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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด ็กพ ิเศษ  
2) เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 3) เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ และ 4) เพ่ือยืนยันรูปแบบ 
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด ็กพ ิเศษ  โดยใช ้กระบวนการว ิจ ัยและพ ัฒ นา (Research and Development : R&D)  
แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะตามวัตถุประสงค ์

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า 

1.1 ก ร ะ บ ว น ก า ร พ ัฒ น า ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เศ ษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่บริหารด้วยวงจรคุณภาพ 
ของเดมมิ่ง PDCA  ประกอบด้วย 16 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นศึกษาข้อมูล 2) ขั้นแสวงหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
3) ขั้นจัดทำกรอบแนวคิด 4) ขั้นนำเสนอกรอบแนวคิด 5) ขั้นแต่งตั้งคณะทำงาน 6) ขั้นจัดทำ
โครงการ 7) ขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการ 8) ขั้นขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 9) ขั้นปฏิบัติงานตามแผน  
10) ขั้นนิ เทศ กำกับ ติดตาม  11) ขั้นปฏิบัติ งานตามแผนที่ปรับปรุง 12 ) ขั้นประเมินผล 
การดำเนินงาน 13) ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน 14) ขั้นวิพากษ์ผลการดำเนินงาน 15) ขั้นจัดทำ
รายงาน และ 16) ขั้นนำเสนอรายงานและพัฒนาต่อเนื่อง 

1.2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ประกอบด้วย 10 ประเด็น ดังนี้  
1) การแต่งตั้งคณะทำงาน 2) การออกแบบโครงการ 3) การบริหารโครงการ 4) ที่ปรึกษาโครงการ 
5) ผู้บริหาร 6) คณะนิเทศ 7) ครู 8) ผู้ดูแล 9) เด็กพิเศษ 10) เครือข่ายความร่วมมือ  
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1.3 ความต้องการของครู เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี ้  
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรบัเด็กพิเศษที่เหมาะสมกับศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มีความต้องการมากที่สุด รองลงมา  
คือ การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติในต่างประเทศ 
สำหรับกลุ่มสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ที่มีผลงานการดำเนินงานดีเด่น  

2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า 

2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด็กพิ เศษ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้  1) ปัจจัยนำเข้า 
2) กระบวนการ 3) ผลการดำเนินงาน 4) ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

2.2 ผลการประเมิน ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์  ความเหมาะสม 
และความถูกต้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากทีสุ่ด  

3. ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า 

3.1  ผ ล ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ เด็ ก พิ เศ ษ  ข อ งศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เศ ษ  
ประจำจังหวัดลำพูน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน พบว่า ปีการศึกษา 2560 เด็กพิ เศษ 
มีทักษะพ้ืนฐาน ในระดับคุณภาพ 4 คือ ทำได้ด้วยตนเอง/ทำได้โดยมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวย 
ความสะดวกช่วยสูงกว่า ปีการศึกษา 2559 ทุกทักษะ คือ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะสังคม ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
และทักษะทางด้านสติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โดยทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
ในชีวิตประจำวัน มีเด็กพิเศษที่มีคุณภาพในระดับ 4 เพ่ิมขึ้นสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2559 ไม่มีเด็กพิเศษ
ที่มีคุณภาพในระดับ 4 แต่ปีการศึกษา 2560 มีเด็กพิเศษที่มีคุณภาพ ในระดับ 4 จำนวน 10 คน  
คิดเปน็ร้อยละ 33.33 

นอกจากนี้ยั งพบว่า ปีการศึกษา 2560 เด็กพิ เศษมีคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์  
ในระดับดีเยี่ยม มีจำนวนมากขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ทุกคุณลักษณะ 

จ าก ปี ก ารศึ กษ า 2 554 -2561 มี เด็ ก พิ เศ ษ ขอ งศู น ย์ ก ารศึ ก ษ า พิ เศ ษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อไปยังสถานศึกษาอ่ืนคิดเป็นร้อยละของเด็กทั้งหมด
เพ่ิมข้ึนทุกปีการศึกษา และเด็กพิเศษได้รับบริการส่งต่อไปในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน 
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3.2 ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจั งหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ ครูมี ความพึงพอใจ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกเรื่องในระดับมากที่สุด  

3.3 ความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด ็กพ ิเศษ  ผู้ดูแลมีความพึงพอใจ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกเรื่องในระดับมากที่สุด  

4. ผลการยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า 

4.1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที ่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ใน  4 ด ้าน  ดังนี้  1) ด้านคุณภาพของผู้ เรียน 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 4) ด้านการเผยแพร่ผลงาน  
อยู่ในระดับมากที่สุด  

4.2 ความ พึ งพ อใจของผู้ บ ริห ารศู น ย์ ก ารศึ กษ าพิ เศษ  ที่ มี ต่ อ เอกส าร 
คู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ 
สำหรับเด็กพิ เศษ มีความพึงพอใจมากที่ สุด ทั้ งด้านรูปเล่มของเอกสาร เนื้ อหาของเอกสาร  
และการนำไปใช้ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  

 



กิตติกรรมประกาศ 

การทำวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระยะเวลาในการทำวิจัย 7 ปี 6 เดือน 

ต ั ้งแต ่ภาคเร ียนที ่ 2 ป ีการศึกษา 2554-ปีการศึกษา 2561 (ต ุลาคม พ.ศ. 2554-มีนาคม  

พ.ศ. 2562) ผู้วิจัย ครู และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้ดูแลเด็กพิเศษ ได้ร่วมคิดและร่วมใจกันทำงานพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพเด็กพิเศษให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

ในการทำวิจัยนี้มีอุปสรรคในการทำงาน คือ แหล่งเรียนรู้ ผู ้ชำนาญการ ผู้เชี ่ยวชาญ 

เอกสารและงานวิจ ัยที ่เก ี ่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษในประเทศไทยมีน้อย  

การฝึกอบรมหลักสูตรที ่เกี ่ยวข้อง อาทิ หลักสูตรการเคลื ่อนไหวเพื ่อการศึกษา ดนตรีบำบัด  

ศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา ต้องอาศัยวิทยากรจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ กระนั้นก็ตาม  

การทำงานวิจัยในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ผู้วิจัยได้พิสูจน์ความมุ่งมั่น ความตั้งใจของตนเองในฐานะที่เป็น 

ผู้มีประสบการณ์เกี ่ยวกับด้านการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษและด้านการทำวิจัยน้อย  

ตั ้งแต่การเลือกหัวข้อ จนถึงการเผยแพร่ผลงาน แต่ได้ร ับความกรุณาจากบุคคลหลาย ๆ คน 

ที่ได้ให้คำแนะนำจนสามารถแก้ไขได้ทุกประเด็น 

บุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดในการผลักดันงานวิจัยเรื่องนี้ให้ลุล่วงจนสำเร็จเป็นรูปเล่ม   

คือ ดร.จิตประภา  ศรีอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันม่านฟ้า เพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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 บทที่ 1 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
การสร้างหลักประกัน ให้ การศึกษามี คุณ ภาพอย่ างเท่ าเที ยมและครอบคลุม  

ส่ งเสริม โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชี วิตสำหรับทุ กคน  เป็ น เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน 
แห่งสหประชาชาติ  ที่ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมรับรองและรับเอาหลักการ 
ไปดำเนินการ ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2573 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2560: 15) 
การศึกษาเป็นหนึ่ งนโยบายที่สำคัญของโลก ที่ เน้นการศึกษาสำหรับทุกคนอย่างมีคุณภาพ 
และเท่าเทียมกันและการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือปวงชน การศึกษาคือหัวใจสำคัญ
ของทุกองคาพยพแห่งการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นกลไกสำคัญสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเชื่อว่าถ้าสามารถ 
จัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพในลักษณะเน้นพัฒนาคนได้ยั่งยืน ก็จะทำให้คนมีศักยภาพสูง นำมาซ่ึง
กำลังคนที่เป็นทรัพยากรสำคัญเพ่ือไปพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
(กุลิสรา  จิตรชญาวณิช 2561: 64)  

การศึกษาจึงเป็นความจำเป็นที่ทุกประเทศต้องจัดการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพประชากรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศประเทศไทยเริ่ม
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ไม่เป็นทางการมาเป็นการศึกษาอย่างเป็นทางการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาล
มุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง โดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ขึ้น ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทและเป็นกรอบนโยบายหลักของประเทศในงานด้านการศึกษา 
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนแผนแม่บทของการศึกษาไปด้วยในตัว และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างในระบบการศึกษาของประเทศมีสิ่งใหม่ ๆ ที่ในระบบการศึกษาแต่เดิมไม่ได้
กำหนดไว้ เช่น มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับ
การศึกษาของเด็กพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพ่ือมุ่งขจัด หรือลดปัญหาต่าง ๆ ที่การศึกษาไทยกำลัง 
เผชิญอยู่ ซึ่งประเทศได้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ    
      เด็กพิเศษ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่มีความต้องการ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านการศึกษา ปัจจุบันประเทศไทย มีกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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กับการศึกษาของเด็กพิเศษหลายฉบับ สาระสำคัญของกฎหมายและนโยบายแต่ละฉบับที่สอดคล้อง
ก ัน ใน ด ้า น ก ารศ ึก ษ าข อ ง เด ็ก พ ิเศ ษ  ค ือ  การส่ ง เส ริมการศึ กษ าของ เด็ ก พิ เศษ ตั้ งแต่  
แรกพบความพิการ การศึกษาภาคบังคับไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
และไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้บริการช่วยเหลือสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ
สะดวก รวมทั้งส่งเสริมความรู้และทักษะของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการศึกษา 
ของเด็กพิ เศษ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
(ทวี  เชื้อสุวรรณทวี 2562: 76)  

นอกจากนั ้น  กระทรวงศ ึกษาธ ิการ  ได ้ป ระกาศจ ัดตั ้งศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ 
ขึ้น ตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2539 ให้ทำหน้าที่จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) และเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษแรกพบความพิการ  
ตั้งแต่อายุ 3-18 ปี พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กพิเศษ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรบัเด็กพิเศษ จัดระบบ
และส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สิ่งอำนวยความสะดวก  
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อ ให้บริการฟื้นฟู
ศักยภาพเด็กพิเศษโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษาเป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้ง
จั ด ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เท ศ ด้ าน ก า ร ศึ ก ษ าส ำห รั บ เด็ ก พิ เศ ษ  จั ด ร ะบ บ ส นั บ ส นุ น 
การจัดการเรียนร่วม  และประสานงาน ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ส ำห ร ับ เด ็ก พ ิเศ ษ ใน พื ้น ที ่              
(สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ม.ป.ป. : ไม่ม ีเลขหน้า) โดยคาดหวังว่า การประกาศ          
ใช ้กฎหมายและนโยบาย และการประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษขึ้นนี้จะทำให้เด็กพิเศษ 
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการประกาศใช้กฎหมายและนโยบายที่ให้สิทธิทางการศึกษา  
แก่เด็กพิเศษ รวมทั้งประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษขึ้น เพ่ือเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการศึกษา
สำหรับ เด็ ก พิ เศษ ใน พ้ืนที่  แ ต่ ก็ยั งพบปัญ หาที่ จะต้อ งแก้ ไขปรับปรุ ง ดั งที่ ผลการศึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2558 : 96) ที่ได้ศึกษา เรื่องแนวทางการบริหารจัดการศึกษาสำหรับ 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในประเทศไทย และพบว่า สภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 
การเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่เป็นกลุ ่มเป้าหมาย 3 กลุ ่ม คือ ผู ้เรียนพิการ ผู ้เร ียนด้อยโอกาส                  
และผู ้เรียนที ่มีความสามารถพิเศษ ยังไม่หลากหลายและยังไม่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ นอกจากนี้ยังไม่สอดคล้องกับทักษะจำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ ขาดการเชื่อมต่อ 
ในสถานฝึกอาชีพและสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น กล่าวได้ว่า ทั้ง ๆ ที่มีกฎหมายและนโยบาย และ
หน่วยงานรับผิดชอบ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษของประเทศ ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไข  
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ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
รับผิดชอบการศึกษาของเด็กพิเศษในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้นำบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
สู่การปฏิบัติ ทำให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ก้าวหน้า
หลายด้าน อาทิ สภาพอาคารสถานที่สะดวก สะอาด สวยงาม มีเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่าง
หลากหลาย แต่ก็มีปัญหาหลายประการที่ ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังที่ผลการศึกษา  
ของอัมรินทร์  พันธ์วิไล (2553: 56-57) ที่ได้ศึกษา เรื่อง สภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2553 และพบว่า เด็กพิเศษที่มารับ
บริการมีพัฒนาการเรียนรู้แต่ช้า ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีความสุขในการเรียนรู้ และขาดการดูแล
สุขอนามัยส่วนบุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมีลักษณะการฝึกตามทักษะพื้นฐาน 6 ทักษะ 
ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  
ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะสังคม และทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียม 
ความพร้อมทางวิชาการ โดยครูจัดกิจกรรมฝึกแต่ละทักษะเป็นรายบุคคล ตามแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล ครั้งละ 30 นาท ีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำซ้ำ ๆ เหมือนเดิมเพ่ือฝึกเด็กพิเศษให้ผ่านกิจกรรม
นั้น ๆ ไปสู ่กิจกรรมต่อไป ขาดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กพิเศษเพราะ ครูมุ่งกระตุ้น 
ให้เด็กพิเศษทำกิจกรรมให้ได้ เด็กพิเศษไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง การประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่กำหนด ไม่ได้ประเมินจากความสามารถของเด็กพิเศษ (ต้องผ่านเกณฑ์) การทำกิจกรรม 
ระหว่างครูกับเด็กพิเศษเป็นเหมือนการทดสอบความสามารถ ไม่ใช่การจัดการเรียนรู้ เป็นการจัด
กิจกรรมแบบแยกส่วนไม่เป็นองค์รวม และกิจกรรมแต่ละทักษะไม่เชื่อมโยงกัน จะเห็นได้ว่า 
ผลการศึกษาดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 คือ การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ราชกิจจานุเบกษา  
2553: 5) 

จากสภาพการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากครูมีปัญหาเกี่ยวกับการสอน     
เด็กพิเศษที่มีความพิการรุนแรง เพราะครูส่วนใหญ่ถูกฝึกให้สอนเด็กพิเศษในห้องเรียน แต่เมื่อได้รับ
มอบหมายให้สอนแยกเป็นทักษะ ที่ต้องใช้ความรู้เรื่องการฝึกทักษะเฉพาะด้านจึงเกิดปัญหาในการทำงาน 
เมื่อได้รับคำแนะนำจากนักวิชาชีพ จึงนำเทคนิคของนักวิชาชีพมาใช้ในการฝึกทักษะกับเด็กพิเศษ 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาครูขาดความมั่นใจในวิชาชีพของตนเอง ทำให้เกิดปัญหาในการพัฒนางาน
และวิทยฐานะ  ส ่งผลต่อการพัฒ นาศักยภาพ ของเด ็กพ ิเศษ  ส ่งผลกระทบต่อ ความรู ้ 
ความสามารถ  ในการให้คำปรึกษ า คำแนะนำและช่วย เหลือแก่ผู ้ด ูแล ในการทำงาน 
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กับเด็กพิเศษ และผู้ดูแลขาดการมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะให้กับเด็กพิเศษ ทำให้ผู้ดูแลไม่ได้
รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง กล่าวได้ว่าครูไม่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา    
เด ็กพ ิเศษได้ เป ็น เหตุให ้ผู ้ด ูแล ให ้ความสำคัญกับแพทย์และนักวิชาชีพมากกว่าครู ดังคำพูด 
ที่มักจะได้ยินบ่อย ๆ จากผู้ดูแลว่า “...วันนี้พาน้องมาพบหมออ้อย เพราะหมออ้อยนัดให้มาฝึกกิจกรรม...” 
ซึ่งหมออ้อยที่กล่าวถึง คือ นักกิจกรรมบำบัด ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนในขณะนั้น  

จะเห็นได้ว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ที่มีลักษณะสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบ 
ผู้วิจัยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว หากไม่ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอาจจะ
ก่อให้ เกิดปัญหาในระยะยาวต่อไป ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  
ในปี พ.ศ. 2554 ผู้วิจัยได้ขอคำปรึกษาจาก ดร.จิตประภา ศรีอ่อน ผู้เชี ่ยวชาญด้านการศึกษา     
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษหรือการศึกษาเพื่อการเยียวยา (Curative Education) ซึ่งได้ให้
คำแนะนำว่า หากจะนำแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษมาใช้พัฒนาการจัดการศึกษา 
ในศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถทำได้ แต่ควรดำเนินการบนพ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือพัฒนา 
ให้ เหมาะสมกับบริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ นอกจากนั้น ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ 
แนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ และพบว่า การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นแนวคิด
การจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการสำหรับเด็กพิเศษ ที่คำนึงถึงองค์รวมของความเป็นมนุษย์ 
ทีมี่ความแตกต่างกันระหว่างบุคคล โดยการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันระหว่างเด็กพิเศษ ผู้ดูแล ครู และ
นักวิชาชีพ ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับการนำมาใช้พัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง
สองกระบวนการ คือ กระบวนการการศึกษา (Education) และกระบวนการเยียวยา (Healing)  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของเด็กพิเศษ ปัจจุบันในประเทศไทย มีสถานศึกษาหลายแห่งได้นำ 
แนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ มาใช้แล้วประสบความสำเร็จในการพัฒนาเด็กพิเศษ 
อาท ิโรงเรยีนอนุบาลบ้านรัก ดังคำกลา่วของผู้บริหารโรงเรียน 

“...เด็กท่ีมาเรียนในโรงเรียนของเรา สวยงามมาก เป็นเด็กร่าเริงแจ่มใส เล่นกับเด็กทั่วไป
อย่างเป็นปกต.ิ..” (อภิสิร ี จรลัชวนะเพท, สัมภาษณ์: 25 กันยายน 2554)  

“...โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ      
เด็กพิ เศษ มาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ เด็กที่ มีความบกพร่อง ทางการได้ยิน 
ทำให้เด็กพิเศษมีการพัฒนาดีขึ้นในทุกด้าน ครูรู้จักวิธีทำงานกับเด็กพิเศษมีความสุขในการทำงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กพิเศษเป็นไปอย่างใกล้ชิด และอบอุ่น เดก็พิเศษมีความสุข ห้องเรียน
เรียบง่ายดูดี สะอาด สว่าง สงบ สวยงาม ประหยัด ใช้สื ่ออุปกรณ์ง่าย  ๆ ที ่เป็นวัสดุธรรมชาติ        
จากท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องสอดคล้องเป็นวงจร ครูมีบทบาทในการพัฒนาเด็กพิเศษ
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บนพื้นฐานการศึกษา” (จิตประภา  ศรีอ่อน, สัมภาษณ์: 5 สิงหาคม 2554) จึงเป็นที่มาของการนำ
แนวคิดการศึกษาแนววอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ มาประยุกต์ ใช้ พัฒนาการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ร่วมกับแนวคิด
เกี่ยวกับโครงการ วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค และแนวคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารจัดการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ผู้วิจัยตระหนักและเชื่อว่าเด็กพิเศษสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้
สูงสุด ถ้ามีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและสภาพความพิการ และเพ่ือเป็นทุนมนุษย์ 
ในการรองรับ ก าร เปลี่ ยน ผ่ านป ระ เทศภ าย ใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ  20 ปี  จึ ง ได้ วิ จั ย  เรื่ อ ง  
รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด ็กพ ิเศษ ในประเด็นสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา การสร้างรูปแบบ 
การจัดการศึกษา การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาที่สร้างขึ้น ตลอดจนศึกษาผล 
การนำรูปแบบไปใช้ในหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จากการดำเนินโครงการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด็ ก พิ เศษ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน อีกท้ังเพ่ือเป็นเอกสารทางวิชาการประกอบการทำงาน และมีแนวปฏิบัติที่เป็นไป
ตามมาตรฐานตามขอบข่าย การจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดที่มีความถูกต้องชัดเจน 
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูนให้ดียิ ่งขึ้น และเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษของประเทศไทยต่อไป 

 
คำถามการวจิัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีคำถามการวิจัยเพื่อแสวงหาคำตอบ 4 ข้อ ดังนี้ 
1. สภ าพการดำเนิ น งาน พั ฒ น าการจั ดการศึ กษ าศู น ย์ การศึ กษ าพิ เศษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นอย่างไร 
2 . รู ปแบบการจั ดการศึ กษาศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ ประจำจั งหวั ดลำพู น 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร 
3. รู ปแบบ การจั ดการศึ กษ าศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ  ประจำจั งหวั ดลำพู น  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษเมื่อนำไปใช้จริงมีผลเป็นอย่างไร 
4. รู ปแบบ การจั ดการศึ กษ าศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ  ป ระจำจั งหวั ดลำพู น  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษสามารถนำไปใช้ที ่ศ ูนย์การศึกษาพิเศษอื่น  ๆ  
ได้หรือไม่ อย่างไร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึ กษาพิ เศษ  

ประจำจงัหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
2. เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศกึษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
 4. เพ่ือยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1. ครูศ ูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 13 คน ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้งแตป่ีการศึกษา 2554–2559 

2. ผู้ดูแล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 18 คน ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้งแตป่ีการศึกษา 2554–2559 

3. ผู ้ให ้ข ้อม ูล ในการสร้างร ูปแบบการจ ัดการศึกษาศูนย ์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจ ังหว ัดลำพ ูน  ตามแนวการศ ึกษาวอลดอร ์ฟสำหร ับ เด ็กพ ิเศษ  จำนวน  12 คน
ประกอบด้วย  

3.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 1 คน 
3.2 ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน 
3.3 ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 3 คน 
3.4 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 4 คน 
3 .5  คณ ะกรรมการสถาน ศ ึกษ า ขั ้น พื ้น ฐ าน  ศ ูน ย ์ก ารศ ึกษ าพ ิเศ ษ  

ประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 2 คน 
4 .  ผู ้ใ ห ้ข ้อ ม ูล ใ น ก า ร ป ร ะ เม ิน ค ุณ ภ า พ ร ูป แ บ บ ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
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4.1 ผู้มีประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนารูปแบบ จำนวน 2 คน  
4.2 ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 คน 
4.3 ผู ้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

สำหรับเด็กพิเศษ และเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็ก
พ ิเศ ษ  ศ ูน ย ์ก า รศ ึก ษ าพ ิเศ ษ  ป ระจ ำจ ังห ว ัด ล ำพ ูน  ตั ้ง แ ต ่ป ีก า รศ ึก ษ า  2 55 5 -2559   
จำนวน 2 คน 

