบากแก่สถานประกอบการของตนด้วยเจตคติในทางลบ
นี้เอง มีผลทาให้เจ้าของสถานประกอบการ ห้าง ร้าน บริษัท ไม่ยอมรับคนพิการเข้า
ท างาน หรื อ รั บ ก็ ใ ห้ ค่ า ตอบแทนต่ ากว่ า บุ ค คลทั่ ว ไป หรื อ ไม่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น ให้ มี
ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงานเหมือนกับบุคคลอื่น
E: Empowerment ควรให้ความสาคัญกับการจูงใจให้บุคลากรเสียสละกาลัง
กายกาลังใจเพื่อการทางาน สอดคล้องกับ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และจุไร ทัพวงษ์
(2554) พบว่า ปัญหาของครูการศึกษาพิเศษมีจานวนไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนของ
ผู้เรียนและหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้มีกรอบอัตราที่ชัดเจน ซึ่งเป็นภาระที่หนักมาสาหรับ
ครูการศึกษาพิเศษ โดยบางโรงเรียนครูต้องรับภารงานอื่นเพิ่มเช่นการจัดชั้นเรียนพิเศษ
การสอนเสริมให้กับเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ส่งผลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาด
กาลังใจในการทางานให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนได้ตั้งไว้ และมีมาตรการแนวทางใน
การสร้างแรงจูงใจให้กับครูให้มีความสามารถพัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพ ผู้บริหาร
ควรส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพหรือการเพิ่มวิทยฐานะของครู
A: Academic ควรให้ ความสาคั ญกั บวิ ชาการเพื่ อให้มี ความรู้ ทางด้ าน
วิชาการ วิชาชีพตรงกั บมาตรฐานการเรียนรู้ของหลั กสูตร สอดคล้ องกั บ มลิวัลย์
ธรรมแสง (2519) ที่ได้ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กหูหนวกและระบบวิธีสอน
ซึ่งพบว่ าผลสัมฤทธิ์ทางการศึ กษาของเด็กหู หนวกที่ มีปัญหาอาจจะมีสาเหตุหลาย
ประการ แต่สาเหตุหนึ่งที่ครูและนักเรียนให้การยอมรับ คือ การที่ครูไม่รู้วิธีสอนภาษาที่
มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการที่ครูยังขาดทักษะในการสื่อสารด้วยภาษามือ ซึ่งโรงเรียน
โสตศึกษาส่วนใหญ่ใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่นักเรียนหูหนวกนอกจากนั้น
การที่ครูมีเวลาสอนไม่ครบตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ การสอนไม่
มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้จริง
A: Autonomous ควรให้ความสาคัญกับการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา
คือ มีความอิสระ คล่องตัว และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ต้องเน้นการ
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ให้ความสาคัญกับการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาคือ มีความเป็นอิสระ คล่องตัว
และเปิ ดโอกาสให้ ทุ กภาคส่ วนเข้ ามามี ส่วนร่วมโดยมี ส่วนสนั บสนุ นในการจั ดการ
สถานศึกษาคือ มีความเป็นอิสระ คล่องตัวและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมกาหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ มีการ
กระจายอานาจการบริหารการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2545 รวมทั้งระเบียบและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552) ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจสู่
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
C: Culture ควรให้ความสาคัญในการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันเพื่อ
การผสมผสานทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สอดคล้องกับ ชวพล
ลิตติพานิช (2548) ที่ได้ศึกษาเรื่องการปรับตัวในการทางานของบัณฑิตที่มีความ
พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวก
ศึ ก ษารุ่ น ที่ 1 พบว่ า บั ณ ฑิ ต ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ การท างานได้
เนื่องจากมีปัญหาในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการทางานที่คนพิการทางการได้
ยินเป็นคนกลุ่มน้อย เนื่องจากมีปัญหาในการสื่อสารกับคนปกติและยังต้องเรียนรู้
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและวัฒนธรรมของคนทั่วไป
E: Ethic ควรให้ ความสาคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลั ก
ศาสนาโดยค านึ งถึ งการเรี ยนรู้ ด้ านการประกอบอาชี พสุ จริ ต ในการบริ หารจั ดการ
สถานศึกษาเพื่อการมีงานทา ต้องเน้นการสร้างองค์ความรู้ในการใช้การศึกษาเพื่อ
พัฒนาเจตคติที่ดีของนักเรียนในการทางาน เจตคติที่ดีต่อตนเอง สังคมอันจะก่อให้เกิด
การพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
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สามารถช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะสังคมของคนหูหนวกในที่ทางาน ควรมีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยเน้นให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสาคัญของ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
บทสรุป
การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคนพิการทางการได้ยินจะ
พบว่านโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทายังขาดความชัดเจนในเรื่องของ
นโยบายซึ่งส่งผลให้พบปัญหาในการดาเนินการของสถานศึกษาจะมีความแตกต่างกัน
เนื่องจากการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีความหลากหลายทั้งด้ านการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป จึง
เกิดความแตกต่างในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานท าของคนพิ การ
ทางการได้ยิน สาหรับรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของคน
พิการทางการได้ยินประกอบด้วย P: Participation ควรให้ความสาคัญกับการมีส่วน
ร่ วมของทุ กภาคส่ วนในการด าเนิ นกิ จกรรมของสถานศึ กษา P: Policy ควรให้
ความส าคั ญ กั บ การก าหนดนโยบายเฉพาะที่ ชั ด เจนและเฉพาะกลุ่ ม ผู้ เ รี ย น
E: Economic ควรให้ความสาคัญกับแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์เนื่องจากมีผลกระทบต่อ
ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ E: Empowerment ควรให้ความสาคัญ
กับการจูงใจให้บุคลากรเสียสละกาลังกายกาลังใจเพื่อการทางาน A: Academic ควร
ให้ความสาคัญกับวิชาการเพื่อให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพตรงกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร A: Autonomous ควรให้ความสาคัญกับการเป็นนิติบุคคลของ
สถานศึกษาคือ มีความอิสระ คล่องตัว และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
C: Culture ควรให้ความสาคัญในการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันเพื่อการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข E: Ethic ควรให้ความสาคัญกับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาโดยคานึงถึงการเรียนรู้ด้านการประกอบ
อาชีพสุจริต
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