5. เด็กพิ เศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ตั้ งแต่ปีการศึกษา  
2554-2561 จำนวน 30 คน 

6. ครู ที่ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2554-2561 จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 9 คน และพนักงานราชการ 4 คน  

7. ผู้ดูแล ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิ เศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2554 -2561 
จำนวน 30 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ย่า ตา ยาย และป้า 

8. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 คน ที่เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 ในโครงการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน  
พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และรับเอกสารคู่มือการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ไปทดลอง
ใช้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้ อำนวยการ                 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดน่าน  

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1. การศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ                

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA 
ได้แก่ ขัน้วางแผน ขั้นปฏิบัต ิขัน้ตรวจสอบ ขัน้ปรบัปรุง และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

2. การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศกึษาวอลดอร์ฟสำหรบัเด็กพิเศษ 

3. การศึ กษ าสภ าพ ผลการใช้ รู ปแบบการจั ดการศึ กษาศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
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4. การศึกษาสภาพการใช้รูปแบบและเอกสารคู่มอืการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดระนอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดสกลนคร และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  
เป็นการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2561  
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
1. กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตาม

แนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
2. ป ัจ จ ัย แ ห ่ง ค ว า ม ส ำ เ ร ็จ ใ น ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ศู น ย์ ก าร ศึ ก ษ า พิ เศ ษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
3. ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ใน ก า ร พ ัฒ น า ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ศู น ย์ ก าร ศึ กษาพิ เศษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
4. ทักษะพ้ืนฐานของเด็กพิ เศษ ใน 6 ทักษะ ดังนี้  1) ทักษะกล้ามเนื้ อมัดใหญ่   

2) ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 3) ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 4) ทักษะสังคม  
5) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร และ 6) ทักษะทางด้านสติปัญญาและเตรียมความพร้อม 
ทางวิชาการ 

5. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ ใน 9 ด้าน ดังนี้ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์              
2) ซ่ื อสั ต ย์  สุ จ ริ ต  3) มี วิ นั ย  4) ใฝ่ เรี ยน รู้  5) อยู่ อ ย่ า งพอ เพี ย ง  6) มุ่ งมั่ น ใน การท ำงาน  
7) รักความเป็นไทย 8) จิตสาธารณะ และ 9) ใส่ใจสุขภาพ 

6. ความสามารถเข ้าสู ่บร ิการช ่วงเชื ่อมต่อของเด ็กพ ิเศษ ใน 2 ล ักษณะ ด ังนี ้ 
1) การเชื่อมต่อเข้าสู่สถานศึกษา 2) การการเชื่อมต่อเข้าสู่การประกอบอาชีพ 

7. ความพึงพอใจของครู  ที่ มี ต่อสภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ใน 10 ประเด็น ดังนี้   
1) การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ 2) การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล 3) การเปลี่ยนแปลงของครู  
4) สภาพห้องเรียน 5) สภาพอาคารสถานที่  6) กิจกรรมการเรียนการสอน 7) การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 8) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 9) ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และ 10) การให้บริการ
ของครแูละบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน   
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8 . ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง ผู้ ดู แ ล  ที่ มี ต่ อ ก า ร ใช้ รู ป แ บ บ ก าร จั ด ก ารศึ ก ษ า 
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ                
ใน  10 ประเด็น  ดั งนี้  1 ) การเปลี่ ยนแปลงของเด็กพิ เศษ 2 ) การเปลี่ ยนแปลงของผู้ ดู แล                   
3) การเปลี่ยนแปลงของครู 4) สภาพห้องเรยีน 5) สภาพอาคารสถานที่ 6) กิจกรรมการเรียนการสอน 
7) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 8) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 9) ข้อมูลที่ได้รับ
เกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และ 
10) การใหบ้ริการของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจำจังหวัดลำพูน   

9. ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที ่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) คุณภาพของผู้เรียน 2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 3) กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 4) การเผยแพร่ผลงาน 

10 . ความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิ เศษ ที่มีต่อ เอกสารคู่มือ 
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เดก็พิเศษ ใน 3 ด้าน ดังน้ี 1) รูปเล่มของเอกสาร 2) เนื้อหาของเอกสาร และ 3) การนำไปใช้ 

โดยมีรายละเอียดของขอบเขตการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  
วัตถุประสงค์ข้อที่  1  เพ่ือศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ มีขอบเขต 
ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวั ดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ  
โดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นตรวจสอบ ขั้นปรับปรุง และ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  

2 .1  คร ูศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ  ประจำจ ังหว ัดลำพ ูน  จำนวน  13  คน  
ที ่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2559 

2.2 ผู ้ด ูแลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 18 คน  
ที ่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ สำหรับเด็กพิเศษ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2559 
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3. ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
3.1 ก ระบ วน ก าร พั ฒ น าก าร จั ด ก ารศึ ก ษ าศู น ย์ ก า รศึ ก ษ า พิ เศ ษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
3.2 ป ัจจ ัยแห ่งความสำเร ็จ ในการจ ัด การศ ึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
3.3 ความต้องการในการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยดำเนินการการศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนา 

การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ 
สำหรับเด็กพิเศษ ตั้งแต่ภาคเรียนที ่2 ปีการศกึษา 2554-2559   

วัตถุป ระสงค์ข้ อที่  2 การสร้ างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึ กษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศกึษาวอลดอร์ฟสำหรบัเด็กพิเศษ  

2. ขอบเขตด้านประชากร  
ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ ประกอบด้วย 

2.1 ผู้ ให้ข้อมูลในการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 12 คนประกอบด้วย  

2.1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 1 คน 
2.1.2 ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน 
2.1.3 ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 3 คน 
2.1.4 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 4 คน 
2.1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิ เศษ 

ประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 2 คน 
2.2. ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา

พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ จำนวน 5 คน 
ประกอบด้วย 

2.2.1 ผู้มีประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนารูปแบบ จำนวน 2 คน 
2.2.2 ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 คน 
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2.2.3 ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ และเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2559 จำนวน 2 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยดำเนินการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
ในปีการศึกษา 2559 (มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2560) 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาสภาพผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรบัเด็กพิเศษ 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  

2.1 เด็กพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา  
2554-2561 จำนวน 30 คน 

2.2 ครู  ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ในศู น ย์ ก ารศึ กษ าพิ เศษ  ป ระจำจั งห วัด ล ำพู น  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2561 จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 9 คน และพนักงานราชการ 
4 คน  

2.3 ผู้ดูแล ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟสำหรับ
เด็กพิ เศษ ของศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน ตั้ งแต่ปี การศึกษา 2554-2561  
จำนวน 30 คน ประกอบด้วย พ่อ แม ่ย่า ตา ยาย และปา้ 

3. ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 3 เรื่อง ดังนี้ 
3.1.1 ทักษะพ้ืนฐานของเด็กพิเศษ ใน 6 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะกล้ามเนื้อ 

มัดใหญ่ 2) ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 3) ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 4) ทักษะสังคม  
5) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร และ 6) ทักษะทางด้านสติปัญญาและเตรียมความพร้อม 
ทางวิชาการ 

3.1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ ใน 9 คุณลักษณะ ดังนี้   
1)  รักชาติ  ศาสน์  กษั ตริย์  2) ซื่ อสัตย์  สุ จริต  3) มีวินั ย  4) ใฝ่ เรียนรู้  5) อยู่ อย่างพอเพียง  
6) มุ่งม่ันในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย 8) จิตสาธารณะ และ 9) ใส่ใจสุขภาพ 

3 .1 .3  ค วามส าม ารถ เข ้า สู ่บ ร ิก า ร ช ่ว ง เชื ่อ ม ต ่อ ข อ ง เด ็ก พ ิเศ ษ                    
ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 1) เข้าสู่สถานศึกษา 2) เข้าสู่การประกอบอาชีพ 
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3.2 ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ใน 10 ประเด็น ดังนี้   
1) การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ 2) การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล 3) การเปลี่ยนแปลงของครู  
4) สภาพห้องเรียน 5) สภาพอาคารสถานที่  6) กิจกรรมการเรียนการสอน 7) การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 8) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 9) ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และ 10) การให้บริการ
ของครแูละบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน   

3.3 ความพึงพอใจของผู้ ดูแล ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์ 
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ใน 10 ประเด็น 
ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ 2) การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล 3) การเปลี่ยนแปลงของครู  
4) สภาพห้องเรียน 5) สภาพอาคารสถานที่  6) กิจกรรมการเรียนการสอน 7) การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 8) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 9) ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และ 10) การให้บริการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน   

4. ขอบ เขตด ้าน ระยะ เวล า ผู ้ว ิจ ัย ด ำ เน ิน ก ารศ ึกษ าผลการ ใช ้ร ูป แบ บ 
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ
เด็กพิเศษ ในปีการศึกษา 2560-2561  

วัตถุประสงค์ข้อที่  4 การยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

1. ขอบเขตด้ าน เนื้ อหา เป็ นการศึ กษาสภาพการใช้ รูปแบบและเอกสาร 
คู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ 
สำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์  ศ ูนย ์การศึกษาพ ิเศษ ประจำจ ังหวัดระนอง ศูนย ์การศึกษาพ ิเศษ  
ประจำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร และศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดน่าน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู ้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธ ิการ  จำนวน  5 คน  ที ่เข ้าร ่วมฝ ึกอบรมหล ักส ูต ร เตร ียมความพร้อม 
ก ่อ น เป ิด ภ า ค เร ีย น ที ่ 1 ป ีก า ร ศ ึก ษ า  2561 ใน โค ร ง ก า ร พ ัฒ น า ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า 
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ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ระหว่างวันที ่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2561  
ณ  ศูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ  ประจำจ ังหวัดล ำพ ูน  และรับ เอกสารคู ่ม ือการจ ัดการศึกษ า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
ไปทดลองใช้ประกอบด้วย ผู ้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดระนอง ผู ้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส และ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน  

3. ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
3.1 ผ ล ก า ร ใ ช ้ร ูป แ บ บ ก า ร จั ด ก า รศึ ก ษ าศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เศ ษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา ใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพของผู้เรียน 2) ด้านกระบวนการบริหารและ
ก า ร จ ัด ก า ร  3) ด ้า น ก ร ะ บ ว น ก า ร จ ัด ก า ร เร ีย น ก า ร ส อ น ที ่เน ้น ผู ้เ ร ีย น เป ็น ส ำ ค ัญ  
และ 4) ด้านการเผยแพร่ผลงาน 

3.2 ความพึงพอใจของผู้บ ริห ารศูนย์ การศึกษาพิ เศษ ที่ มี ต่ อ เอกสาร 
คู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็ ก พิ เศษ  ใน  3 ด้ าน  ดั งน้ี  1 ) ด้ านรูป เล่ มของเอกสาร 2) ด้ าน เนื้ อห าของเอกสาร และ  
3) ด้านการนำไปใช้ 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาสภาพการใช้รูปแบบและเอกสาร
คู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษกลุม่เปา้หมาย ปีการศกึษา 2561 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
มีหน้าที่จัดการศึกษาในลักษณะให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ
แรกพบความพิการ ตั้งแต่อายุ 3–18 ปี จัดการศึกษาอบรมผู้ดูแล ครู บุคลากรทางการศึกษา  
และสนับสนุนสื่อ สิ่ งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 
เด็กพิเศษมีทักษะพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์และสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ  

การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ หมายถึง นวัตกรรมทางการศึกษาที่นำมา
ประยุกต์ใช้พัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ที่พัฒนาขึ้นโดยรูดอล์ฟ 
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สไตเนอร์ มีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) เป็นนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญ 
กับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ และเป็นการทำงานเคียงข้างกันหรือร่วมกันระหว่างสอง
กระบวนการ คือ กระบวนการทางการศึกษาและกระบวนการเยียวยาตามแนวมนุษยปรัชญา  
ที่มุ่งตรงสู่ความต้องการของเด็กพิเศษ 

รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ หมายถึง โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ทัง้ทางด้าน
ทักษะพ้ืนฐาน คณุลักษณะทีพึ่งประสงค์ และความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ ประกอบด้วย  

1. ป ัจจ ัยนำ เข ้า  หม ายถ ึง  สิ ่งที ่ใช ้ใน กระบวนการจ ัดการศ ึกษ า  ได ้แก ่ 
วัตถุประสงค์ และหลักการ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 12 คน  

2 .  ก ร ะ บ ว น ก า ร  ห ม า ย ถ ึง  ก ร ะ บ ว น ก า ร พ ัฒ น า  เ พื ่อ ที ่จ ะ ท ำ ให ้ 
การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษบรรลุว ัตถุประสงค์ ในที ่นี ้ได ้กำหนดกรอบ
กระบวนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA ซึ่งพิจารณาจากผลการศึกษาสภาพ 
การด ำ เน ิน งาน พ ัฒ น าการจ ัด ก ารศ ึกษ าศ ูน ย ์ก ารศ ึกษ าพ ิเศษ  ป ระจ ำ จ ังห ว ัด ล ำพ ูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด ็กพิเศษ (ระยะที ่ 1) และข้อมูลการสนทนากลุ ่ม
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิและผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย ในการพัฒนาการจัดก ารศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 12 คน 

3. ผลการดำเนินงาน หมายถึง สิ ่งที ่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามรูปแบบ  
ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ   

3 .1  ผ ล ผ ล ิต  ห ม าย ถ ึง  ก า ร เป ลี ่ย น แ ป ล งข อ ง เด ็ก พ ิเศ ษ ที ่เก ิด ขึ ้น 
จ าก ก า ร ใช ้ร ูป แ บ บ ก า ร จ ัด ก า รศ ึก ษ าศ ูน ย ์ก า ร ศ ึก ษ า พ ิเศ ษ  ป ร ะ จ ำ จ ังห ว ัด ล ำ พ ูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  ในด้านทักษะพื้นฐาน และคุณลักษณะที ่พึง
ประสงค์  

3.2 ผลลัพธ์ หมายถึง สิ ่งที่เกิดขึ้นต่อจากการเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ 
จากการใช้ร ูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เกี่ยวกับความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ 

3.3 ผลกระทบ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
เกี่ยวกับความพึงพอใจของครู และผู้ดูแลที่มีต่อการใช้รูปแบบฯ 
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4. ข้อมูลย้อนกลับ หมายถึง ผลที ่เกิดขึ ้นจากการดำเนินการโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูนในแต่ละปีการศึกษา ตั ้งแต่ปีการศึกษา 2554 -2561 ด้านปัจจัยนำเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ได้จากการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาสะท้อนผล การ
ดำเนินงาน ในขั้นตอนวิพากษ์ผลการดำเนินงานของแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของ
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงในองค์ประกอบที่ 1 คือ ปัจจัย
นำเข้าในปีการศึกษาต่อไป  

5. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ หมายถึง สิ่งสำคัญที่ทำให้การจัดการศึกษาบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้จากผลการศึกษาสภาพ การ
ด ำ เน ิน ก า ร พ ัฒ น า ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ศ ูน ย ์ก า ร ศ ึก ษ า พ ิเศ ษ  ป ร ะ จ ำ จ ัง ห ว ัด ล ำ พ ูน                   
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ระยะที่ 1 

คุณภาพของรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ หมายถึง คุณลักษณะที่สำคัญโดยรวมของ
รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา         
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ สามารถตอบสนองความต้องการและเหมาะสมกับการนำไปใช้ใน
การพ ัฒ นาศ ักยภ าพ เด ็กพ ิเศษ  และต ้อ งผ ่านการประ เม ิน มาตรฐาน  ด ังนี ้ ม าตรฐาน 
ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility 
Standards) ม า ต ร ฐ า น ด ้า น ค ว าม เห ม าะ ส ม  (Propriety Standards) แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น 
ด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards) สามารถวัดได้จากแบบประเมินคุณภาพที ่ผู ้ว ิจัย
สร้างขึ้นโดยใช้มาตราวัดประเมินค่า 5 ระดับ ทั้งหมด 31 ข้อ 

ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ในประเด็นทักษะพื้นฐาน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อของเด็กพิเศษ และความพึงพอใจของครู 
ผู้ดูแลที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

1. ทักษะพื้นฐาน หมายถึง ความสามารถของเด็กพิเศษที่เกิดขึ ้นจากการใช้
ร ูปแบบการจ ัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ในด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการ
ช ่วย เหล ือตน เองในช ีว ิตประจ ำว ัน  ท ักษะส ังคม ท ักษะทางภาษาและการสื ่อสาร และ 
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ทักษะทางด้านสติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการ วัดได้จากการประเมินทักษะ
พื ้นฐานของเด ็กพ ิเศษ  ศูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ ประจำจ ังหวัดลำพูน  ระหว่างป ีการศึกษา  
2559-2560 โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า 4 ระดับ  

2 .  ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ ที ่พ ึง ป ร ะ ส งค ์ ห ม า ย ถ ึง  พ ฤ ต ิก ร ร ม ข อ ง เด ็ก พ ิเ ศ ษ 
ที ่เก ิดขึ ้นจากการใช้ร ูปแบบการจัดการศึกษาศูนย ์การศึกษาพิเศษ ประจำจ ังหวัดล ำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื ่อสัตย์ สุจริต  
มีวิน ัย  ใฝ ่เร ียนรู ้ อยู ่อย ่างพอเพียง มุ ่งมั ่น ในการทำงาน รักความเป ็นไทย จิตสาธารณะ  
และใส่ใจสุขภาพ วัดได้จากการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  ระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า 
4 ระดับ 

3. ค ว าม ส าม า รถ เข ้า สู ่บ ร ิก า ร ช ่ว ง เชื ่อ ม ต ่อ ข อ ง เด ็ก พ ิเศ ษ  ห ม าย ถ ึง 
ความสามารถของเด็กพิเศษในการเข้าเรียนต่อสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมหรือเรียนรวม 
โรงเร ียน เฉพาะความพิการและการประกอบอาชีพ ได ้จากข้อมูลของเด็กพ ิเศษทั ้งหมด 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั ้งแต่ปีการศึกษา 2554-2561 ที่เข้าเรียนต่อ 
ในสถานศึกษาและการประกอบอาชีพ 

4 .  ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ข อ ง ค ร ู ต ่อ ก า ร ใ ช ้ร ูป แ บ บ ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
หมายถึง ความรู ้ส ึกของครูที ่ม ีต ่อการใช ้ร ูปแบบการจ ัดการศึกษาศูนย ์การศึกษาพ ิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ใน 10 ประเด็น ดังนี ้  
1) การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ 2) การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล 3) การเปลี่ยนแปลงของครู  
4) สภาพห้องเรียน 5) สภาพอาคารสถานที่ 6) กิจกรรมการเรียนการสอน 7) การมีส่วนร่วม
การเรียนการสอน 8) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 9) ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับ เด ็กพ ิเศษและ 10) การให้บริการของครูและบ ุคลากรทางการศึกษา ว ัดได ้จาก 
การใช ้แบ บ สอบถามความพ ึงพอ ใจของคร ู โดย ใช ้ม าต รว ัด การป ระ เม ิน ค ่า  5  ระด ับ  
ทั้งหมด 10 ข้อ  

5. ความพึงพอใจของผู้ดูแล(ผู ้ปกครอง) ต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
หมายถึง ความรู ้สึกของผู ้ด ูแลที ่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ใน 10 ประเด็น ดังนี ้  
1) การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ 2) การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล 3) การให้บริการของครู  
4) สภาพห้องเรียน 5) สภาพอาคารสถานที่ 6) กิจกรรมการเรียนการสอน 7) การมีส่วนร่วม
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การเร ียนการสอน 8) สื ่อ  สิ ่งอำนวยความสะดวก 9) ข ้อมูลที ่ได ้ร ับ เกี ่ยวกับการศ ึกษา 
ว อ ล ด อ ร ์ฟ ส ำ ห ร ับ เด ็ก พ ิเ ศ ษ แ ล ะ  1 0 )  ก า ร น ำ ก ิจ ก ร ร ม ไป ใช ้ที ่บ ้า น  ว ัด ได ้จ า ก 
การใช ้แบบสอบถามความพ ึงพอใจ ของผู ้ด ูแล  โดย ใช ้ม าตราว ัดประ เม ินค ่า  5  ระด ับ  
ทั้งหมด 10 ข้อ 

คู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ หมายถึง เอกสารประกอบการใช้รูปแบบการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษ ที ่จัดทำเป็นรูปเล่มของเอกสาร เพื่อเป็นรูปแบบให้แก่ผู ้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ที ่เกี่ยวข้องใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษของศูนย์การศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนตลอดปีการศึกษา ประกอบด้วยเนื ้อหา ดังนี ้        
1) บทนำ 2) หลักการพื้นฐาน 3) องค์ประกอบของรูปแบบ 4) วิธีดำเนินการ ประกอบด้วย 
(1) กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษา (2) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (3) การ
จัดการเรียนรู้ และ (4) การประเมินผล และ 5) เงื่อนไข/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ซึ่งพิจารณาได้
จ า ก ข ้อ ม ูล ใน คู ่ม ือ ก า ร จ ัด ก า รศ ึก ษ า ศ ูน ย ์ก า ร ศ ึก ษ า พ ิเศ ษ  ป ร ะ จ ำ จ ัง ห ว ัด ล ำ พ ูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

การยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน   
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ หมายถึง การรับรองประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวก ารศึกษา        
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ วัดได้จากการสอบถามผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ในประเด็น
ผลการใช้รูปแบบ และความพึงพอใจต่อรูปแบบ 

1. ผลการใช ้ร ูปแบบ หมายถึง ผลที ่เก ิดจากการพัฒนาคุณภาพ การจ ัด
การศึกษา ใน 4 ด้าน ดังนี ้ 1) ด้านคุณภาพของผู้เรียน 2) ด้านกระบวนการบริหารจัดการ     
3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 4) ด้านการเผยแพร่
ผลงาน วัดได้จากการใช้แบบสอบถามเพื่อการยืนยันผลสำเร็จ ของรูปแบบการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ   
โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 19 ข้อ 

2. ความพึงพอใจต่อรูปแบบ หมายถึง ความพึงพอใจของผู ้บร ิหารศูนย ์
การศึกษาพิเศษ ที่มีต่อคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนตาม
แนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านรูปเล่มของเอกสาร 2) ด้าน
เนื ้อหาของเอกสาร และ 3) ด้านนำไปใช้ วัดได้จากการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู ้บ ร ิห า รศ ูน ย ์ก า รศ ึก ษ าพ ิเศ ษ  ที ่ม ีต ่อ คู ่ม ือ ก า รจ ัด ก ารศ ึก ษ า ศ ูน ย ์ก า รศ ึก ษ าพ ิเศ ษ 
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 ประจำจังหวัดลำพูนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ โดยใช้มาตรวัดประเมินค่า 
5 ระดับ จำนวน 23 ข้อ 

ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษที่ยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  หมายถึง บุคคลดำรงตำแหน่ง
ผู ้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู ้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการ 
ศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ ประจำจ ังหว ัดสกลนคร และผู ้อำนวยการศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ  
ประจำจังหวัดน่าน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้น พ้ื นฐาน กระทรวงศึ กษาธิการ ที่ นำเอารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึ กษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที ่ 1 ป ีการศึกษา 2561 ในโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ระหว่างวันที ่ 24 -28 เมษายน 
พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และรับเอกสารคู่มือการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ไปทดลองใช้
ในปีการศึกษา 2561 

ผู้ บริหาร  หมายถึ ง บุ คคลดำรงตำแหน่ งผู้ อำนวยการ ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ที่มีบทบาทหน้าที่ ส่ งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนา 
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2554-2561 

ผู้บริหารโครงการ หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้บริหารโครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน 

ครู หมายถึง บุคคลดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง  
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัตกิารสอนในศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัดลำพูน  

ผู้ดูแล หมายถึง ผู้รับผิดชอบเด็กพิเศษ สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ระหว่างปีการศึกษา 2554-2561 มีความเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษในฐานะ พ่อ แม่ ย่า ตา ยาย ป้า  
อายุ 20 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย เกษตรกร รับราชการ มีวุฒิการศึกษาในระดับ 
ประถมศึกษา มั ธยมศึกษา ปริญญ าตรี  ที่ เข้ าร่วมกิจกรรมในห้ องเรียน  และให้บริก าร 
ทางการศึกษาพิเศษกับเด็กพิเศษท่ีบ้านตามนาฬิกาชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

เด็กพิเศษ หมายถึง บุคคลที่ลงทะเบียนเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ร ะ ห ว่ า งปี ก า ร ศึ ก ษ า  2554-2561 มี อ า ยุ  3 -1 8  ปี  มี ภู มิ ล ำ เน า อ ยู่ ใน จั ง ห วั ด ล ำ พู น  
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และเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ และเด็กพิการซอ้น 

เค ร ือ ข ่า ย ความร่วมมือ หมายถึ ง ส ถ าน ศ ึก ษ าที ่เข ้า ร ่ว ม โครงการพัฒ น า 
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ 
สำหรับเด็กพิเศษ  
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ได้ รูป แบ บการจั ดการศึ กษ าศู น ย์ ก า รศึ กษ า พิ เศษ  ป ระจำจั งห วัดล ำพู น  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่ เหมาะสมกับบริบท ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน  

2 . ได้ รู ป แบบการจั ดการศึ กษ าศู น ย์ การศึ กษ าพิ เศษ  ป ระจำจั งหวั ดลำพู น  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรั บ เด็ กพิ เศษ สำห รับสถานศึ กษ าที่ มี เด็ ก พิ เศษ  และ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษอ่ืน ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษ
ต่อไป 

3. เด็กพิเศษที่ได้รับการพัฒนาจากการจัดการศึกษาตามรูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ  
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ เรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปได้ ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้               
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมและเป็นสุข 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน   
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ข้อเขียนของผู้ชำนาญและผู้เชี ่ยวชาญ ซึ่งส่วนมากได้มาจากห้องสมุด 
และอินเตอร์เน็ต โดยนำผลการทบทวนมาอ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสนับสนุนและ  
เป็นแนวทางในการทำวิจัยเรื่องนี้ ผลการศึกษาได้นำเสนอเนื้อหาเรียงตามลำดับ ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
2. ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กพิเศษ 
3. การบริการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 
4. การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 
6. วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA 
7. รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค 
8. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
9. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  
10. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
12. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

ความหมายของการจัดการศึกษา  
ความหมายของการจัดการศึ กษ า ปรัชญ า  เวสารัชช์  (2545 : 3, อ้ างถึ งใน                

พระมหาวีรศักด์ิ  สุเมธี 2551: 148) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยมี
เป้าหมายชัดเจน คือ การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ โดยคาดหวังว่า คนที่มีคุณภาพนี้จะทำให้สังคมมี
ความมั่นคง สงบสุข เจริญก้าวหน้าทันโลก แข่งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได้ คนในสังคม              
มีความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สมานฉันท ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ   วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (2553 : 12 -13)  
ได้ให้ความหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่า เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  
เพ่ือที่ จะทำให้ผู้ เรียน เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนรักการเรียน ตั้ งใจเรียน                     
และเกิดการเรียนรู้ขึ้น การเรียนของผู้เรียนจะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ ความสำเร็จในชีวิตหรือ           
ไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนรู้ที่ดีของผู้สอน หรือผู้สอนด้วยเช่นกัน หากผู้สอนรู้จัก
เลือกใช้วิธีการจัดการที่ดีและเหมาะสมแล้ว ย่อมจะมีผลดีต่อการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ 

 1. มีความรู้และเข้าใจในเนื้อหา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 
 2. เกิดทักษะหรือมีความชำนาญในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู้ 
 3. เกิดทัศนคติทีดี่ต่อสิ่งทีเ่รียน 
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 5. สามารถนำความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่ออีกไปได้ 

นอกจากนี้  ผดุงชัย  ภู่ พัฒน์  (2553 : 2) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ต้องมีความสมดุลพอดีระหว่างการเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข จะต้อง 
คิดเป็น ทำเป็น มีคุณธรรม ศลีธรรม อดทน ควบคุมอารมณ์และสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้  

สรุปได้ว่า การจัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบของสังคม  
ที่มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ สู่การอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ความสำคัญของการจดัการศึกษา 
ปรัชญา  เวสารัชช์ (2545: 3-4, อ้างถึงใน พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี 2551: 148-149) 

กล่าวว่า การจัดการศึกษา เป็นการจัดการที่สำคัญ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องที่จะให้ผู้ใดรับไปทำโดยไม่มี
เปา้หมาย  ไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้คุณภาพ เพราะย่อมทำให้การศึกษาไม่มีทิศทาง ไม่เป็นระบบ ไม่คุ้มค่า 
และหากจัดผิดพลาดก็ยากที่จะแกไ้ข เพราะกระบวนการศึกษา เช่น ค่านิยมต่าง ๆ ไม่ซึมซับเข้าไปใน
ใจของผู้เรียนเสียแล้วและการจัดการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของ
มนุษย์แต่ละคน และเป็นการลงทุนเพ่ือการอยู่รอดและพัฒนาของสังคม เพราะการศึกษาส่งผลกระทบ
และมีอิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีที่
จำเป็นในการทำงานและการใช้ชีวิต ที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
สนับสนุนจำนวนมาก และสังคมต้องการคนที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
ชำนาญมาดูแลรับผิดชอบในด้านการสอน การบริหาร หรือการสนับสนุน และสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การจัดการศึกษาจำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ความจำเป็นของแต่ละยุคสมัย การจัดการศึกษาที่อยู่กับย่อมที่หมายถึงความล้าสมัย ไม่เหมาะสม 
ไม่คุ้มประโยชน์ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวยังได้รับการยอมรับจนถึงปัจจุบัน 
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กุลิสรา  จิตรชญาวณิช (2561: 66) กล่าวว่า กลไกลหลักที่สำคัญในการจะนำไปสู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การศึกษา เพราะการศึกษามีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศชาติ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น ประเทศใดจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้นั้น เริ่มต้นที่ประชากร 
ในประเทศควรไดร้บัการศึกษาทีม่ีคุณภาพ  

สรุปได้ว่า การศึกษามีความสำคัญที่จะต้องมีการจัดการ และได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนและสังคม เนื่องจากการศึกษา
ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และสังคม นอกจากนั้นสังคมยังต้องการทรัพยากรบุคคล 
ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญมารับผิดชอบงานด้านการศึกษา และสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบของการจัดการศึกษา  
การจัดการศึกษานอกจากจะมีลักษณะเป็นกระบวนการอย่ างเป็นระบบแล้ว  

ปรัชญา  เวสารัชช์ (2545: 12-13, อ้างถึงใน พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี 2551: 149-151) ได้สรุป
องค์ประกอบสำคัญของการจัดการศึกษาไว้ 8 ประการ ดังนี้   

1 . เนื้ อ ห าส าร ะ ใน ก า รศึ ก ษ า  ห ลั ก สู ต ร เป็ น ตั ว ก ำห น ด เนื้ อ ห า ส าร ะ  
ในการศึกษาควรทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  

2. ครู  คือ ผู้ ถ่ ายทอดเนื้ อหาสาระ เงื่อนไขสำคัญประการหนึ่ งสำหรับครู  
คือ ต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอในการติดตาม เรียนรู้เนื้อหาวิชาการวิชาชีพใหม่ ๆ และวิทยาการ 
ด้านการสอนตลอดเวลา ซึ่งครูต้องพัฒนาความสามารถในการประยุกต์สาระเนื้อหาและองค์ความรู้
ใหมใ่ห้เหมาะสมกับผู้เรยีนแต่ละกลุ่ม  

3 . สื่ อ  อุ ป กรณ์ ส ำห รับ การศึ กษ า  เป็ น ส่ วนป ระกอบ ที่ จ ำ เป็ น ส ำห รับ 
การจัดการศึกษา จะต้องมีเพียงพออยู่ในสภาพใช้งานได้ และใช้สื่อนี้เป็นส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอด
เนื้อหาความรูไ้ด้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูที่มีคุณภาพต้องสามารถผลิตและพัฒนาสื่อและ
อุปกรณก์ารศึกษาสำหรับการสอนของตนได ้ 

4. รูปแบบวิธีการสอน รูปแบบการเรียนการสอนจะต้องมีความหลากหลาย อาทิ 
การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนำชมนอกสถานที่เรียน การใช้อุปกรณ์
เครื่องมือประกอบ การเลือกใช้รูปแบบวิธีการสอนครูต้องระมัดระวังเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
แต่ละกลุ่ม และจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการทำความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

5. ผู้บริหาร และบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ในการจัดการศึกษา  
มีผู้ที่รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรง อาทิ ผู้บริหาร ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษา
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ที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อย นำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน  
งานโภชนาการ และสุขอนามัย เป็นต้น  

6. เงินทุนสนับสนุน การจัดการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน ซ่ึงผู้ลงทุนอาจเป็น
รัฐบาลในฐานะผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ชุมชน เป็นต้น เงินทุน
เหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคญัทีช่่วยให้การจัดการศึกษาเกิดผลตามเป้าหมาย  

7. สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน และบรรยากาศ
แวดล้อมที่ใช้ในการจัดการศึกษาเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ จะต้องมีอย่างเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย และ
มีบรรยากาศแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้  

8 . ผู้ เ รี ย น  เป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ จ ำ เป็ น ที่ สุ ด ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  
เพราะผู้เรียน คือ ผู้รับการศึกษาและเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนความรู้
และพฤติกรรมของผู้ เรียนเป็ นดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา 
จึงครอบคลุมขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้  
การให้การศึกษาอบรม การประเมิน และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาในภาพรวมจึงไม่ได้จำกัดวงแคบ เฉพาะในสถานที่ แต่มุ่งที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยมีปรัชญาพ้ืนฐานสำคัญ คือ ทุกคนต้องเป็นส่วนสำคัญของการจัดการศึกษา และการศึกษาต้องจัด
สำหรับคนทุกคน  

กุลิสรา  จิตรชญาวณิช (2561: 11-30) กล่าวว่า การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน 
ทุกระดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาผู้บริหาร ครู สถานศึกษาได้ให้ความสำคัญ 
ในการนำปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ 
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ดังนั้น การประยุกต์ใช้ปรัชญา ทฤษฎีการศึกษา
และทฤษฎีการเรียนรู้ จึงจำเป็นสำหรับผู้บริหาร ครู และสถานศึกษาที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้
ให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร กล่าวคือ 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับ เมื่อมีการจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพ่ือนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน จะต้องมกีารนำปรัชญามาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา  

พรรณอร  อุชุภาพ (2561: 7) กล่าวว่า ปรัชญาเป็นแนวคิดที่แสดงถึงการแสวงหาความรู้
ให้ได้ความจรงิ   ส่วนการศึกษาเป็นกิจกรรมและกระบวนการของสังคมทีพั่ฒนาบุคคลให้มีความเจริญ
งอกงาม สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นปรัชญาและการศึกษามีจุดรวมกัน คือ มนุษย์  
มีความสัมพันธ์กันในแง่ของการกำหนดจุดมุ่งหมาย มีวิธีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับคุณค่า 
ของชีวิต ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักการศึกษาจึงพยายามทำความเข้าใจในปรัชญาพ้ืนฐาน พร้อมกับ
วิเคราะห์แนวปรชัญาเพ่ือสร้างปรัชญาการศึกษา และนำปรัชญาการศึกษามาใช้ในกำหนดจุดมุง่หมาย
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ของการศึกษา ให้ได้แนวทางการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคคลเพ่ือ 
การดำรงชีวิตและเพ่ือพัฒนาสังคมในปัจจุบันและอนาคต  

ชนันภรณ์  อารีย์กุล (2562: 9) กล่าวว่า การจัดการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด 
ย่อมต้องมีหลักสูตรเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนไปสู่ เป้าหมายที่ วางไว้ เพราะหลักสูตร  
คือ มวลประสบการณ์ทั้งหมดของผู้เรียนจะได้รับ จัดทำเป็นแผนในการศึกษาอย่างเป็นระบบ และ
นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร 
จึงเป็นตัวกำหนดทิศทางสำคญัในการขบัเคลื่อนการจัดการศึกษาในทุกรูปแบบให้ประสบผลสำเร็จ  

พรรณอร  อุชุภาพ (2561: 114) กล่าวว่า การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ครูมีบทบาท
สำคญัที่สุด เพราะครูมีหน้าที่สอนผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ 
นอกจากนั้นครูต้องรับผิดชอบการประเมินผลการเรียนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในส่วนที่บกพร่อง
ให้กับผู้เรียน และครูต้องคน้คว้าหาเหตุผลและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจยั  

พระมหาวีรศักดิ์   สุรเมธี (2551: 215) กล่าวว่า การสอน เป็นการนำจุดมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ ประสบการณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ทีห่ลักสูตรกำหนดไว้ไปปฏิบัติ  

พิสณุ  ฟองศรี (2551: 1) กล่าวว่า การประเมินมีปรัชญาเพ่ือพัฒนาสิ่งที่จะประเมิน 
ในด้านการศึกษานั้น ได้อาศัยการประเมินเป็นกลไกสำคัญเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2554: 3) ได้กล่าวถึงการวิจัยว่า เป็นเครื่องมือและวิธีการ 
ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาวิชาการให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยขยายความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของสังคมให้กว้างขวางและ
เจริญกา้วหน้ามากยิ่งข้ึน  

สรุป ได้ ว่ า การจัดการศึกษา มีองค์ประกอบสำคัญ  ได้แก่  ปรัชญาการศึกษา  
หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล และการวิจยั โดยมีสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จในการจัดการศึกษา  
วีระยุทธ  ชาตะกาญ จน์  (2555 : 53 -56) ได้ สรุปปั จจัยหลักแห่ งความสำเร็จ 

ในการจัดการศกึษามีประเด็นสำคัญ ดังนี้  
1. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากร เป็นการเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา โดยแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผน  
การปฏิ บั ติ งาน  การตรวจสอบ  และการพัฒ นาการจัดการศึ ก ษา อาจพิ จารณ าได้จาก 
การมอบหมายงาน การแตง่ตั้งคณะทำงาน   

2. ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นการกำหนดวิสัย ทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของบคุคลากรในสถานศึกษาและ 
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ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจพิจารณาได้จากการมีส่วนร่วมการกำหนดโครงการของบุคลากรและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

3. โอกาสในการได้รับการศึกษา เป็นโอกาสของผู้เรียนที่จะได้รับการพัฒนาความรู้  
ความสามารถ เจตคติ และทักษะต่าง ๆ จากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ อาจพิจารณาได้จาก 
การได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในสถานศึกษา บ้าน และชุมชน  

4. คุณภาพของผู้บริหาร เป็นความพร้อมในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
ของผู้บริหาร โดยแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพ การพัฒนาตนเอง กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
การกระจายอำนาจทางการบริหาร และการควบคุมคุณภาพของผู้บริหาร  

5. คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นความพร้อมในการจัดการเรียน 
การสอนและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพ การพัฒนาตนเอง การจดัการเรียนการสอน การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  

6. คุณภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพของพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการศึกษาอบรม การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการศึกษาของสถานศึกษา การให้การศึกษาแก่บุตรหลาน และการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาในด้านอื่น ๆ  

7. การนิเทศ กำกับติดตามภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการในการจัดระบบ 
การวางแผน การให้คำแนะนำช่วยเหลือการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา               
ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือก่อให้ เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน อาจพิจารณาได้จากศักยภาพ
กระบวนการการนิเทศ กำกับติดตามของผู้นิเทศ และการบริหารจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา       

8. การสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ของบุคคล องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา              
การสนับสนุนการจัดการศึกษาอาจพิจารณาได้จากศักยภาพการสนับสนุนการจัดการศึกษา           
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ผู้ทรงคณุวุฒิ ประชาชน องค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน        

9. การบริการทางการศึกษา  เป็นกระบวนการให้ ความรู้  ประสบการณ์  
ทางด้านการศึกษาแก่บุคคลที่สนใจ อาจพิจารณาได้จากการจัดฝึกอบรม บริการศึกษาดูงาน เป้าหมาย 
การจัดการศึกษาในภาพรวมมิได้จำกัดวงแคบเฉพาะในสถานศึกษา แต่มุง่ที่ตวัผู้เรียนเป็นสำคัญ  

10. ความพึงพอใจในการจัดการศึกษา เป็นระดับการยอมรับในคุณภาพการจัด
การศึกษาของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการจัดการศึกษา  
 จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการศึกษา สรุปได้ว่า การจัดการศึกษา 
เป็นกระบวนการพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ ที่มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทุกด้านเพ่ือ 
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การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประเด็นสำคัญ คือ การจัดการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 
 
ความรู้เก่ียวกับเด็กพิเศษ 

ความหมายของเด็กพิเศษ 
เด็กพิเศษ (Special child) หมายถึง เด็กที ่จำเป็นต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ 

บำบัดฟื้นฟูและให้การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะความจำเป็นและความต้องการ 
ของเด็กแต่ละคน (จริยา ทะรักษา 2561: 22) เด็กพิเศษ มาจากคำเต็มว่า เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ หมายถึง เด็กกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ิมเติมจากวิธีการปกติ 
ทั้งในด้านการดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษ การใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการเข้าสังคม 
เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตน โดยออกแบบการดูแลช่วยเหลือ ตามลักษณะ
ความจำเป็น และความต้องการของเด็กแต่ละคน  

เด็กพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
1. เด็กที ่มีความสามารถพิเศษ เป็นเด็กที ่มีความสามารถด้านต่าง ๆ สูงกว่า 

เด ็ก ทั ่ว ไป  โด ย จ ะ เป ็น เด ็ก ที ่ม ีค ว าม ฉ ล าด  ห ร ือ ร ะด ับ ส ต ิป ัญ ญ าส ูง ก ว ่า เก ณ ฑ ์ป ก ต ิ  
มีความคิดสร้างสรรค์สูง   

2. เด็กที่มีความบกพร่อง เป็นเด็กที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เด็กเรียนรู้ช้า 
หรือมีพัฒนาการบางด้านที่ไม่เท่าเด็กทั่วไปในช่วงวัยเดียวกัน  

3 . เด ็กยากจนหรือด ้อย โอกาส  เป ็น เด ็กที ่ต ้องอยู ่ใน สภาวะยากลำบาก  
หรือพบปัญหาต่าง ๆ ส่งผลต่อการใช้ชีวิต และมีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป ขาดโอกาส
หรือไม่มีโอกาสที ่จะเข้ารับบริการทางการศึกษา ทำให้ไม่ได้รับการพัฒนาทั ้งทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ (ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา 2561: ไม่มีเลขหน้า) 

ทวี  เชื ้อส ุวรรณทวี (2562: 54) ได้กล่าวถึงเด็กพิเศษว่า ป ัจจุบ ันมักหมายถึง 
กลุ่มเด็กที ่มีความบกพร่องเท่านั ้น ส่วนเด็กที ่มีความสามารถพิเศษ กับกลุ ่มเด็กยากจนและ 
ด้อยโอกาส มักไม่ค่อยเรียกว่าเป็นเด็กพิเศษ ส่วน ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา (2561: ไม่มีเลขหน้า)  
กล่าวว่า มีผู ้ปกครองของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้บางท่าน มิได้ยินดีที่จะใช้ คำว่า พิการ  
กับบุตรของตน และประสงค์จะใช้คำว่า ผู ้ม ีความต้องการพิเศษแทนและหากเป็นไปได ้  
อยากเสนอแนวคิดการเรียกขาน หรือเปลี่ยนถ้อยคำเหล่านี้ในกฎหมายและนโยบายด้วย  

สรุปได้ว่า เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในเรื่องต่าง ๆ 
เกี ่ยวก ับการดำรงช ีว ิต  การเร ียนรู ้ และการอยู ่ร ่วม ในส ังคม  แบ ่งออกเป ็น  3 กลุ ่ม  ค ือ  
เด็กที ่มีความสามารถพิเศษ เด็กที ่มีความบกพร่อง เด็กยากจนหรือด้อยโอกาส ในปัจจุบัน 
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คำว่า เด็กพิเศษ ส่วนใหญ่นิยมใช้กับกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องเท่านั้น ส่วนเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ กับกลุ่มเด็กยากจนและด้อยโอกาส มักไม่ค่อยเรียกว่าเป็นเด็กพิเศษ สำหรับการศึกษา 
ครั้งนี้ ได้ใช้คำว่า เด็กพิเศษ ซึ่งหมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ  

การแบ่งประเภทความพิการทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา  

ไว้ 9 ประเภท ดังนี้  
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับ

เล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1.1  คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผั ส 

และ สื่อเสียง หากตรวจวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ 6 ส่วน 60 (6/60) 
หรอื 20 ส่วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง 

1.2 คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษร
ตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์ เครื่องช่ วยคนพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่ งอำนวยความสะดวก  
หากวัดความชัด เจนของสายตาข้างดี เมื่ อแก้ ไขแล้วอยู่ ในระดับ  6 ส่ วน  18 ส่ วน (6/18)  
หรือ 20 ส่วน 70 (20/70) 

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ 
ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนถึงไม่สามารถเข้าใจ
การพูดผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากมีการตรวจการได้ยิน 
จะมีการสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป 

2.2 คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินหลงเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยิน 
การพูดผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากการตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสีย
การได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล 

3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจำกัดอย่างชัดเจน 
ในการปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ำ
กว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญร่วมกับความจำกัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะ 
จาก 10 ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การดำรงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/ 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรู้จักการใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การนำความรู้
มาใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้
ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี 
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4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

4.1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคล 
ที่มีอวัยวะไม่สมส่วน หรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ อุปสรรคในการเคลื่อนไหว  
ความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  
การไมส่มประกอบมาแต่กำเนดิ อุบัติเหตุและโรคตดิต่อ 

4.2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง
หรือมีโรคประจำตัว ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
ซึ่งมีผลให้เกิดความจำเป็นต้องได้รบัการศึกษาพิเศษ 

5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ได้แก่  บุคคลที่มีความผิดปกติ  
ในการทำงานของสมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะ
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ซึ่งไม่สามารถ
เรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ทั้งท่ีมรีะดับสติปัญญาปกติ 

6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่อง 
ในการเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะกการพูดผิดปกติ หรือบุคคล 
ที่มีความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ 
ในการติดต่อสือ่สารซ่ึงอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา และหนา้ที่ของภาษา 

7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความ
บกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น  
โรคจิตเภท โรคซมึเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น 

8. บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการทำงานของสมอง
บางส่วน ซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางการพัฒนาด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
และมีข้อจำกัดด้านพฤติกรรมหรือมีความสนใจจำกัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้น
ค้นพบได้ก่อนอายุ 30 เดือน 

9. บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องหรือความพิการมากกว่า 
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน (ราชกิจจานุเบกษา 2556: 4-28) 

แนวทางการช่วยเหลือเด็กพิเศษ 
การช่วยเหลือเด็กพิเศษไม่ได้มีเฉพาะการแพทย์ คือ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 

และการดูแลรักษาพยาบาลเท่านั้น ซึ่งคนทั่วไปมักมองว่าเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญที่สุด ความจริงแล้ว
เรื่องการช่วยตนเองได้ เพ่ือใช้ชีวิตในสังคมได้ซึ่งเป็นเรื่องของสังคมในชีวิตประจำวัน มีความสำคัญ
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มากกว่าอย่างอ่ืนเพราะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตที่ พ่ึงพาตนเองได้ดี (Independent Living)  
แนวคิดและความรู้ทางสังคมนี้ เป็นงานที่ต้องทำควบคู่กันไปกับความเข้าใจ และวิธีการที่ถูกต้อง 
ชอบด้วยสิทธิหน้าที่และกฎหมาย มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายสำคัญ คือ ความเสมอภาคอย่างแท้จริง (Equity 
and Equalization) การบริการทางการศึกษา เป็นงานสำคัญในการให้บริการเด็กพิเศษที่ต้องทำต่อ 
จากบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ที่จะต้องเข้าสู่การการเรียนในโรงเรียน ผู้ที่ต้องทำ
หน้าที่ในงานด้านบริการการศึกษา มีหลายประเภท เช่น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(พูนพิศ อมาตยกุล สุมาลี  ดีจงกิจ และพิมพา  ขจรธรรม 2555: 190-218)  

แนวทางการช่วยเหลือเด็กพิเศษจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของนักสหวิชาชีพ 
อาทิ แพทย์ กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น พยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด  
นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ ครู เป็นต้น ในการประสานงาน แลกเปลี่ยน
ข้อมูล และวางแผนการช่วยเหลือบำบัดฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความรู้  ความเข้าใจ  
และประสานความร่วมมือกับครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ บทบาทของทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือ 
เดก็พิเศษ ได้แก่ 1) การเฝ้าระวังสาเหตุ ให้การช่วยเหลือแก้ไขและติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ รวมถึงการเจ็บป่วยต่าง ๆ ของเด็กพิเศษอย่างต่อเนื่อง 2) ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็กพิเศษ โดยให้ความรู้ ฝึกทักษะรับฟังปัญหาให้กำลังใจและคำปรึกษาในการแก้ปัญหา 
3) ส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัวผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ระหว่างผู้ดูแลกับ 
เด็กพิเศษ 4) วางแผนการช่วยเหลือฟ้ืนฟูและบำบัด ให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กพิเศษ 
แต่ละคน การจัดการศึกษาพิเศษเหมาะสมกับเด็กพิเศษ การฝึกอาชีพ และการช่วยเหลือด้านสังคม
โดยการจัดทพแผนเฉพาะรายบุคคล 5) ประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ 
เด็กพิเศษและครอบครัว 6) ให้ข้อมูลกับครอบครัวเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เด็กพิเศษ 
พึงได้รับ และ 7) ให้ความรู้และปรับทัศนะคติของสังคมที่มีต่อเด็กพิเศษให้ถูกต้องเหมาะสม           
(จริยา  ทะรักษา  2561: ไมมี่เลขหน้า) 

ทวี   เชื้ อสุสรรณทวี (2562 : 63 -66) กล่ าวว่า การบริการเด็กพิ เศษ สามารถ 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) การสงเคราะห์หรือการประชาสงเคราะห์ 2) การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 3) การเสริมพลังอำนาจ 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

สรุปได้ว่า การช่วยเหลือเด็กพิเศษ มีแนวทางการช่วยเหลือสำคัญ ดังนี้ การช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือเด็กพิเศษมีความจำเป็น 
ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลทีเ่กี่ยวข้องหลายฝ่าย 

จากความรู ้เกี ่ยวกับเด็กพิเศษที ่กล่าวมา สรุปได้ว่า เด็กพิเศษ คือ เด็กที ่จำเป็น 
ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านสังคมสงเคราะห์ ที ่เหมาะสม 
กับความต้องการของแต่ละบุคคล เด็กพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กที่มีความสามารถ
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พิเศษ เด็กที่มีความบกพร่อง และเด็กยากจนหรือด้อยโอกาส ซึ่งในปัจจุบัน คำว่า “เด็กพิเศษ” 
นิยมใช้เรียกเฉพาะกลุ่มเด็กทีมีความบกพร่อง สำหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้คำว่า “เด็กพิเศษ”  
ซึ่งหมายถึง กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่อง 9 ประเภทความพิการทางการศึกษา  
 
การบริการด้านการศึกษาสำหรบัเด็กพิเศษ 

นโยบายและกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 71 ระบุว่า รัฐพึงให้ 

ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิต
ได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่าง 
ไม่ เป็ น ธรรม  รวมตลอดทั้ ง ให้ ก ารบ ำบั ด  ฟ้ื น ฟู และ เยี ย วยา  ผู้ ถู กก ระท ำการดั งกล่ าว   
(ราชกิจจานุเบกษา 2560: 18)  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ซ่ึงเป็นแผนพัฒนาประเทศที่กำหนดกรอบและ
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ  
คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน  เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว โดยมียุทธศาสตร์  
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ (ราชกิจจานุเบกษา 2561: 4-9) 

แผน พั ฒ น าเศรษ ฐกิ จ แล ะสั งคมแห่ งช า ติ  ฉบั บ ที่  1 2  (พ .ศ . 2560 -2564 )  
มีเป้าหมายพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรบัตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ
งอกงามทางจติวิญญาณ มีวิถีชีวิตทีพ่อเพียง (สำนักนายกรัฐมนตร ี2559: ไม่มีเลขหน้า) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา 
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้น มาตรา 10 ระบุว่า 
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคล 
ซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมี
ร่างกายพิการ หรอืทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไมส่ามารถพ่ึงตนเองได้หรอืไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้อง
จัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ โดยให้จัดตั้งแต่แรกเกิด
หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
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บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  
(ราชกิจจานุเบกษา  2553: 5-7)   

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) 2556  มาตรา 3 ระบุว่า  
คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไป 
มีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว หรือ 
ความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษทาง
การศึกษาที่ จะต้องได้ รับความช่วยเหลือด้ านใดด้านหนึ่ ง เพ่ือให้ สามารถปฏิบัติกิจกรรม 
ในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมสี่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป นอกจากนั้น มาตรา 5 กำหนดให้
คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาใน 3 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ 1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่
แรกเกิด 2) เลือกบริการทางการศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและ 
ความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งสิทธิของครู และสถานศึกษาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้เด็ก
พิการได้รบัสิทธิทางการศึกษาอย่างเหมาะสม เป็นต้น (ราชกจิจานุเบกษา 2556: 7-8) 

แผนการศึ กษาแห่ งชาติ  (พ .ศ .2560-2579) เป็ นกรอบ เป้ าหมายและทิศทาง 
การจัดการศกึษาของประเทศ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คนไทยทุกคนได้รับการศกึษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะและสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และยุทธศาสตร์ชาติ (สำนักงานเลขาธิการ 2560: 78-79)  

แผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดทิศทางการ
จดัการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีเป้าประสงค์ให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกบัความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล และมทีักษะการดำรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพ
พ่ึงพาตัวเองได้ อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มียุทธศาสตร์
การพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสิทธิและโอกาสการศึกษา มียุทธศาสตร์ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือให้คนพิการได้รับ
การศกึษาตลอดชีวิต และมีมาตรการ ดังนี้  

1. จดัให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรยีนร่วม  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการมงีานทำ  
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 4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั) ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
 6. ขยายหน่วยบริการการศึกษาสำหรับคนพิการให้ครอบคลุมพ้ืนที่

เป้าหมาย  
 7. เสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งให้หน่วยบริการการศึกษา  
 8. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพการศึกษา มียุทธศาสตรย์กระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษา 
ที่มปีระสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการจัดการศกึษา สำหรับคนพิการ และมีมาตรการ ดังนี้  

 1. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  
 2. พัฒนามาตรฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสภาพพลวัตของสังคม  
 3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได ้ 
 5. พัฒนาระบบ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล และมียุทธศาสตร์

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร รองรับการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล โดยมีมาตรการสำคัญ คือ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ  
เพ่ือการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มียุทธศาสตร์เร่งผลิต 
พัฒนา และจัดระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีมาตรฐานและเป็นธรรมบนหลักการบริหารจัดการเชิง
สมรรถนะ และมีมาตรการสำคัญ คือ พัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา สำรับคนพิการ 
มียุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ 
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โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีมาตรการสำคัญ คือ พัฒนาภาคีเครือข่ายเพ่ือเปิดเวที  
ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาสำหรบัคนพิการ (กระทรวงศึกษาธิการ 2559: 23-28) 

สรุปได้ว่า นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ  
มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือ 
เข้าไปมสี่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งถือว่า
เป็นสิทธิของเด็กพิเศษทุกคนที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคจากรัฐ 

หลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แบง่ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวันสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จัดขึ้นสำหรับ พ่อแม่  
ผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เพื่อใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสม กับผู้ เรียนเป็นรายบุลคล โดยมีจุดมุ่งหมาย  
มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนี้  

1.1 รา่งกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขภาพดี 
1.2 สุขภาพจติดี และมีความสุข  
1.3 มีทักษะชีวิตและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมคีวามสุข    
1.4 มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ สามารถ 
ปรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เหมาะสมกับสภาพของเด็กแต่ละประเภท โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 
3 ปี มีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติ พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากพบ 
ความผิดปกติต้องช่วยเหลือ บำบัดฟ้ืนฟูโดยเร็ว โดยพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูสามารถนำเด็กไปรับบริการ 
ใน ก ารส่ ง เส ริ ม พั ฒ น าการจากห น่ ว ย งาน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  เช่ น  โรงพ ย าบ าล  ศู น ย์ บ ริ ก าร 
ทางสาธารณสุข  ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  มูลนิธิต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ  
เดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ รวมถึงเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะทางหรอืโรงเรียนเรียนรวม  

2. หลักสูตรปฐมวัยสำหรับ เด็กอายุ  3 -6 ปี  เป็นการจัดการศึกษาในลักษณ ะ 
ของการอบรม เลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาตามวัย และความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมาย มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการ 
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ตามวัยเต็มศักยภาพและมีความพร้อม ในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับเด็ก 
เมือ่จบการศกึษาระดับปฐมวัย ดังนี้  

2.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
2.2 สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จรยิธรรม และจติใจทีดี่งาม  
2.3 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย 

 และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีคามสุข 
2.4 มีทกัษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ 3-6 ปี) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สามารถ
นำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปปรับใช้ได้ ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้  
การจัดประสบการณ์  และการประเมินพัฒนาการ ให้เหมาะสมกับสภาพบริบท ความต้องการ  
และศักยภาพของเด็กแต่ละประเภท เพ่ือพัฒนาให้ เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะ 
ทีพึ่งประสงค์ทีห่ลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด โดยดำเนินงาน ดังนี้  

1. การกำหนดเป้าหมายคุณภาพเด็ก  สามารถเลือก หรือปรับใช้ตัวบ่งชี้และสภาพ 
ที่พึงประสงค์ในการพัฒนาเด็ก เพ่ือนำไปจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้ครอบคลุม
พัฒนาการของเด็ก ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และสติปัญญา 

2. การประเมินพัฒนาการเด็ก จะต้องคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างของเด็ก อาทิ  
เด็กที่มีความพิการแต่ละด้าน อาจต้องมีการปรับการประเมินพัฒนาการที่เอ้ือต่อสภาพความพิการ 
ของเด็ก ทั้งวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ควรใหส้อดคล้องกับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านดังกล่าว 

3. สถานศึกษาที่มีเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ควรได้รับการสนับสนุนครูพ่ีเลี้ยง 
ให้การดูแล ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการ กรณีที่เด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผลพัฒนาการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายควรมีการส่งต่อไปยังสถานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือให้ได้รับการพัฒนาต่อไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2560: 6-45)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  จึงกำหนด
เปน็จุดหมาย เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมือ่จบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ดังนี้  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ พึ งประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  
และปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา 
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย  
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4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึก ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจติสาธารณะที่มุง่ทำประโยชน์และสร้างสิ่งทีด่ีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม 

การจัดการศกึษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เป็นการจัดการศึกษาบางประเภทสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น  การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิ เศษ  
การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถนำหลักสูตร
แกนกลางการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน ไปปรับ ใช้ ได้ ต ามความ เหมาะสมกับ สภ าพและบริบท 
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการทีก่ระทรวงศึกษาธิการกำหนด (กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 5-24) 
 สรุปได้ว่า หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กพิเศษที่กล่าวมา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
คนไทยรวมถึงเด็กพิเศษให้เป็นผู้มีความเจริญทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย  

รปูแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กล่าวถึง

รูปแบบการจัดการศึกษาไว้ ดังนี้  
การเรียนร่วม หมายความว่า การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทัว่ไป

ทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษาให้สามารถรองรับการเรยีนการสอนสำหรับ
คนทุกกลุม่รวมทั้งคนพิการ 

สถานศึกษาเฉพาะความพิการ หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
ที่จดัการศึกษาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยู่ประจำ ไป กลับ และรบับริการทีบ่้าน 

ศูนย์ การ ศึกษาพิ เศษ  หมายความว่ า  สถาน ศึกษาของรัฐที่ จั ดการศึกษา 
นอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และ
จัดการศึกษาอบรมผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กำหนดในประกาศ
กระทรวง 

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ หมายความว่า สถานที่ศึกษาที่จัดการศึกษานอก
ระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คน พิการโดยเฉพาะ โดยหน่ วยงานการศึกษานอกโรงเรียน  
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันทางสังคมอ่ืน 
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เป็นผู้จัด ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและหลักสูตร
ระยะสั้น (ราชกจิจานุเบกษา 2556: 5-6) 

นอกจากนั้น สมพร  หวานเสร็จ (2554: ไม่มีเลขหน้า, อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ 
2558: 30) กล่าวว่า รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในศตวรรษที่ 21 ควรมีทางเลือก 
ทางการศึกษาที่หลากหลายและมีมาตรฐาน ซึ่งคนพิการและผู้ปกครองสามารถเลือกรับบริการ 
ได้ตามสภาพความต้องการจำเป็น โดยทุกรูปแบบได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาทั้ง 
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง เนื้อหาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และระเบียบวิธีการวัดประเมินผล ควรยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับบริบทครอบครัวและอาชีพในท้องถิ่น 

สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มี 4 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนร่วม 
สถานศึกษาเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการศึกษาของคนพิการอย่างมีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน เพ่ือให้คนพิการมีพัฒนาการและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

แนวทางการให้บริการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 
1. การให้ บ ริการช่ วย เหลือระยะแรกเริ่ ม  เป็ นการจัด โปรแกรมที่ เป็ นระบบ 

ในการให้บริการด้านต่าง ๆ โดยเร็วที่สุดแก่เด็กที่มีความเสี่ยงทุกระดับทันทีที่ได้รับการวินิจฉัยว่า 
มีความพิการ โดยมุ่งเน้นการให้การศึกษากับพ่อแม่และครอบครัว ทั้งนี้มุ่งพัฒนาเด็กให้ได้รับบริการ
จากนักวิชาชีพที่หลากหลายทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย การบำบัดรักษาตลอดจนป้องกัน
ความพิการที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการไปตามขั้นตอนเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป หรือใกล้เคียง 
เด็กท่ัวไปมากท่ีสุด โดยมีกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 7 ขัน้ตอน ดังนี้  

1.1 ขั้นรวบรวมข้อมลูทัว่ไปของเด็กพิการ  
1.2 ขั้นคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา/และส่งต่อ  
1.3 ขั้นประเมินความสามารถพ้ืนฐาน  
1.4 การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
1.5 การให้บริการด้วยกจิกรรมทีเ่หมาะสมในการส่งเสริม  
1.6 การประเมนิความก้าวหน้า  
1.7 การนิ เทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ (ศูนย์การศึกษาพิ เศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2562: 9-10) 
2. แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Services 

Plan: IFSP) เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีการประชุมกันระหว่างครอบครัว 
ของเด็ กที่ มี ความต้อ งการพิ เศษและผู้ เชี่ ย วชาญ ด้ านต่ าง ๆ  เพ่ื อวางแผน ในการพัฒ นา 
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เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยครอบครัว แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ใช้สำหรับ
ต้ังแต่วัยทารกจนถึงอายุ 3 ปี ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดของแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ดังนี้  

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัพัฒนาการของเด็ก  
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ความต้องการ สิทธิต่าง ๆ และ 

สิ่งที่ครอบครวัมีอยู่  
2.3 เป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน  
2.4 บริการที่จัดให้สำหรับเด็กเป็นรายบุคคล  
2.5 การจัดสภาพแวดล้อม  
2.6 วันทีเ่ริ่มรับบรกิารและวันทีส่ิ้นสุดการได้รับบรกิาร  
2.7 รายชื่อผู้ให้บริการหรือผู้ประสานงาน   
2.8 ขั้นตอนการส่งต่อในการรับบริการด้านการศึกษาพิเศษ โดยมีกระบวนการ 

ให้การช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวทั้งหมด 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นการเข้ารับบริการ 2) ขั้นการประเมิน 
โดยทีมสหวิชาชีพ 3) ขั้นการจัดทำแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 4) ขั้นเริ่มให้บริการ 
และ 5) ขัน้ออกจากการให้บริการ (ดารณี  ศักดิ์ศริิผล 2557: ไม่มีเลขหน้า)  

3. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกำหนดเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งเทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวก คือ  เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ 
หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล  
เพ่ือเพ่ิม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร รวมถึง
กิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพ่ือการดำรงชีวิตอิสระ (ราชกิจจานุเบกษา 2556: 4-5) 

4. การบริการช่วงเชื่อมต่อ หมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจากระดับหนึ่งไป 
สู่อีกระดับหนึ่ง หรือจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่ หรือจากสถานที่เดิมไปยังสถานที่ใหม่ ตั้งแต่แรก
เกิดจนตลอดชีวิตโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ในการประสานงานส่งต่อหรือช่วงเชื่อมต่อกับหน่วยงาน 
หรือองค์กรต่าง ๆ จัดเป็นรูปแบบของการช่วยวางแผนชีวิตเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคคลพิการประสบ
ความสำเร็จทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และการประกอบอาชีพ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
สู่สถานศึกษา สถานศึกษาระดับประถมศึกษาสู่สถานศึกษาระดับมัธยม สถานศึกษาระดับมัธยม 
สู่อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา สถานศึกษาสู่การมีอาชีพ ครอบครัวและชุมชน โดยการดำเนินการ
เปลี่ยนผ่านต้องมีการวางแผนและจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (สำนักบริหารงาน
การศกึษาพิเศษ 2561: 3-4)  
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สรุปได้ว่า แนวทางให้บริการการศึกษาแก่เด็กพิเศษ เป็นแนวคิดส่งเสริมให้เด็กพิเศษ
ไดร้ับการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 

จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ สรุปได้ว่า  
เด็กพิเศษมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ 
จนตลอดชีวิต โดยการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ สามารถปรับหลักสูตร วิธีการดำเนินการจัด 
การเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับบริบทของเด็กพิเศษ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะผู้ดูแลเด็กพิเศษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเด็กพิเศษทั้งทางด้านทักษะ
พ้ืนฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค ์และความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ 
 
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ประวัติความเป็นมาของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
รูดอล์ฟ  สไตเนอร์ ในวัย 20 ปีเศษ ได้ทำงานเป็นครูสอนเด็กพิเศษในครอบครัวหนึ่ง

ที ่มีบ ุตร 4 คนในเวียนนานาน 6 ปี น้องคนเล็กเป็นผู ้ชายวัย 11 ปี ชื ่อออโต้ป ่วยด้วยโรค 
มีน ้ำ ในสมองมาก (Hydrocephalic large-headed) ทำให ้ออโต ้ไม ่สามารถอ่าน เข ียน ได ้         
ม ีป ัญ ห าด ้าน ก าร เร ีย น รู ้ แ ล ะม ีส ุขภ าพ เป ราะบ า งอย ่า งยิ ่ง  จ าก ก ารช ่ว ย เห ล ือ ข อ ง                      
รูดอล์ฟ  สไตเนอร์ ที่เอาใจใส่อย่างลึกซึ้งที่สุด ศีรษะของออโต้มีขนาดเล็กลง สุขภาพฟื้นคืนมา
โดยสมบูรณ์และไม่เพียงแค่เรียนรู้ เขาจบมัธยมศึกษา ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแพทย์และ
สามารถประกอบอาชีพแพทย์ได้อย่างโดดเด่น (ศิรประภา  พฤทธิกุล 2558: 8)  

รูดอร์ฟ สไตเนอร์ ได้บันทึกถึงออโต้ลูกศิษย์มีเนื้อหา ดังนี้  
“...ออโต้หัวช้าและทึบ  แม้เพียงเล็กน้อยทำให้เขาปวดหัวหมดเรี่ยวแรงซีดเซียวและ

วิตกกังวล หลังจากรู้จักกับเขาผมพบว่า ทั ้งร่างกายและจิตใจของออโต้ต้องการการเรียนรู ้  
เพื่อปลุกความสามารถที่ซ่อนอยู่ของออโต้ ผมจึงต้องหาหนทางสู่หัวใจของออโต้ซึ่งอยู่ในภาวะ
หลับ โดยค่อย ๆ เข้าควบคุมการแสดงออกทางร่างกาย ซึ ่งจำเป็นมากที ่ออโต้จะต้องรู ้ส ึก 
ถึงร่างกาย ผมเชื่อมั่นว่าออโต้มีความสามารถที่หลบซ่อนอยู่ งานนี้เป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ของผม 
การสอนที ่ผมคิดขึ้นทำให้เห็นความสัมพันธ์ของจิตใจ จิตวิญญาณและร่างกาย ผมได้ศึกษา
กายภาพและจิตวิทยาไปพร้อม ๆ กันอย่างแท้จริง และเรียนรู ้ว ่าการศึกษาและการสอน 
ต้องเป็นศิลปะที่มีพ้ืนฐานความเข้าใจมนุษย์...” (Willhelm 2008: 15) 

ต่อมาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มีครู 2 คน คือ ซิกฟรีดพิกเคอร์ท (Siegfried 
Pickert)  และ ฟรานซ์ โล เฟอร์ (Franz  Loffler) มารับตำแหน่ง ณ  บ ้าน เด ็กหลังใหญ ่              
ในเจนา (Jena) สวิตเซอร์แลนด์ และได้มารู้จักกับอัลเบิร์ทสโตรเชิน (Albrecht Strohschein)  
นักศึกษาจิตวิทยา  
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ปี ค.ศ. 1924 ทั้ง 3 คนได้เข้าพบรูดอล์ฟ สไตเนอร์ขอคำแนะนำเพ่ือก่อตั้งบ้านพิเศษ 
แห่งใหม่ที่ลอเอินสไตน์ (Lauenstein) ทันทีที่บ้านพิเศษเปิดรับเด็กคนแรก รูดอล์ฟ สไตเนอร์ 
ได้ไปเยี ่ยมและพวกเขาและตรวจดูเด็ก ให้คำวินิจฉัยอย่างละเอียดพร้อมทั ้งแนวทางรักษา  
ทั ้งตัวยาและการเยียวยา หลังจากเยี ่ยมครั ้งนั ้นรูดอล์ฟ สไตเนอร์ได้จ ัดทำหลักสูตรอบรม 
ที่ ดอร์นาค สวิสเซอร์แลนด์ จำนวน 12 ครั้ง การบรรยายเหล่านั ้นเป็นการวางพื้นฐานและ
กำหนดทิศทางของการศึกษาเพ่ือการเยียวยาในแนวมนุษยปรัชญา  

บ้านพิเศษซึ่งพิกเคอร์ท (Pickert) และเพื่อน ๆ ก่อตั้งมีชื่อว่า บ้านผู้ป่วยเด็กอาการ
ลมชัก (Home For Pathological And Epileptic Children ) รูดอล์ฟ สไตเนอร์ไม่เห็นด้วย 
กับชื ่อนี ้และแนะนำชื ่อ สถาบันรักษาและให้การศึกษาสำหรับเด็กที ่ต ้องการการดูแลจิตใจ 
( Curative And Education Instiute For Children In Need Of Care Of The Soul) 
รูดอล์ฟ สไตเนอร์กล่าวว่า “เราต้องเลือกชื ่อที ่ไม่ประทับตราให้เด็ก” ปัจจุบันเราใช้คำว่า  
“เด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ” (Children In Need Of Special Care) อัลเบิร์ทสโตรเชิน 
(AlbretchtStrohschein) ให้ข้อคิดเห็นว่า “ผมเริ่มค่อย ๆ เข้าใจเป็นครั้งแรกว่า การศึกษา 
ทุกชนิดต้องการการเอาใจใส่ความรู้สึก ซึ่งทุกคนควรจะฝึกฝน เพราะว่าการเอาใจใส่ความรู้สึก 
จะไม่แยกเด็กออกจากผู้อ่ืน” 

การศึกษาเพื ่อการ เย ียวยา มาจากภาษาเยอรม ันที ่อธ ิบายว ิธ ีช ่วย เหล ือ เด ็ก 
ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ เป็นการนำคำว่าเยียวยา (Healing) และการศึกษา (Education)  
มารวมกันการเยียวยามีการแพทย์ (Medical) และศาสนา (Religious) เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น 
การเยียวยาจิตใจของศาสนาคริสต์ การรักษาทางการแพทย์ เช่น อาการอัมพาต (Palsy) เป็นต้น 
ส่วน คำว่า “การศึกษา” มาจากภาษาละตินซ่ึงมีความหมายว่า นำไปข้างหน้า (Lead Forward) 
สังคมจะแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หากการศึกษาเริ่มจากสมมติฐานว่ามนุษย์ทุกคน 
มีศักยภาพติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด งานของครู คือ นำพาไปข้างหน้าและให้พ้ืนที่ที่เหมาะสม เพ่ือให้
ความสามารถของมนุษย์เผยออกมา (Luxford 2012: 7-14) 

ต่อมาในป ี ค .ศ . 1919 ท ่ามกลางบรรยากาศแห ่งค วามสับสนและทุกข์ยาก 
ของชาวเยอรมันในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 แนวคิดของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ ได้สะท้อนภาพ
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ซึ่งนับเป็นช่วงที่สิ้นหวังอย่างที่สุดของยุโรปกลาง 
ด ังนั ้น  ปร ัชญ าแนวค ิดของเขาจ ึง ได ้ร ับ คว ามสน ใจจากช าว เยอรม ันที ่พ ยายามค ้นห า 
การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ล่มสลาย 

นักอุตสาหกรรมท่านหนึ่งชื่อ เอมิล มอลต์ (Emil Molt) ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ 
วอลดอร์ฟ -เอสโทเรีย (Waldorf-Astoria) ในเมืองสตุการ์ด ประเทศเยอรมัน ซึ ่งต ้องการ 
ปรับทิศทางของสังคมที่ล้มเหลว โดยตระหนักถึงการศึกษาที่ควรจะเป็นไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 
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ให้ถึงส่วนที ่ลึกมี ่สุดของจิตใจ ของจึงได้เชิญ รูดอล์ฟ สไตเนอร์ มาบรรยายเพื่อจุดประกาย 
ให้เหล่าคนงานในโรงงานของเขาฟัง ในวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 1919 โดยมีเงื่อนไข 4 ประการ
คือ เปิดกว้างสำหรับเด็กทุกคน ให้การศึกษาทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย มี 12 ระดับชั้น และ 
ให ้ก ารจ ัด การศ ึกษ าของค ร ูม าจ าก พื ้น ฐานแน วค ิด ขอ งโร ง เร ีย น เป ็นห ล ัก  เพื ่อ จ ำก ัด 
ให้มีการแทรกแซงจากอำนาจรัฐและแหล่งเงินทุนน้อยที่สุด จากนั ้นชื่อ “วอลดอร์ฟ” จึงได้ 
กลายมาเป็นชื่อเรียกการศึกษาตามแนวมนุษยปรัชญาจวบจนปัจจุบัน (ศิรประภา  พฤทธิกุล 
2558: 2-3) 

สรุปได้ว่า การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ก่อตั้งขึ้นโดยรูดอล์ฟ  สไตเนอร์ 
จากการทำงานสอนเด็กที่มีอาการศีรษะโต เนื่องจากมีน้ำในสมองมาก ไม่สามารถอ่านเขียนและ
มีปัญหาด้านการเรียนรู้ จนได้เข้าเรียนในวิทยาลัยแพทย์และสามารถประกอบอาชีพแพทย์ 
ได้ ด้วยความมุ่งมั ่น และพบแนวทางช่วยเหลือที่เด็กต้องการ งานสอนเด็กพิเศษของรูดอล์ฟ   
สไต เนอร ์ ท ำให ้เขารู ้แจ ้ง เกี ่ย วก ับกระบวนการ เร ียนรู ้ของมน ุษย ์ และนำไปสู ่พื ้น ฐาน 
ด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นภายหลัง และที่รู้จักกันในนาม “วอลดอร์ฟ” การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ
เด็กพิเศษ เป็นการทำงานเคียงข้างและร่วมกันไประหว่างการศึกษาและการเยียวยาแนว 
มนุษยปรัชญา ที่มุ่งตรงสู่ความต้องการของเด็ก 

แนวคิดสำคัญของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่พัฒนาขึ้น 

โดยรูดอล์ฟ  สไตเนอร์ ผู ้ก ่อตั ้งมนุษยปรัชญา ซึ ่งมาจากภาษากรีก Anthropos หมายถึง  
คน และ Sophia คือความอิสระ มีความหมายรวมไปถึงพัฒนาการความรู้ของมนุษย์แบบองค์
รวม ไม่ใช่รู้เพียงทางกายและใจ แต่รวมความสามารถทางจิตวิญญาณด้วย (Luxford 2012: 13) 
การศ ึกษาวอลดอร ์ฟสำหร ับ เด ็กพ ิเศษ  พ ัฒ นาคนตามธรรมชาต ิของความ เป ็นมน ุษย ์  
ซึ่งให้ความสำคัญกับคำว่า ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ (อรุโณทัย  ไชยช่วย 2559: 3-15) 
รูดอล์ฟ สไตเนอร์มีทัศนะต่อธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ดังนี้  

1. ภาวะปกติและไม่ปกติ (Normality And Abnormality) 
รูดอร์ฟ  สไตเนอร์ กล่าวว่า มนุษย์มีแนวโน้มของความผิดปกติซ่อนอยู่ในตัว

อาจจะเพียงเล ็กน ้อย อาทิ ความคิดล่องลอยไม่อยู ่ก ับตัว หรือ พูดไม ่เป ็นจังหวะจะโคน  
อาจรัวเร็วหรือช้ามากหรือความผิดปกติเล็กน้อยในความมุ่งมั่นและอารมณ์ ซึ่งคนสาวนใหญ่มีอยู่
แล้วในตัว แต่การระบุความปกติหรือความผิดปกติของมนุษย์นั้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อรู้ชัดเจนแล้ว 
ว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าปกติ  จึงจะสามารถระบุได้ว่าความปกติหรือความผิดปกตินั้นคืออะไร 
ดังนั้นผู ้ที ่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จะต้องพัฒนาการสังเกตเพราะ 
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คนที ่ถ ูกเรียกว่าปกติบางคน มีคุณสมบัติความผิดปกติในตัว ส่วนคนที ่ถ ูก เรียกว่าผิดปกติ 
บางคนก็มีคุณสมบัติความอัจฉริยะในตัวเช่นกัน (Luxford 2012: 2) 

2. แนวคิด 3 มิติ ของความเป็นมนุษย์ 
แนวค ิด การดำรงอยู ่ขอ งมน ุษย ์นั ้น ม ี 3  ม ิต ิ ได ้แก ่ ม ิต ิท า งกาย  (Body)            

มิติทางจิตใจ (Soul) และมิติทางจิตวิญญาณ (Spirit)  
มิต ิทางกายของมน ุษย ์ ทำให ้มน ุษย ์สามารถลงม ือกระทำการต ่างๆ  

เพื่อนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงโลก อาจกล่าวได้ว่ามิติทางกายแสดงคุณภาพผ่านมือ (Hands) 
ทั ้งสองข้างที ่เปรียบเทียบเป็นต ัวแทนแห่งการกระทำของมนุษย์ และการกระทำต่าง ๆ  
ของมนุษย์ทั้งที่เป็นไปโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ล้วนแฝงเร้นไปด้วยพลังเจตจำนง (Willing) 

มิติทางจิตใจ ทำให้มนุษย์ม ีความต้องการและความรู ้ส ึกต่าง ๆ ที ่เป ็น 
ส่วนทำงานกับแรงกระตุ้นภายใน เช่น สุข ชอบ โลภ โกรธ หลง หรือแม้แต่ความรู้สึกเป็นกลาง  
ปราศจากอคติ นอกจากนี้ มิติทางจิตใจทำให้มนุษย์เกิดสัมพันธภาพระหว่างตนเองกับผู้อื่นและ 
สิ่งต่าง ๆ ในขณะที่เชื่อมโยงกับผู้คนและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มิติทางจิตใจนี้แสดงคุณค่าออกมา 
ผ่านหัวใจ (Heart) ที่เปรียบเป็นตัวแทนแห่งความรู้สึก (Feeling) ต่าง ๆ ของมนุษย์ 

มิติทางจิตวิญญาณ ให้มนุษย์ได้พัฒนาความหมายแห่งตัวตน ความหมาย
แห ่งการมีช ีว ิตอยู ่ของตนอย่างมีอ ิสรภาพ สร้างสรรค์และมีพลัง ซึ ่งก่อให ้เก ิดความหวัง                 
ความมุ ่งมาดปรารถนา และเป ้าหมายภายใน เพื ่อการม ีช ีว ิตอยู ่ของตน เองและต ่อโลก  
เกิดความรู้สึกเคารพน้อมรับขอบคุณต่อทุกสรรพสิ่ง มิติทางจิตวิญญาณนี้จะสามารถเข้าใจได้โดย 
ผ่านสมอง (Head) คือ การคิด (Thinking) หรือการใช้ป ัญญาเพื ่อทำความเข้าใจต่อสัจจะ  
ต่อความเป็นจริงในทางโลกและทางธรรม 

จากแนวคิด 3 มิติของความเป็นมนุษย์ นำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนามนุษย์  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่มุ ่งเน้นความเป็นองค์รวม 3 ประการ ได้แก่  
การพัฒนามนุษย ์ให ้ม ีพลัง เจตจำนงที ่มุ ่งไปในทิศทางที ่ถ ูกต ้องและดีงาม การพัฒนามิต ิ 
ความรู้สึกต่าง ๆ ให้เปี ่ยมล้นไปด้วยความงดงามจึงเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สำคัญ  
และการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ซึ ่งจำเป็นต้องอยู ่บนพื้นฐานแห่งการแสวงหาความจริง  
การเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามภาวะที่เป็นจริง 

3. แนวคิด 4 มิติ ขององค์ประกอบมนุษย์ 
แนวคิดเกี ่ยวกับการดำรงอยู ่ของมนุษย์ ประกอบขึ้นด้วยการ 4 มิติ ได้แก่  

รูปกาย กายชีวิต กายแห่งความรู้สึก และกายฉัน ซึ่งทำให้มนุษย์มีองค์ประกอบของกายดังกล่าว
ในมิติที่เหมือนและแตกต่างจากอาณาจักรแร่ธาตุ อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว์ 
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รูปกาย ทำให้มนุษย์มีอวัยวะรับรู ้ความรู้ส ึกเพื ่อเรียนรู ้ความจริงในโลก 
แห่งวัตถุและพัฒนาอวัยวะสำหรับการหยั่งรู้ เพื่อเรียนรู้ความจริงในโลกแห่งจิตวิญญาณ มนุษย์ 
มีรูปกายร่วมกับอาณาจักรแร่ธาตุ เช ่น เด ียวกับพืชและสัตว์ต ่าง ๆ แต่อาณาจักรแร่ธาต ุ 
จะแตกต่างออกไปคือไม่มีชีวิต  

กายชีวิต ทำให้รูปกายนั้นเกิดการมีชีวิตขึ้น เป็นส่วนที่หล่อเลี้ยงรูปกายให้
เจริญเติบโต เป็นไปตามวัฏจักรของชีวิต ทำให้มนุษย์เติบโต มีชีวิตที ่เกิด แก่ เจ็บ และตาย  
พลังแห่งกายชีวิตนี ้จะไม่ปรากฏในอาณาจักรแร่ธาตุ มนุษย์มีองค์ประกอบของกายที ่สอง 
คือ กายชีวิตนี้ร่วมกับอาณาจักรพืช ซึ่งสัตว์ต่าง ๆ ก็มีองค์ประกอบของกายชีวิตนี้เช่นเดียวกัน 
 กายแห่งความรู้สึก ทำให้มนุษย์มีความรู้สึกต่าง ๆ จากการตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานทางธรรมชาติ เช่น ความเจ็บปวด ความยินดี ความต้องการ ความรัก ความชอบ 
มนุษย์มีกายแห่งความรู้สึกร่วมกับอาณาจักรสัตว์เท่านั้น อาณาจักรแร่ธาตุและอาณาจักรพืชจะไม่
มีองค์ประกอบของกายแห่งความรู้สึก  

กายฉัน ทำให้มนุษย์แต ่ละคนมีความเป็น เอกัตบุคคลสามารถพัฒนา 
ความตระหนักรู้ในตัวตน ซึ ่งจะนำพาไปสู ่ดวงจิตที ่สูงขึ ้น กายฉัน แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติ 
ของมนุษย์ชาติแตกต่างจากอาณาจักรแร่ธาตุ พืช และสัตว์ เพราะนอกจากการมีความต้องการ 
และความปรารถนาจากกายแห่งความรู ้ส ึก การมีอุปนิส ัย ความทรงจำและความเคยชิน 
ที่เกิดจากกายชีวิต และลักษณะหน้าตา ท่าทาง การเคลื่อนไหวทางกายแล้วกายฉันที ่เฉพาะ 
ในมน ุษย ์ย ังทำหน ้าที ่ในการชำระล ้างและพ ัฒ นาให ้ส ูงส ่งขึ ้น  ส ่งผลให ้มน ุษย ์ม ีป ัญ ญ า 
สำหรับการคิด ชี้นำตนเองด้วยความรับผิดชอบ 

4. พัฒนาการของมนุษย์ในช่วงแรกเกิด-21 ปี 
รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ได้แบ่งพัฒนาการตลอดชีวิตไว้ช่วงละ 7 ปี ช่วงที่เด็กพัฒนา

ในระบบการศึกษา คือ ตั้งแต่แรกเกิด-21 ปี ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการ 3 ช่วงแรก ได้แก่ ช่วงอายุ
แรกเกิด-7 ปี ช่วงอายุ 7-14 ปี และ ช่วงอายุ 14-21 ปี  

ช่วงอาย ุแรกเกิด -7 ป ี ภารกิจหลัก ในช ่วงว ัย เจ ็ดป ีแรกของช ีว ิต  เป ็น 
การสร้างกายเนื้อให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ สมดุลและยืดหยุ่น เพ่ือการเดินทางของชีวิต  

ช ่ว งอาย ุ 7 -14 ป ี ภารก ิจหล ัก ในช ่ว งว ัยนี ้ของช ีว ิต  เป ็นการ เปลี ่ยน 
การใช้พลังแห่งชีวิตในการเจริญเติบโต มาสู่การใช้พลังที่ทำให้เกิดความทรงจำ ความเคยชิน 
หรือนิสัย เด็กวัยนี้จึงเป็นวัยที่พร้อมในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้วยการสอน  

ช่วงอายุ 14-21 ปี ช่วงวัยนี้จะเริ่มตระหนักในความเป็นตัวตนของตนเอง 
มีความคิดต่อสิ ่งต ่าง ๆ ซึ ่งการคิด เป็นความสามารถในการแยกตนเองออกจากสิ ่งต ่าง ๆ  
ที่พิจารณาได้  
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5. ประสาทรับรู้ของมนุษย์ทั้ง 12 ด้าน (The Twelve Sense)  
ร ูดอล ์ฟ  ส ไต เนอร ์ กล ่าวว ่า  ประสาทร ับ รู ้ของมน ุษย ์ ค ือ  กระบวนการ 

สร้างประสบการณ์ผ่านสัมผัสของเด็กพิเศษค่อย ๆ ตื่นตัวขึ้นทีละน้อย ๆ ตลอดช่วงอายุ 0-21 ปี  
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

5.1 ประสาทส ัมผ ัสทางกาย  (Sense of Body ห ร ือ  Lower senses) 
ในช่วงวัย 0-7 ขวบ 

5.2 ประสาทสัมผัสทางดวงจิต (Sense of Soul หรือ Middle senses)
ในช่วงวัย 7-14 ปี 

5.3 ประสาทสัมผัสทางจิตวิญญาณ (Sense of Spirit หรือ Cognitive 
senses หรือ Higher Senses) ในช่วงวัย 14-21 ปี 

ประสาทสัมผัสทั้ง 12 ได้แก่ 
1. ประสาทรับรู ้ส ัมผัส (Sense of Touch) เป็นสัมผัสทางกายที ่ยืนยัน 

การดำรงอยู ่ในธาตุวัตถุของมนุษย์ ทำให้มนุษย์รู้ได้ว่าตัวของเรามีขอบเขตและมีโลกภายใน 
ที่แยกขาดจากโลกภายนอก 

2 . ป ระสาทร ับ รู ้ก า รดำรงอยู ่ข อ งช ีว ิต  (Sense of Life) เป ็น ส ัมผ ัส 
ที่มีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของชีวิต และรับรู้ถึงความผิดปรกติที่เกิดขึ้น ในการทำงานของ 
รูปกายและพลังชีวิต  

3. ประสาทรับ รู ้การเคลื ่อน ไหว (Sense of Movement) เป ็นส ัมผ ัส        
ที ่มนุษย์เรียนรู้ตั ้งแต่วันแรกเกิด ดวงจิตเพิ่งรับรู ้ว่าตัวเองมีร่างกายแต่ยังไม่สามารถควบคุม
ร่างกายให้เคลื่อนไหวได้ดั่งใจนึก เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์จะค่อย ๆ เรียนรู้ที่จะใช้สัมผัสรับรู้การ
เคลื ่อนไหวเพิ ่มากขึ ้น  อาทิ เมื ่อแรกเกิดมนุษย์สามารถกลอกตาและหันหน้าไปหาแม่ได ้  
และสามารถพัฒนาไปสู่การกำและแบมือได้จนสามารถเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขาเพ่ือยืนได้  

4. ประสาทรับรู ้สมด ุลของร่างกาย (Sense of Balance) เป ็นส ัมผ ัส
หลังจากที ่มนาย ์เร ียนรู ้การเคลื ่อน ไหวแบบสัตว ์ อาท ิ การพล ิกต ัว  การกลิ ้ง  การคลาน  
และการลุกนั่ง ซึ่งมนุษย์สามารถบรรลุการเคลื่อนไหวที่กล่าวมา ในช่วงเวลา 1 ปี หลังจากนั้น
สัมผัสของการทรงตัวก็เกิดขึ้นกับมนุษย์ที่มีความแตกต่างจากสัตว์ 

5. ประสาทรับรู้กลิ ่น (Sense of Smell) เป็นสัมผัสที่ตรงเข้าสู่ความรับรู้
ของดวงจิต  โดยที ่ไม ่สามารถบิดเบ ือนหรือปฏิเสธการรับรู ้ได ้ เพราะปลายประสาทหรือ 
ป่องรับกลิ่นที่เรียกว่า Olfactory bulb วางตัวอยู่เหนือโพรงจมูกนั้นเชื่อมต่อเข้าสู่สมองโดยตรง 
การดมกลิ่นมีความเชื ่อมโยงสำคัญกับประสาทสมองทำให้แยกกลิ ่นออกเป็นประเภท ๆ ได้  
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เวลาที ่ม ีกลิ ่น ไม่ว ่าจะเหม็นหรือหอมเข้ามากระทบจึงมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ท ันที หรือ 
ให้สัญญาณต่อชีวิตบางอย่างจำแนกว่าสิ่งที่ดีหรืออันตรายร่างกายควรรับเข้าไปหรือไม่  

6. ประสาทรับรู ้รส (Sense of Taste) เป็นสัมผัสพื้นฐานที่สัตว์ทุกชนิด 
ต้องมีที่จะเลือกรับประทานสิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นตัวของมัน การรับรู้รสจึงมีบทบาทสำคัญ
ในการที่จะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเสพรับเข้าไปใหม่นั้นเหมาะสมกลมกลืนกับร่างกายของเราหรือไม่ 
หากสัญชาตญาณการรับรสยังคงมีอยู่ จะทำให้มนุษย์รับรู้ได้ว่าสิ่งที่อร่อยแต่ทำลายสุขภาพ หรือ
ยาขมแต่บำรุงร่างกายนั้น เราควรเลือกกินอะไร 

7. ประสาทรับรู ้การมองเห็น (Sense of Sight) เป็นสัมผัสของมนุษย์ 
ที่ไม่สามารถตีความผิดเพี้ยนไปได้เช่นเดียวกับสัมผัสการรับกลิ ่นรับรส แต่มนุษย์มีความคิด 
ที่แฝงอยู่ภายใน เมื่อใดที่มีการคิดเกิดขึ้น เมื่อนั้นมนุษย์จึงไม่เห็นสัจจะความจริง หากอยากเห็น
อะไรตามจริง มนุษย์จึงต้องฝึกปลดเปลื้องตนเองออกจากความคิดให้ได้ การสอนให้เด็กมีสัมผัส
ทางสายตา หมายถึง การไม่ตัดสินจากภายนอก แต่ให้สร้างกระบวนการให้เด็กมองเห็นคุณค่า
จากภายใน  

8 . ป ระส าทร ับ รู ้อ ุณ หภ ูม ิ (Sense of Temperature)  เป ็น ส ัม ผ ัส ร ับ 
ความร้อน ที่ปลายประสาททั่วไปกระจายอยู่ทั ่วตัว ที่เรียกว่า Unmyelinated C-fibers หรือ
กล่าวนัยหนึ ่งคือ ตัวเราทั ้งตัวเป็นอวัยวะรับความร้อน สัมผัสเกี ่ยวกับความอบอุ่นก็ทำงาน
เช่นเดียวกับสัมผัสอื่น ๆ ที ่นอกจากจะไม่จำกัดอยู ่แค่ผิว ดวงจิตของมนุษย์ก็ยังตอบสนอง 
อย่างเดียวกัน อาทิ เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกตื่นเต้น เราจะมีความรู้สึกร้อนขึ้นมาวูบหนึ่ง  

9 . ประสาทร ับ รู ้ก าร ได ้ย ิน  (Sense of Hearing) เป ็นส ัมผ ัสที ่เ อื ้อต ่อ 
จิตวิญญาณที่มีศักยภาพในการตื่นรู ้สู ่ปัญญาอันสูงส่ง หูของมนุษย์สามารถแยกออกระหว่าง 
เสียงรบกวนและเสียงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางดนตรี ความสามารถนี้จึงทำให้สัมผัสการได้ยิน
เป็นสัมผัสที่จะนำไปสู่ความเข้าใจทางภาษา และการคิดใคร่ครวญด้วยสติปัญญาในลำดับถัดไป 

1 0 .  ป ร ะ ส า ท ร ับ รู ้ท า ง ภ า ษ า  (Sense of Language)  เป ็น ส ัม ผ ัส 
ที่แยกออกมาต่างหากจากอวัยวะรับสัมผัสที ่เรียกว่าหูอย่างสิ ้นเชิง การได้ยินของมนุษย์ คือ 
การได้ยินและแยกแยะออกได้ว่าเสียงใดมีความหมายและเสียงใดไร้ความหมาย ซึ ่งสัมผัส 
แห่งการได้ยินนั้นเป็นสัมผัสสุดท้ายที่มีอวัยวะรับสัมผัสที่เราเห็นได้ทางกายวิภาค นักวิทยาศาสตร์
เชื่อว่าสัมผัสนี้รับรู้ได้โดยเปลือกสมองส่วนรับรู้ภาษา เป็นสัมผัสที่ละเอียดเกินกว่าจะเห็นได้ด้วย
ดวงตา  

1 1 .  ป ร ะ ส า ท ร ับ รู ้ค ว า ม น ึก ค ิด  (Sense of Thought)  เป ็น ส ัม ผ ัส
ความสามารถในการเข ้า ใจความค ิด  เป ็นส ัมผ ัสหนึ ่งที ่ละ เอ ียดยิ ่งกว ่าส ัมผ ัสทางภาษา 
ความสามารถในการเข้าใจความคิดของคนอื่น ไม่ใช่แค่ทักษะทางภาษาในเชิงพูดได้หรือไม่ได้ 
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การเข้าใจถึงสิ่งที่คนอื่นต้องการสื่อนอกเหนือไปจากภาษาหรือคำพูดที่เอ่ยออกมา แต่ระหว่าง 
ที่มนุษย์สื่อสารพูดคุยกันนั้น ยังประกอบด้วยสีหน้าท่าทาง การเคลื่อนไหวภาษากาย ที่เรียกว่า 
“…อวัจนภาษา.. .” ซึ ่งมีอิทธิพลต่อความรับรู ้ของผู ้ฟ ังในระดับจิตใต้สำนึกมากกว่าคำพูด 
ที่เอ่ยออกมา ดังนั้นการเข้าใจความคิดของคนอื่น คือ วิวัฒนาการในการสัมผัสได้ถึงพลังชีวิต 
ของคนอ่ืน 

12.ประสาทรับรู ้ความมีตัวตน (Sense of Self) เป็นสัมผัสความเข้าใจ 
ในตัวตน เป็นได้ทั ้งเข้าใจตัวตนของคนอื่นและตัวเอง ซึ ่งเชื ่อมโยงกลับไปสัมพันธ์กับสัมผัส 
ทางกายในแง่ที่ว่า หากตอนเด็ก ๆ ได้รับสัมผัสที่เต็มพร้อมจากคนรอบข้าง รู้ได้ว่านี่คือแม่ นี่คือ
พ่อ เด็กจะรับรู้ได้ว่า มีตัวตนที่เป็นคนอื่นอยู่ร่วมในสังคมหรือสภาพแวดล้อมของเขา หากสัมผัส
รับรู้ความตัวตนพัฒนาไม่ได้พอ ก็จะทำให้คนไม่รู้จักเกรงใจกัน  

สำหรับเด็กช่วงวัยแรกเกิด-7 ปี ประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึก 4 ด้านแรก 
จะช ่ว ยท ำ ให ้เด ็กพ ัฒ น าความรู ้ส ึกก ับ โล กที ่เป ็น จ ร ิง  อ ัน จะน ำ ไป สู ่ค ว ามมุ ่งมั ่น ตั ้ง ใจ  
เด็กช่วงวัย 7-14 ปี ประสบการณ์ที ่ทำให้เกิดความรู ้ส ึกที ่ 5-8 จะช่วยให้เด็กละเอียดอ่อน 
ต่อความรู้สึกอันจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้สึก ส่วนช่วงวัย 14-21 ปี ประสบการณ์ความรู้สึก
ด้านที่ 9-12 จะช่วยให้เด็กรู้สึกรับผิดชอบอันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด นอกจากนี้การศึกษา
ในแนวมนุษย์ปรัชญาให้ความสำคัญกับรูปกายของมนุษย์ที่มีคุณสมบัติร่วมกับอาณาจักรต่าง ๆ            
ในโลก ไดแ้ก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ (ศิรประภา  พฤทธิกุล 2560: 29-55) 

6. สภาพแวดล้อมของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ   
จุด เริ ่มต ้นสำค ัญของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด ็กพ ิเศษ ค ือ  ยอมรับ 

ความแตกต่าง  เห ็นคุณค่าของเด ็กแต่ละคน ยอมรับความเท ่าเท ียม ไม ่ใช ้คำต ัดส ิน เด ็ก  
เพื่อได้พบจิตวิญญาณของเด็ก เด็กที ่มีความต้องการพิเศษในฐานะปัจเจกชนที่ชีวิตของเด็ก 
ก็มีความหมายเช่นเด็กคนอ่ืน ๆ ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน ประวัติความเป็นมา 
ของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเด็กจะได้รับการช่วยเหลือ 
หรือซ้ำเติมขึ้นอยู่กับการมองว่าเด็กโง่เง่า ปัญญาอ่อน ฯลฯ หรือมองว่าเด็กพิเศษก็เหมือนเด็ก
ทั่วไป แต่มีปัญหาเฉพาะในการเรียนรู้หรือมีความต้องการพิเศษ 

6.1 ทัศนคติ คำพูดและการกระทำของครูเป็นสิ ่งสำคัญมาก เป็นตัวชี้ว่า 
ครูเป็นคนอย่างไรและเป็นครูแบบใด ความเมตตาซึ่งทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะช่วย ความเมตตา
ไม่ใช่ความสงสารแบบนักบุญ แต่เป็นการใส่ใจกระตือรือร้นที่จะช่วย 

6.2 พ่อแม่ เป็นผู้เกี ่ยวพันที ่ลึกซึ ้งกับเด็ก พ่อแม่หลายคนอาจเคยคิดว่า  
เขาทำอะไรผิด เป็นความผิดของเขาหรือ อาจจะดีกว่านี ้ถ ้าล ูกไม่รอดชีว ิต  ถ้าเราตายไป 
จะเกิดอะไรขึ ้น  หรือถ้าเราทำอย่างอื่นลูกอาจจะไม่เป็นอย่างนี ้ ความเครียดของพ่อแม่นี ้ 
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ส่งผลกระทบต่อลูก ๆ ทุกคน แต่พ่อแม่บางคนไม่คิดเช่นนั้น หลายคนพบความหมายและเข้าใจ
ความสำคัญของการมีลูกเป็นเด็กพิเศษ  

6.3 ความเป็นอยู่ที่บ้าน ความสัมพันธ์ของกลางวันและกลางคืน ยามตื่น
แล้วหลับสร้างประสบการณ์สำคัญให้มนุษย์ ถ้าเด็กแต่ละคนได้มีชีวิตที่มีความหมายในแต่ละวัน  
จะสร้างชีวิตในเวลากลางคืนที่ปกติสุข การนอนที่ไม่สงบจะสร้างความหงุดหงิด ไม่พอใจและ
เกิดผลเสียอื่น ๆ ตามมา ชีวิตที่บ้านและที่โรงเรียนควรเป็นไปในทางเดียวกัน ควรสร้างสุขภาวะ 
ความเป็นระเบียบปลอดภัยในโรงเรียน จะทำให้เด็กรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน 

6.4  นักการศึกษา หมายถึง ผู้ที่มีส่วนช่วยพัฒนาการของเด็ก ไม่จำกัดว่า
ต้องเป็นคนที่สอนในชั้นเรียนหรือในโรงเรียน ความสามารถในการสังเกตและประสบการณ์  
จะช่วยพัฒนาวิธีการที่เข้าถึงความต้องการของเด็ก เราจะเข้าถึงเด็กได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักบุคลิกภาพ
ของเด็ก ปัญหาสภาพครอบครัวและสิ่งแวดล้อมของเด็ก การสังเกตเป็นแนวทางในการวินิจฉัย
เบื้องต้น ความพยายามอธิบายความหมายจากการสังเกตเป็นเครื่องช่วยให้นักการศึกษาเข้าถึงวิธี
ที่จะใช้กับเด็ก ซ่ึงไม่ใช่เรื่องของการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการตอบสนอง
เด็ก สำหรับแนวทางช่วยเหลือเด็กจำเป็นที ่จะต้องตั ้งคณะทำงานขึ้นมา ซึ่งอาจจะประกอบ 
ไปด้วย แพทย์ ครู นักบำบัด ที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อสังเกตซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็น
ประโยชน์ถึงความต้องการของเด็ก เพ่ือนำไปสู่รูปแบบของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

6.5 สิ่งแวดล้อม การทำงานเป็นคณะมีความสำคัญต่อการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ เพราะ แพทย์ นักบำบัด หรือครูเพียงคนเดียวไม่สามารถรู้จักเด็กครบทุกด้าน 
การทำงานร่วมกันของแต่ละคนสามารถเพิ่มเติมในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นทำให้เกิดความสำเร็จ 
ในการช่วยเหลือเด็ก ด้วยเหตุนี ้การจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที่บ้านโดยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองจึงมีข้อจำกัดและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นเรื่องปกติ
ในชีวิตเด็กทุกคน สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เข้าเรียนในโรงเรียนปกติจะเกิดประโยชน์ 
ต่อเมื่อมีการสอนซ่อมเสริมนอกเหนือหลักสูตร เพื่อให้เด็กตระหนักรู้และมีประสบการณ์มากขึ้น 
ที่บ้านก็ต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่ให้การศึกษา เช่นเดียวกับที่โรงเรียน การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็ก
พิเศษมีจุดมุ ่งหมายให้เด็กมีวัยเด็กที ่ดีที ่สุด ซึ่งวัยเด็กเป็นวัยแห่งการเจริญเติบโต การได้รับ
การศึกษาที่ถูกต้องในวัยนี้จะเกิดผลดีเป็นอย่างมากในช่วงชีวิตต่อมา   

6.6 หลักสูตรการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นการรวมแนวปฏิบัติ
หลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของเด็กพิเศษที่มีความยากลำบาก 
ในการเรียนรู้หรือมีความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้จำกัด แม้ว่าการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษจะใช้วิธีการหลายแนวทาง แต่ก็เน้นการเรียนในชั้นเรียน เด็กพิเศษได้เรียน 
ตามหลักสูตรวอลดอร์ฟ ซึ่งหลักสูตรวอลดอร์ฟนี้ มีใช้ทั่วไปในโรงเรียนวอลดอร์ฟหรือโรงเรียน 



47 

 

สไตเนอร์ ทั้งกับเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษ เด็กพิเศษที่มีความยากลำบากในการเรียนรู้ หลักสูตร 
วอลดอร์ฟมีหลักการในการมองพัฒนาการวัยเด็กว่าเป็นการสะท้อนภาพรวมของพัฒนาการ 
ด้านวัฒนธรรมและอริยธรรมของมนุษยชาติ รูดอล์ฟ สไตเนอร์ มองหลักสูตรวอลดอร์ฟ          
ว่าเป็นยาสำหรับเด็ก ในยุคศตวรรษที่ 20 หลักสูตรจะช่วยพัฒนาเด็กด้วยศักยภาพในตัวของเขา
เอง แทนที่จะถูกตีกรอบด้วยการประเมิน คะแนนและการจัดอันดับ เด็กที่มีความยากลำบาก 
ในการเรียนรู้ จะมีปัญหาในการย่อยเนื้อหาของหลักสูตรวอลดอร์ฟ แต่ไม่เป็นเหตุผลที่จะต้อง 
ลดชั ้นเด็ก เพราะเนื ้อหาวิชาที ่ใช้กับแต่ละช่วงอายุเป็นเนื ้อหาเฉพาะที ่เด็กวัยนั ้นต้องได้รับ  
ใน โร ง เร ีย น ที ่ส อน เด ็กที ่ม ีค ว ามย ากล ำบ าก ใน ก าร เร ีย น รู ้ เด ็ก จ ะขึ ้น ชั ้น ไป ต ามอาย ุ 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องและยุติธรรมต่อช่วงพัฒนาการ 
ของเด็ก 

6.7 ครู งานของคร ู ค ือ  การนำเนื ้อหาว ิชาและค ้นหาว ิธ ีที ่ใช ้ก ับ เด ็ก  
โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงความสามารถของเด็ก เป้าหมายของครู คือ เด็กแต่ละคนต้องรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียน  

6.8 การเรียน เด็ก ไม่ควรรู ้ส ึกว่าเขาเป็นคนพิการ แต่เด ็กต้องทำงาน 
ถ้าต้องการเรียน การศึกษาสำหรับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ต้องใช้วิธีการที่แตกต่างจากการศึกษา
ปกติ โดยมากการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับความจำและสติปัญญา แต่สำหรับเด็กที ่มีความลำบาก 
ใน ก าร เร ีย น รู ้ พ บ ว ่าค ว า ม มุ ่ง มั ่น  ค ือ  สิ ่ง ส ำค ัญ ที ่ส ุด ใน ก ระบ วน ก าร เร ีย น รู ้ ซึ ่ง เด ็ก 
ที่ขาดความมุ่งมั่นสามารถสังเกตได้จากลักษณะการเคลื่อนไหวที่มีปัญหา ครูต้องมีความเข้าใจ 
ในเรื ่องนี ้ก่อนที่จะสอน บทเรียนต้องเริ ่มด้วยท่าทีที ่มั ่นคงอาจจะเป็นโคลง กลอน หรือเพลง 
ที่เหมาะสมกับฤดูกาล ผ่านการฝึกหัดจังหวะที่หลากหลายใช้ทั้งมือและเท้า เดินเป็นจังหวะและ
การเคลื ่อนไหวอื่น  ๆ หรือการโยนแท่งไม้ ถุงถั ่ว  เด็กจะมีส ่วนร่วม สนใจ และฟังมากขึ ้น  
ส่วนบทเรียนหลักใช้หลักสูตรตามอายุเด็กในชั้นเรียน หลังจากนั้นเด็กจะเป็นผู้นำเนื้อหาที่เรียน
บันทึกหรือเขียนลงในสมุดของตนเอง 

ความค ิด ส ร ้า งส รรค ์และการ เข ้าถ ึง เด ็กอย ่า งม ีศ ิลปะ  เป ็น พื ้น ฐาน 
ของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ การเข้าถึงจินตนาการได้ ครูจะต้องรู้ถึงความต้องการ
ของเด็กแต่ละคนก่อน ซ่ึงเกิดขึ้นได้ถ้าครูมีความพยายาม ครูจะต้องพยายามฝึกฝนการสังเกตและ
พัฒนาความยึดหยุ่นในการสอน ครูต้องกระตือรือร้น และรักเด็ก ๆ เป็นสิ่งจำเป็นที่ครูต้องพัฒนา
ความมุ ่งมั ่นและความรับผ ิดชอบในต ัว เด ็ก  คร ูต ้องมั ่น ใจว่าเด ็กสามารถเร ียนรู ้ได ้ และ 
เอาชนะข้อจำกัดของเขาได้ แม้ว่าข้อจำกัดเหล่านั้นบางครั้งจะเป็นสาเหตุทำให้เด็กและครูผิดหวัง  

การช ่วย เหลือ เด ็กพ ิเศษ  สิ ่งสำคัญประการหนึ ่ง  ค ือ  การเคลื ่อน ไหว 
เพื ่อการศึกษา หรือยูร ิธมี ่ ซึ ่ง เป ็นศิลปะของการเคลื ่อนไหวที ่ม ีประโยชน์มาก พัฒนาขึ ้น 
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โดย รูดอล์ฟ สไตเนอร์ เป็นเครื่องมือที ่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและ
พัฒนาการเคลื่อนไหวของตนเองให้สัมพันธ์กับพ้ืนที่ว่างและสร้างความสมดุล 

6.9 ก า ร บ ำ บ ัด  ค ร ูต ้อ ง ท ำ ง า น ก ับ เด ็ก เป ็น ร า ย บ ุค ค ล ก ับ ป ัญ ห า               
ของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน เพื่อช่วยให้มีความก้าวหน้าในการเรียน อาทิ การเขียนและการ
อ่าน ซึ ่งเป็นจุดเริ ่มต้นของการกำหนดกิจกรรมบำบัดเฉพาะบุคคล ซึ ่งกิจกรรมบำบัด คือ          
การทดลองใช้วิธีการบำบัดเฉพาะสำหรับเด็ก การบำบัดรายบุคคลมีความจำเป็นเพราะความโน้ม
เอียงที ่ผ ิดปกติและความยากลำบากของเด็กไปขัดขวางพัฒนาการของเด็ก ในการศึกษา                   
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ การบำบัดจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ แพทย์และนักบำบัด 
มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน การจะกำหนดการบำบัดก็เช่นเดียวกับการสั่งยา ผู ้ที ่เรียนจบ
ทางด้านบำบัดเท่านั้นที่จะเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้ได้  

การบำบัดในการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษมีหลายสาขา อาทิ  
ยูริธมี่ (การเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษา) ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด แสงสีบำบัด การบำบัดการพูด 
(Speech Therapy) ก าร บ ำบ ัด ด ้ว ย ก า ร เล ่น  (Play Therapy) ก า รแ ส ด งล ะค รบ ำบ ัด  
(Drama Therapy) การขี ่ม ้าบ ำบ ัด  (Horse Riding Therapy) การปร ึกษาและจ ิตบำบ ัด 
เช่นเดียวกับการรักษาโดยตรง เช่น การนวดเป็นจังหวะ การอาบแช่น้ำมันหอมระเหย ฯลฯ  

6.10 การแพทย์ งานของแพทย์แนวมนุษยปรัชญา มีเป้าหมาย คือ พยายาม
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับร่างกายและบูรณาการเข้าด้วยกัน การรักษามีจุดหมาย 
เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีปัญหาต่างกัน การรักษาทางแพทย์ไม่ใช่เรื่องการบรรเทา
อาการของเด็กที ่มีความต้องการพิเศษ แต่อยู ่ที ่การเสริมสร้างพลังเยียวยาในตัวเด็กให้เกิด 
และเข้มแข็งขึ้น 

6.11 ก า รป ร ะ ช ุม ค ณ ะ ท ำ ง าน  เป ็น ก าร ข ย าย ค ว าม เข ้า ใจ ใน เด ็ก  
ผู ้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนจะต้องก้าวถอยจากการยึดติดกับความเห็นจากทัศนะในอาชีพ 
ของตนเอง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันจริง ๆ ความพยายามเหล่านี้จะกลายเป็นความสำเร็จ
สูงสุดของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ซึ ่งเป็นการหล่อเลี ้ยงความกระตือรือร้น  
และเป็นประกายไฟของความอุตสาหะ ความริเริ่มสร้างสรรค์ที่จำเป็น หากนักการศึกษาต้องการ
สร้างภาวะที ่ถ ูกต ้องสำหรับสิ ่งแวดล้อมที ่ด ี ซึ ่งจำเป็นสำหรับ เด็กที ่ม ีความต้องการพิเศษ 
(Luxford 2012: 33-47) 

สรุปได้ว่า ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ในทัศนะของ รูดอล์ฟ สไตเนอร์ เชื่อว่า 
มนุษย์ทุกคนมีภาวะปกติและผิดปกติซ่อนอยู่ในตัว ในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นมี 3 มิติ ได้แก่ 
มิติทางกาย มิติทางจิตใจ และมิติทางจิตวิญญาณ แนวคิดเกี ่ยวกับการดำรงอยู ่ของมนุษย์ 
ป ระกอบขึ ้น ด ้วยการ  4  ม ิต ิ ได ้แก ่ ร ูปกาย  กายช ีว ิต  กายแห ่งความรู ้ส ึก  และกายฉ ัน 
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ซึ่งทำให้มนุษย์มีองค์ประกอบของกายดังกล่าวในมิติที่เหมือนและแตกต่างจากอาณาจักรแร่ธาตุ 
อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว์ พัฒนาการของมนุษย์ในช่วงแรกเกิด-21 ปี โดยรูดอล์ฟ  
สไตเนอร์ ได้แบ่งพัฒนาการตลอดชีว ิตไว้ช ่วงละ 7 ปี ช่วงที ่เด็กพัฒนาในระบบการศึกษา  
คือ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 21 ปี ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการ 3 ช่วงแรก ได้แก่ ช่วงอายุแรกเกิด-7 ปี  
ช่วงอายุ 7 -14 ปี และ ช่วงอายุ 14-21 ปี และประสาทรับรู ้ของมนุษย์ทั ้ง 12 ด้าน ได้แก่ 
ประสาทรับรู้สัมผัส ประสาทรับรู้การดำรงอยู่ของชีวิต ประสาทรับรู้การเคลื่อนไหว ประสาทรับรู้
สมดุลของร่างกาย ประสาทรับรู้กลิ่น ประสาทรับรู้รส  ประสาทรับรู้การมองเห็น ประสาทรับรู้
อ ุณ หภ ูม ิ ป ระสาท ร ับ รู ้ก าร ได ้ย ิน  ป ระสาทร ับ รู ้ท างภ าษา ป ระสาทรับ รู ้ค ว ามน ึกค ิด  
และประสาทรับรู้ความมีตัวตน  

ประวัติของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ 
รูดอล์ฟ  สไตเนอร์ เป ็นนักปราชญ ์ชาวออสเตรีย ม ีช ีว ิตอยู ่ในช ่วงกุมภาพันธ์  

ค.ศ. 1861 ถึงมีนาคม ค.ศ. 1925 เขาสนใจศึกษามนุษย์อย่างรอบด้านจึงได้รับการกล่าวขานว่า
เป็นทั้งนักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน นักคิด นักการศึกษาและสถาปนิก 

รูดอล์ฟ สไตเนอร์ เกิดเมื่อวันที ่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1861 ช่วงวัยเด็กอาศัยอยู ่ 
ที่หมู่บ้าน Neudorf ภายใต้จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีนานกว่าสิบปี ประสบการณ์ชีวิตในช่วงนั้น
เป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวภายใน เนื่องจากการแบ่งแยกชนชั้นของคนพื้นถิ่นที่มีรากเหง้ามั่นคง 
กับครอบครัวกรรมกรที่เป็นผู้บุกรุกจากภายนอก รูดอล์ฟ สไตเนอร์ สามารถหยั่งเห็นเหนือมิติ
สามัญตั้งแต่วัยเยาว์ ช่วงวัยเยาว์รูดอล์ฟ สไตเนอร์ เป็นผู้กระตือรือร้นทำงานช่วยเหลือครอบครัว 

เมื่อรูดอล์ฟ สไตเนอร์ อายุ 14 ปี เขาเริ ่มทำงานสอนพิเศษให้ทั ้งเด็กและผู้ใหญ่       
ทุกวิชาตามที่ลูกศิษย์ประสงค์จะเรียน โดยจะศึกษาวิชาต่าง ๆ ล่วงหน้าไปก่อน 2-3 ขั้น ทำให้
เขาเกิดความเชี่ยวชาญกว้างขวางในแขนงวิชาต่าง ๆ ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ประสบการณ์ 
ของการทำงานสอนพิเศษครั ้งที ่สำคัญเกิดขึ ้นต่อเมื ่อเขาอายุ 20 ปีเศษ เขาได้มีโอกาสสอน 
เด็กพิเศษคนหนึ่งซึ่งทำให้เข้ารู้แจ้งเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ต่อมาในช่วง 29-36 ปี 
รูดอล ์ฟ  สไต เนอร์ ได ้เป ็นผู ้บรรยายในวิทยาล ัยคนงานนานถึง 7 ป ี ซึ ่งม ีการกล่าวขาน 
ถึงความประทับใจในการบรรยายและเนื้อหา 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900-1914 เป็นช่วงที่สงครามโลกเกิดขึ้นรูดอล์ฟ สไตเนอร์ ได้ตั้งใจ
บรรยายเพื ่อที ่จะปลุกเร้าให้ผู ้ฟังเกิดการตระหนักรู ้ถึงมิติทางจิตวิญญาณในตัวเอง เรียนรู ้ 
ที่จะปรับปรุงตนเองทั้งทางด้านสังคม จริยธรรม และศาสนา การสอนของเขาพยายามให้ตัวอย่าง
ที่ชัดเจนในเรื่องกรรม จนความพยายามของเขาในการปฏิรูปสังคมบังเกิดผลเป็นที่สุด หลังจาก
การบรรยายคนงานที่โรงงานยาสูบวอลดอร์ฟ-เอสโทเรียฟัง จากนั้นเหล่าคนงานจึงประสงค์ 
ให้เขาสร้างโรงเรียนที่เป็นไปตามแนวคิดของเขา โรงเรียนแห่งแรกจึงเกิดขั้นในปี ค.ศ. 1919 
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ส่งผลให้เขารู ้ส ึกเบิกบานใจอย่างมหาศาล จนในปี ค.ศ. 1924 เขาล้มป่วยลง จึงต้องเลิก 
การบรรยายและไปช่วยเหลือโรงเรียน ในช่วงหกเดือนสุดท้ายของชีวิต  เขาไม่สามารถลุก 
จากเตียงได้ จึงได้พบปะกับลูกศิษย์ที ่ใกล้ชิด และเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกทุกคน 
ทุกสัปดาห์ เพ่ือให้ทุกคนได้พัฒนาต่อไป รูดอล์ฟ สไตเนอร์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม 
ค.ศ. 1925 รวมอายุ 64 ปี 

ผลงานชิ ้นสำค ัญ ที ่ส ุดของร ูดอล ์ฟ  ส ไต เนอร์ ค ือ  การก ่อตั ้ง  มน ุษยปร ัชญ า 
และการทำงานกับผู ้พ ิการทั ้งเด็กและผู ้ใหญ่โดยเฉพาะเรื ่องการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม 
ที่ช่วยบำบัดเยียวยาอย่างแท้จริง และช่วยนำพาให้ผู้พิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้มีชีวิตอย่างสมบูรณ์
เต็มศักยภาพ (ศิรประภา  พฤทธิกุล 2558: 6-12)  

จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับแนวคิดของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ สรุปได้ว่า
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจแนวทางหนึ ่ง 
เนื ่องจากผ่านการปฏิบัติและพิสูจน์มาอย่างยาวนาน การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ
คำนึงถึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ซึ ่งเป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้อง 
กับนโยบายการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะของไทย อีกทั้งมีความเหมาะสมในแง่ 
ของการทำงานเชิงบูรณาการ ซึ่งการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นการทำงานร่วมกัน
ระหว่างสองกระบวนการ ค ือ  กระบวนการศึกษาและกระบวนการเยียวยา  ที ่มุ ่งตรงสู ่ 
ความต้องการของเด ็กพิเศษ ผู ้ว ิจ ัยจ ึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช ้ในการพัฒนา 
การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
 
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการ 

ความหมายของโครงการ 
สิน  พันธุ์พินิจ (2556: 11) ได้ให้ความหมายของโครงการไว้ว่า เป็นแผนที่ใช้ครั้งเดียว 

ซึ่งระบุกิจกรรมต่าง ๆ และทรัพยากรที่ ใช้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์เชื่อมโยงกับการบริหารเวลา 
อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จสมบูรณ์  ส่วน บรรจง  อมรชีวิน (2557: 50) ได้สรุปสาระสำคัญ ๆ 
ของโครงการไว้ 5 ประการ ดังนี้  

1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ 
2. มีการกำหนดระยะเวลา การเริ่มต้นและสิ้นสุด 
3. มีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและหลากหลายสาขาวิชาชีพ 
4. ไม่มีการดำเนินการมาก่อน 
5. มีการกำหนดเวลาทีเ่ฉพาะเจาะจง ต้นทุน และมผีลงานที่ต้องการ 
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นอกจากนั้น พิสณุ  ฟองศรี (2551: 156) กล่าวว่า โครงการมีลักษณะเฉพาะที่จัดทำขึ้น
เพ่ือเสริมการดำเนินงานในสภาพปกติ โดยมีจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย กิจกรรม และระยะเวลาสิ้นสุด 
ที่แน่นอน และจะไม่ทำซ้ำซ้อนอีกซึ่งอาจยกเว้นถ้ามีการปรับให้ต่างจากเดิม จึงสรุปได้ว่าโครงการ 
ไม่ใช่งานประจำตามปกติ ที่มีลักษณะเป็นโปรแกรมที่กำหนดไว้ตลอด แต่จะช่วยเสริมงานปกติ 
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ 

วุฒินันท์  ชุมภู (2559 : 12) ได้นิยามคำว่าโครงการว่า เป็นความพยายามทำงาน 
เฉพาะเรื่องและเฉพาะกิจเพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จตามความต้องการ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า  
งานโครงการนั้นจะต้องมีจุดเริ่มต้น ช่วงกลาง และจุดสิ้นสุดตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีจุดมุ่งหมาย 
ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 

สรุปได้ว่า โครงการเป็นแผนงานเฉพาะเพ่ือพัฒนางานประจำที่มีการกำหนดเป้าหมาย 
วิธีการ ระยะเวลา ปัจจัยสนับสนุน และการวัดและประเมนิผล 

ความสำคัญของโครงการ 
พิสณุ  ฟองศรี (2551: 157-185) ได้สรุปความสำคัญของโครงการไว้ 4 ประการ ดังนี้  

1. ช่วยเป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการจะให้เป็น 
ในอนาคตอย่างมรีะบบ โดยมีการกำหนดวัตถปุระสงค์ เป้าหมาย และกจิกรรมต่าง ๆ ไว้ 

2. ช่วยกำหนดลำดับชั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องทำให้ต่อเนื่องสอดคล้องกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผลได้ 

3. ช่วยให้ เกิดการประสานระหว่างผู้ ปฏิบัติ งานหรือหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง 
ไม่ให้กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรือซ้ำซ้อนกัน 

4. ช่วยให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอนและมีระบบที่ดี ทำให้ได้สารสนเทศ 
จากการประเมินที่เป็นประโยชน์  

การบริหารโครงการ  
สิ น   พั น ธุ พิ นิ จ  (2 5 5 6 : 1 1 1 ) ก ล่ า ว ว่ า  ก า รบ ริ ห า ร โค ร งก า ร  ห ม าย ถึ ง  

การจัดการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด เพ่ือให้การดำเนินโครงการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารโครงการจึงต้องคำนึงถึงช่วงเวลาที่จำกัด การใช้ทรัพยากร ทีมงาน 
ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญของผู้ร่วมโครงการ ความขัดแย้งและการต่อรอง ซ่ึงแตกต่างจาก 
การบริหารงานในสายปรกติหรืองานประจำ ส่วน บรรจง อมรชีวิน (2557: 52) ได้สรุปสาระสำคัญ 
ของการบรหิารโครงการไว้ 7 ประการ ดังนี้ 

1. มีต้นทุน กำหนดเวลา และวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะ 
2. มีการออกแบบโครงสร้างเป็นแบบแมตทริกซ์ 
3. เป็นเรื่องเฉพาะกิจ 
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4. มีจดุประสานร่วมในการทำหน้าที ่
5. เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ ์บริการและกระบวนการ 
6. สนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กร 
7. เกีย่วเนื่องเฉพาะผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ  

สรุปได้ว่า การบริหารโครงการ เป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือให้การ
ดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

วงจรการบริหารโครงการ 
สิน  พันธุ์พินิจ (2556: 111-112) ได้สรุปสาระสำคัญของวงจรการบริหารโครงการไว้  

5 ช่วง ดังนี้  
ช่วงที่ 1 การกำหนดโครงการหรือการนิยามโครงการ เป็นการเริ่มโครงการ 
ช่วงที่ 2 การวางแผน ได้นำเสนอเนื้อหาไปแล้ว ถึงขั้นการเตรียมหรือการจัดทำ

โครงการแบบดั้งเดิมและแบบเหตุผลสัมพันธ์ สำหรับกิจกรรมที่จะต้องบริหารโครงการต่อไป คือ  
ช่วงที่ 3-5 

ช่ ว งที่  3  ก ารดำ เนิ น โค รงก าร  เป็ น ช่ ว งก ารน ำโครงก ารไป ป ฏิ บั ติ ห รื อ 
การปฏิบัติโครงการ ซึ่งเป็นช่วงการบริหารโครงการที่ยาวนานกว่าช่วงอ่ืน ๆ และเป็นเนื้อหาสำคัญ 
ของบทนี้ ซึ่งจะต้องใช้ศาสตร์การวางแผนเป็นเครือ่งมือในการดำเนินโครงการในทุกขั้นตอน 

ช่วงที่ 4 การสิ้นสุดโครงการ เป็นช่วงหยุดดำเนินโครงการหรือการปิดโครงการตาม 
ที่กำหนดไว้ 

ช่วงที่ 5 การประเมินโครงการ เป็นการเปรียบเทียบว่าโครงการที่ได้ดำเนินไปแล้ว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผล ผลลัพธ์ หรือผลกระทบมากน้อยเพียงใด เป็นกิจกรรมของ 
การบริหารทีต้่องใช้เทคนิคการวิจัยเชิงประเมินผลหลายอยา่ง 

บรรจง  อมรชีวิน (2557: 68) ได้อธิบายวงจรโครงการตามหลัก PRINCE 2 มีขั้นตอน
สำคัญ 8 ขัน้ตอน ดังนี้  

1.  การอำนวยโครงการ ซ่ึงจะดำเนินการโดยทีมผู้บริหารโครงการ เป็นการตัดสินใจ
ระดับสู งซึ่ ง เป็ นผู้ ระบุ ถึ งความต้องการโครงการ ทรัพยากรที่ ต้ องใช้ และพิจารณ าถึ งว่ า 
จะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปอีกหรือไม่ สำหรับทักษะที่จำเป็นของผู้บริหารโครงการ ได้แก่              
การนำ การติดตอ่สื่อสาร มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ชัดเจน สมบูรณ ์

2. การวางแผนโครงการ เป็นการวางแผนโครงการโดยอาจมีการใช้วิธีเฉพาะ  
การวางแผนเป็นการกำหนดถึงกิจกรรม ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบแผน ระยะเวลา และ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งการพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  
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3. การเริ่มดำเนินโครงการ เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้วรวมทั้งได้รับทรัพยากร
โครงการแล้วจะต้องมีการจัดทีมเข้าไปดำเนินการโดยเริ่มจากการแต่งตั้งทีมผู้ดำเนินโครงการและ
มอบหมายงานให้แต่ละบุคคล ต้องมีการจัดทำแผนการทำงานและต่อเนื่องไปถึงการกำหนดขอบข่าย
สัญญาระหว่างโครงการกบัลูกค้า 

4. การริเริ่มโครงการ ส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการนี้จะเป็นผลในการกำหนดกลยุทธ์
โครงการทั้งหมด และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลต่าง ๆ  

5. การควบคุมโครงการ เมื่อเริ่มกิจกรรมโครงการจะต้องมีการควบคุมและ 
การแก้ปัญหา เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

6. การจัดการสู่ผลผลิต เนื่องจากมีทีมการทำงานภายใต้โครงการหลายทีม 
กระบวนการนี้กำหนดขึ้นเพ่ือให้มั่นใจว่าแต่ละทีมงานเข้าใจความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน  
และกิจกรรมสำคัญจะไม่ถูกหลงลืมไปอันเนื่องจากการที่ไม่ได้มอบหมายงานที่เหมาะสม 

7. การจัดการภายใต้ขอบเขตงาน เมื่อจบสิ้นการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของงาน 
ทีก่ำหนดต้องมีการรายงานความก้าวหน้าและปัญหาทีเ่กิดข้ึน 

8. การเสร็จสิ้นโครงการ เป็นการดำเนินการจบโครงการ เป็นการรายงานทั้งหมด
และแสดงถึงผลสะท้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงในอนาคตการพิจารณาถึงประสิทธิภาพความสำเร็จ 
เมือ่เทียบเคยีงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

นอกจากนั้น วุฒินันท์  ชุมภู (2559: 18) กล่าวว่า การบริหารโครงการให้ครบวงจร 
ที่ชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุดนั้นจะประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น ได้แก่ การกำหนดความมุ่งหมาย 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน และวัดผล 

สรุปได้ว่า วงจรการบริหารโครงการ มีลักษณะเป็นกระบวนการที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
ต้ังแต่การศึกษาสภาพปัญหา การวางแผน การดำเนินโครงการ ประเมินผลโครงการ และการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ 
วุฒินันท์  ชุมภู (2559: 21-23) กล่าวว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการสามารถแบ่งได้ 

ดังนี้  
1. เจ้าภาพโครงการ คนกลุ่มนีส้่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร  
2. ลูกค้าหรือผู้ ใช้งาน คนกลุ่มนี้คือผู้ที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คิดและ 

สร้างขึน้มา 
3. ซัพพลายเออร์ คือ ผู้ที่ออกแบบและส่งมอบสินค้าหรือบริการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 

จะออกมาตามที่ลูกค้าหรือผู้ใช้ต้องการ  
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4. ทีมงานโครงการ คนกลุ่มนี้คือ ผู้ช่วยการดำเนินโครงการให้สำเร็จ อาจเป็น 
เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน  

5. ผู้บริหารโครงการ งานที่ผู้จัดการโครงการต้องรับผิดชอบ คือ การวางแผน 
และทำโครงการให้สำเร็จ รวมถึงการรายงานความคืบหน้าและการบริหารทีมงานโครงการ  

6. กลุ่มอ่ืน ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ ซึ่งอาจเป็นคณะกรรมการบริษัท 
สื่อสารมวลชน  

นอกจากนั้น สิน   พันธุ์ พินิจ (2556 : 112-113) กล่าวว่า ผู้จัดการโครงการเป็น 
บุคคลสำคัญของการบริหารโครงการ เพราะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารโครงการตั้งแต่การกำหนด
โครงการจนถึงการประเมินผลโครงการ ผู้บริหารโครงการเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้โครงการ 
ประสบความสำเร็จหรอืล้มเหลว ผู้บริหารโครงการควรมีคุณสมบัตทิีส่ำคัญ ดังนี้  

1. เป็นผู้ มีความรับผิดชอบ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อองค์การ ต่อโครงการ  
ต่อผู้ร่วมโครงการ และทรัพยากรอ่ืน ๆ  

2. เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งด้านการบริหาร  
การจดัการ ความรู้ในเนื้อหาโครงการ รวมทั้งติดตามกำกับดแูล และการประเมินผลโครงการ 

3. เป็นผู้มีภาวะผู้นำ สามารถนำผู้ตามได้ดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความยุติธรรม
ตัดสินใจถูกต้อง เหมาะสม เด็ดขาด และมีความยืดหยุ่น  

4. เป็นผู้มีความสามารถในการบูรณาการ อันรวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประยุกต์ และผสมผสานการบริหารความรู้อย่างเหมาะสมและลงตัว 

5. เป็นผู้มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง อันจะนำไปสู่การรักษาผลประโยชน์
ของโครางการให้คงอยู่ 

6. เป็นผู้มองโลกในแง่ดี ผู้จัดการโครงการเป็นผู้มีการศึกษา มีความรู้ย่อมมองคน
เป็นคนเหมือนตนเอง มิใช่มองคนอ่ืนไม่ใช่คนเหมือนตนเอง เห็นคนอ่ืนต่ำต้อยน้อยหน้า ตัวเองดี 
และเก่งอยู่คนเดียว ความผิดคนอื่นใหญ่หลวงนัก แต่ความผิดของตนเองน้อยนดิเดียว 

สรุปได้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้บริหารโครงการ 
ผู้สนับสนุนโครงการ คณะทำงาน และผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ 

สรุป การพั ฒ นางาน ให้ เกิ ดป ระสิ ท ธิภ าพและ ประสิ ท ธิ ผ ล  ควรดำเนิ น การ 
ในรูปแบบของโครงการ โดยมีการกำหนดโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินงาน 
ตามแผน การประเมินและรายงานโครงการ ซึ่งโครงการเป็นแผนงานเฉพาะที่มีการกำหนดเป้าหมาย  
วิธีการดำเนินงาน วิธีการวัดและประเมินผล  โดยโครงการเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนา 
การจัดการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จบรรลุจุดมุ่งหมาย และมีผู้บริหารโครงการเป็นกลไกสำคัญ 
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ในการขับเคลื่อโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ที่สำคัญผู้บริหารโครงการจะต้องเป็นผู้มีความมุ่งมั่น  
มีความรู้และประสบการณ์ในสาระทีเ่กีย่วข้องกับโครงการ และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม  
 
วงจรคุณภาพของเดมม่ิง PDCA 

ประวัติความเป็นมาของวงจรคุณภาพของเดมม่ิง PDCA 
วิทยา สุหฤทดำรง, ไรย์วินท์  บุญสวัสดิ์ และอัฑฒ์ สุนทรโลหิต (2554: 23) กล่าวว่า 

การบริหารคุณภาพตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA ได้พัฒนาขึ้นโดย ดร.ชิวฮาร์ท (Dr. W.A. 
Schewhart) ต่อมา ดร.เดมมิ่ง (Dr. W.Edwards.Deming.) ได้นำมา เผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย PDCA (Plan Do Check Act) เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการดำเนินงาน การดำเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่าง
ต่อเนื่อง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ย่อมส่งผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดย
ตลอด  

กระบวนการของวงจรคุณภาพของเดมม่ิง PDCA  
จิรประภา  อัครบวร (2562 : 18-23) ได้อธิบายกระบวนการของวงจรคุณภาพ 

ของเดมมิ่ง PDCA ที่ประกอบด้วยภารกิจหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1 .  ก า ร ว า ง แ ผ น  (Plan)  เป ็น ก า ร ก ำ ห น ด เป ้า ห ม า ย / ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ 

ในการดำเน ิน งาน  ว ิธ ีการ และขั ้นตอนที ่จ ำ เป ็น เพื ่อ ให ้การดำเน ิน งานบรรล ุเป ้าหมาย 
ตามที่วางแผน โดยทำความเข้าใจกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ขององค์กรให้ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที ่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั ่วทั ้งองค์การ 
(Alignment) การวางแผนจึงจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของวิธ ีการทำงานต่าง ๆ  
ซึ่งมาตรฐานนี้จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะสามารถนำมาตรวจสอบได้ว่า
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแผนหรือไม่ 

2. การนำไปปฏิบ ัต ิ (Do) เป ็นขั ้นตอนการปฏิบ ัต ิตามแผนที ่ได ้กำหนดไว้  
โดยมีการศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นงานประจำ 
อาจใช้การเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากร
จำนวนมาก อาจต ้องจ ัด ให ้ม ีการฝ ึกอบรมก่อนที ่จ ะปฏ ิบ ัต ิจ ร ิง  นอกจากนี ้ก ารปฏ ิบ ัต ิ 
จะต้องดำเนินการไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งจะต้องเก็บรวบรวม
และบันทึกข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบ ัต ิงานไว้ด ้วยเพื ่อใช้เป ็นข้อมูลในการดำเน ินงาน 
ในขั้นตอนต่อไป 

3 . ก ารต รวจ สอบ  (Check)  เป ็น ขั ้น ตอน ที ่ด ำ เน ิน ก าร เพื ่อป ระ เม ิน ว ่า 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ หรือมีปัญหาเกิดขึ ้นในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่  
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ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญเนื่องจากในการดำเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ทำให้ 
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนได้ตลอดเวลา อันอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ของงาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกระทำควบคู่
ไปก ับการดำ เน ิน งาน  เพื ่อจะได ้ท ราบข ้อม ูลที ่เป ็นป ระโยชน ์ในการปร ับปร ุงค ุณ ภ าพ 
ของการดำเนินงานต่อไป 

4. การนำผลมาปรับปรุง (Act) เป็นขั ้นตอนที ่ทำเพื ่อแก้ไขปัญหาที ่เก ิดขึ ้น
หลังจากได้ทำการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้า  
หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิม หรืออาจนำไปสู่ 
การกำหนดมาตรฐานของวิธีการทำงานใหม่ ทั้งนี้ผลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วย ให้การวางแผน 
มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  

ประโยชน์ของวงจรคุณภาพของเดมม่ิง PDCA 
สถาบันเพิ ่มผลผลิตแห่งชาติ (2552 : 4) ได้อธิบายประโยชน์ของวงจรคุณภาพ 

ของเดมมิ่ง PDCA มี 3 ประการ ดังนี้  
1. เพ่ือป้องกัน 

1.1 ก า รน ำว งจ รค ุณ ภ าพ ข อ ง เด ม มิ ่ง  PDCA ไป ใช ้ ท ำ ให ้ผู ้ป ฏ ิบ ัต ิ 
มีการวางแผน ที่ดีช่วยป้องกันปัญหา ช่วยลดความสับสนในการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากรมาก
หรือน้อยเกินความพอดี ลดความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ 

1.2 การทำงานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ทำให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุม 
และแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม  

1.3 การตรวจสอบที่นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 
ไม่เกิดซ้ำ หรือลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการนำความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2. เพ่ือแก้ไขปญัหา 
2.1 หากเราพบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ  

ไม่ประหยัด เราควรแก้ปัญหา 
2.2 การใช้ PDCA เพื่อการแก้ไขปัญหา ด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้าง 

ที่เป็นปัญหา เมื่อพบปัญหาก็นำมาวางแผนเพ่ือดำเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป 
3. เพ่ือปรับปรุง  

PDCA เพื ่อการปรับปรุง ค ือ ไม ่ต ้องรอให ้เกิดป ัญหาแต่เราต้องแสวงหา 
สิ่งต่าง ๆ หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม และเมื่อเราคิดว่า 
จะปรับปรุงอะไร ก็ให้นำวงจร PDCA เป็นขั้นตอนในการปรับปรุง ข้อสำคัญต้องเริ่ม PDCA ที่ตัวเอง
ก่อนมุง่ไปที่บุคคลอ่ืน  
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จากที ่กล ่าวมาเกี ่ยวก ับแนวค ิดของวงจรค ุณภาพของเดมมิ ่ง PDCA สร ุปได ้ว ่า 
เป็นกระบวนการพื้นฐานในการพัฒนางานที่ประกอบด้วยภารกิจหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน 
ขั้นปฏิบัติ ขั้นตรวจสอบ และขั้นปรับปรุง ทั ้งนี ้เพื่อป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหา และปรับปรุงงาน 
อย่างต่อเนื่อง 
 
รปูแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค 

ความเป็นมาของการประเมินของเคิรก์แพทริค 
รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค เริ่มขึ้นจาก โดนัลด์  แอล เคิร์กแพทริค  

(Donald L. Kirkpatrick) แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา อดีตเคยเป็นประธาน ASTD 
(The American Society for Tranning and Development) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับการฝึกอบรม 
และการป ระเมิ น ผ ลการฝึ กอบรม  เป็ น ก ารช่ วย เห ลื อบุ คล ากรให้ ส าม ารถปฏิ บั ติ งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใด ๆ ควรจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งถือเป็น 
สิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่า การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเพียงใด การฝึกอบรม 
เป็นกิจกรรมปกติที่เกิดขึ้นในทุกองค์กร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
โดยมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น  

เคิร์กแพทริค เห็นว่าการประเมินผลการฝึกอบรมจะทำให้ได้ความรู้อย่างน้อย 3 ประการ 
คื อ  1 ) การฝึ กอบรมนั้ น ได้ ให้ อะไร หรือ เกิ ดป ระโยชน์ ต่ อหน่ วยงาน ในลั กษณ ะใดบ้ าง                       
2) ควรยุติโครงการชั่วคราวหรือควรดำเนินการต่อไปเรื่อย ๆ และ 3) ควรปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมฝึกอบรมในส่วนใดบ้าง (พระมหาโชคดี  เพชรมาก 2555: 6)  

แนวทางรปูแบบการประเมินของเคิร์กแพทรคิ 
รปูแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค มีแนวทางดำเนินการประเมิน 4 ระดับ ดังนี้ 

1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เป็นการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 
ของผู้ เข้ารับการ อบรมว่ามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับโครงการ เช่น หลักสูตร เนื้อหาสาระ 
ตรงกับความต้องการหรือไม่  ความคิดเห็นต่อเอกสาร สถานที่  โสตทัศนูปกรณ์  ระยะเวลา 
ของการอบรมเหมาะสมเพียงไร วิทยากร เหมาะสมหรือไม่  ได้รับความรู้ทักษะในระดับใด  
มีความคาดหวังอย่างไรต่อการนำความรู้และทักษะที่ ได้รับไปใช้งาน เป็นต้น  

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า การสัมภาษณ์  
แบบสอบถามควรมีคำถามแบบปลายเปิดไว้ตอนท้าย เพ่ือให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นตามที่ต้องการ  
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2. การประเมินการเรียนรู้  (Learning) เป็นการประเมินผลการเรียนที่ เกิดขึ้น 
กับผู้เข้ารับการอบรม เช่น การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ ก่อน หลังการฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้
ความคิด ทศันคตคิ่านิยม ทักษะ การปฏิบัติ เป็นต้น  

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นแบบทดสอบ (Test) แบบวัดการปฏิบัติ 
(Performance Test) การสังเกตพฤติกรรม  

3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินพฤติกรรมเมื่อกลับไป
ปฏิบัติงานว่า เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่ มีการนำความรู้และทักษะที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงไร เป็นต้น  

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก
พฤตกิรรมของผู้บังคับบัญชา  

4. การประเมินผลลัพธ์ (Results) ที่ เกิดต่อองค์กร เป็นการประเมินผลสัพธ์ 
หรือผลกระทบที่เกิดต่อองค์กร อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม  
เช่น การลดลงของปัจจัยเสี่ยง การเพ่ิมของประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน/องค์กร การลดลง
ของต้นทุน การเพ่ิมกำไร ประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง/หน่วยงาน/องค์การ/สถาบัน 
เป็นต้น  

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็นแบบบันทึก (รายงาน) การตรวจสอบ 
แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน แบบวิเคราะห์ต้นทุน ผลกำไร แบบบันทึกค่าสถิติหรือดัชนี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (รสาพร  หม้อศรใีจ 2562: 22)  

จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับแนวคิดของรูปแบบประเมินของเคิร์กแพทริค สรุปได้ว่า  
เป็นรูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
ประกอบด้วยการประเมิน 4 ระดับ ดังนี้ การประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมิน
พฤติกรรม และการประเมินผลลัพธ์ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ   

ความหมายของความพึงพอใจ 
วรางคณา  มณีนพ (2553: 74) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ 

หรือไม่ชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าในด้านต่าง ๆ ของคนนั้น ๆ ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้น
ได้รับการตอบสนองในสิ่งทีต่นพอใจหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ตนต้องการ 

พระพัฒนา  เทวสโล (2553: 11) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี                           
ความประทับใจ ที่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ ซ่ึงขึ้นอยู่กับค่านิยม การศึกษา สิ่งแวดล้อม  
และประสบการณ์ของแต่ละบคุคล 
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ยิ่งพร  เจียตระกูล และคณะ (2555: 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี
ของบุคคลที่ได้รับการตอบสนอง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการและคาดหวัง ความพึงพอใจเป็น
ความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่ งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันอาจจะ
เนื่องมาจากพ้ืนฐานทางการศึกษา ทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

สุปาณี  วังกานนท์ (2558: 39) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์
ที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งที่ได้รับการตอบสนองซึ่งตรงกับสิ่งที่คาดหวังและความพึงพอใจ
ของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะความรู้สึกของแต่ละบุคคลในทางบวก 
ความชอบ ความสบายใจ ความพอใจ ความสุขใจ ต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือมีเจตคติ 
ที่ดีที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้า เป็นผลต่อเนื่องจากการที่บุคคลได้ประเมินผลสิ่งนั้นแล้วว่าพอใจ 

การวัดความพึงพอใจ 
ปาริฉัตร  ถนอมวงษ์ (2561: ไม่มีเลขหน้า)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจ เป็นปัจจัยสำคัญ

ประการหนึ่งที่ช่วยให้งานสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ นอกจาก
ผู้บริหารจะดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานให้บริการเกิดความพึงพอใจในการทำงานแล้ว ยังจำเป็น 
ต้องดำเนินการที่จะให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริญเติบโตของงานบริการ  
ปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้  คือ จำนวนผู้มาใช้บริการ ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการ
ให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล 
ดังนั้นการวัดระดับความพึงพอใจ สามารถกระทำได้หลายวิธี  ดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยการขอความร่วมมือ
จาก กลุม่บุคคลที่ต้องการวัดและแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มทีก่ำหนด 

2. การสัมภาษณ์ ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจงูใจ 
ใหผู้้ตอบคำถามตอบตามข้อเท็จจริง  

3. การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั ้งก่อนการรับบริการ ขณะรับบริการ 
และหลังการรับบริการ การวัดโดยวิธ ีนี ้จะต้องกระทำอย่างจริงจ ัง และมีแบบแผนที ่แน่นอน 
จะเห็นได้ว ่าการวัด ความพึงพอใจต่อการให้บริการนั ้นสามารถกระทำได้หลายวิธ ี ขึ ้นอยู ่กับ 
ความสะดวกความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ ่งหมายของการวัดด้วย จึงจะส่งผลให้การวัดนั ้น  
มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ 

จากที ่กล ่าวมาเกี ่ยวกับแนวคิดของความพึงพอใจ สรุป ได ้ว ่า  ความพึงพอใจ 
เป็นความรู้สึกที่ดีของบุคคลต่อสิ่งเร้าที่ผ่านการประเมินด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นความพึงพอใจจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค์การ 
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แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
ความหมายของรูปแบบ 
Cleland and King (1983: 133) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ 2 ประการ ดังนี้        

1) รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่จำลองจากของจริง  ให้มีขนาดเล็กลง 2) รูปแบบ หมายถึง การแสดงความ
เกี่ยวพันกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือที่จะใช้ประโยชน์ในการทำนายผลการเปลี่ยนแปลงในลักษณะข้อมูล 
ที่ชัดเจนและสัมพันธ์กัน 

Daft (1992: 20 อ้างถึงใน มัสยา  จุ้ยสม 2558: 119) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง 
ตัวแทนอย่างง่ายทีใ่ช้อธิบายมติิทีส่ำคัญบางมิติขององค์การ 

Husen and Postlethwaite (1994: 32) กล่าวว่า รูปแบบมีความหมายที่แตกต่าง 
จากทฤษฎี เพราะรปูแบบยังไม่ใช่ข้อเท็จจริง ที่ได้พิสูจน์แล้ว 

เบญจวรรณ  กี่สุขพันธ์ (2551: 158) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ 
มี  2 ลักษณะ ดั งนี้  ความหมายเชิ งกายภาพ หมายถึ ง แบบจำลองของสิ่ งที่ เป็นรูปธรรม  
และความหมายเชิงแนวคิด คุณลักษณะซึ่งหมายถึง แบบจำลองของสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งสองลักษณะ 
เป็นตัวแทนของความจริงอย่างง่าย หรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ออกมาให้เห็นความสัมพันธ์
ต่อเนื่องความเป็นเหตุเป็นผล และการเชื่อมโยงของสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันโดยใช้เหตุผลข้อมูล 
และฐานคติมาประกอบกัน เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อธิบายทฤษฎีที่มีอยู่แล้วให้เข้าใจ 
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ใช้เป็นแนวทางในการสร้างทฤษฎีใหม่ ๆ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า รูปแบบ หมายถึง เค้าโครงของเรื่องที่ต้องการศึกษา  
โดยแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือช่วย 
ในการศึกษาปญัหา แนวคิด และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายและดียิง่ขึน้ 

สุวิมล  อุดมพิริยะศักย์ (2553: 11) กล่าวว่า คำว่ารูปแบบตรงกับภาษาอังกฤษ 
ว่า “Model” และคำที่ใช้ในภาษาไทยมีหลายคำ เช่น ตัวแบบ ต้นแบบ แบบจำลอง หุ่นจำลอง  
แบบตุ๊กตา โมเดล เป็นต้น 

สราวดี  เพ็งศรีโคตร (2554: 51) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่ เป็น
โครงสร้างของความคิดประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ของเรื่องที่ศึกษาอย่างเป็นระบบ  
มีความสัมพันธ์กันตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการและแนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ ประกอบเป็น
กระบวนการหรือขั้นตอนสำคัญ ที่ช่วยให้สภาพการดำเนินการเป็นไปตามทฤษฎีหลักการหรือแนวคิด
ทีย่ึดถือ และได้รับการพิสูจน์หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการดำเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะรูปแบบนั้น ๆ ได้ อาจเป็นได้ทั้งรูปแบบทีเ่ป็นแบบจำลองของสิ่งที่เป็น
นามธรรม 
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สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือแผนภาพ 
ที่แสดงถึงองค์ประกอบการทำงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และแสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
Brown and Moberg (1980: 16) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ 

กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ พบว่า องค์ประกอบของรปูแบบประกอบด้วย 
1. สภาพแวดล้อม (Environment) 
2. เทคโนโลยี (Technology) 
3. โครงสร้าง (Structure) 
4. กระบวนการจัดการ (Management Process) 
5. การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 

Bardo and Hartman (1982: 15, อ้างถึงใน อัมพร  พินะสา 2561: 90) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า การที่จะระบุไว้ว่ารูปแบบหนึ่งจะต้องจะประกอบด้วย
รายละเอียดมากน้อยเพียงใด จึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่มี
ข้อกำหนดที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้น ๆ รูปแบบระบบที่มีลักษณะบางประการของ
ระบบเปิด เป็นรูปแบบที่แสดงถึงองค์ประกอบย่อยของระบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ปัจจัย
นำเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม การพิจารณารูปแบบ
ในลักษณะนี้ถือว่า ผลผลิตของระบบเกิดจากการที่มีปัจจัยนำเข้าส่งเข้าไปผ่านกระบวนการซึ่งจะจัด
กระทำให้เกิดผลผลิตขึ้นและให้ความสนใจกับข้อมูลป้อนกลับจากสภาพภายนอก ซ่ึงแสดงถงึการเริ่มมี
ลักษณะของความเป็นระบบเปิด 

มัสยา  จุ้ยสม (2558: 125) กล่าวว่า ในการจะกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบอย่างไร
นั้นคงต้องพิจารณาจากปรากฏการณ์ที่ศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ในการกำหนดรูปแบบ 
แต่ละรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการกำหนด ที่สอดคล้องกับความต้องการของการดำเนินงาน  
ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดองค์การบริหาร หรือโครงสร้างของระบบบริหาร แนวทางการดำเนินการ 
ภาระหน้าทีข่ององค์กรนั้น ๆ 

อัมพร  พินะสา (2561 : 90) กล่ าวว่า  การกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบ 
ไม่ปรากฏชัดแจ้งว่า จะต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง จำนวนเท่าใด และมีลักษณะอย่างไรไม่มีหลักเกณฑ์
ที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ศึกษาเป็นสำคัญ แต่ทั้งนี้รูปแบบจะต้อง 
มีตัวแปรผันครบแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นเหตุเป็นผลกัน และความสัมพันธ์เหล่านั้น 
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สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการสร้างรูปแบบนั้น ๆ โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่พิสูจน์และเชื่อถือได้ 
รวมทั้งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  

สรุป ได้ ว่ า  การกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบไม่มีหลั ก เกณ ฑ์ที่ กำหนดไว้  
อย่างเฉพาะเจาะจง ขึ้นอยู่กับบริบทของการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ แต่โครงสร้างของรูปแบบ
จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของรูปแบบนั้น ๆ 
สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวคิดของ Bardo and Hartman มาเป็นแนวทางในการกำหนด
องค์ประกอบของรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนำเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และ  ข้อมูลป้อนกลับ 

การสร้างและพัฒนารูปแบบ 
Keeves (1988: 560) ได้กล่าวถึง หลักการอย่างกว้าง ๆ เพ่ือการสร้างรูปแบบไว้ 

4 ประการ ดังนี้  
1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (ของตัวแปร) มากกว่า

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส้นตรงธรรมดาทั่วไปนั้น 
ก็มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 

2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่ เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบ 
ได้สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกต และหาขอ้สนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจกัษ์ได้ 

3. รูปแบบควรต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

4. นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้าง 
มโนทั ศน์ ใหม่  และการสร้างความสั ม พันธ์ของตั วแปรในลักษณ ะใหม่  ซึ่ งเป็ นการขยาย 
องค์ความรู้ในเรื่องที่กำลังศึกษาด้วย  

Willer (1967: 83) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบมีขั้นตอนการดำเนินงานแตกต่างกันออกไป  
แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอนใหญ่ ๆ คือ การสร้างรูปแบบ (Construct) และการหา
ความตรง (Validity) ของรูปแบบ ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการดำเนินการอย่างไรนั้น
ขึน้อยู่กบัลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ 

บุญชม  ศรีสะอาด (2553: 35) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์  
แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การพัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วนของการพัฒนารูปแบบนั้นดำเนินการโดยวิเคราะห์ลำดับขั้น 
ของการทำวิทยานิพนธ์ หลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพร่องที่มักจะพบในการทำวิทยานิพนธ์ 
ฯลฯ แล้วนำองค์ประกอบเหล่านั้นมาสร้างเป็นรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็น
ขั้นตอนที่ 2 คือ การนำรูปแบบดังกล่าวไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ของรูปแบบจากการศึ กษาวิ เคราะห์  ใน เรื่ องนี้ พอสรุป ได้ ว่ าการสร้ า งรูปแบบ  (Model)  
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นั้น ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัวว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง แต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการหาองค์ความรู้ 
(Intensive Knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงค้นหาสมมติฐาน 
และหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่กำหนดขึ้น และนำรูปแบบ 
ที่สร้างขึน้ไปตรวจสอบหาคุณภาพของรปูแบบต่อไป 

สรุปได้ว่า การสร้างและพัฒนารูปแบบ มีขั้นตอนสำคัญ 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน 
การสร้างรูปแบบและขั้นตอนการหาความเที่ยงตรงของรูปแบบ ส่วนในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด
อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดที่เป็นฐานในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบนัน้ ๆ 

สำหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็ก พิเศษ  
โดยได้นำแนวคิดของ Bardo and Hartman (1982: 15, อ้างถึงใน อัมพร  พินะสา 2561: 90)  
ที่ได้เสนอองค์ประกอบย่อยของระบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ปัจจัยนำเข้า 2) กระบวนการ  
3) ผลผลิต และ 4) ข้อมูลป้อนกลับ และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จของ วีระยุทธ   
ชาตะกาญจน์ (2555: 29) มาเป็นแนวคิดหลักในการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบ และได้ศึกษา
แนวคิดการสร้างและพัฒนารูปแบบจากงานของ พัฒนา  พรหมณี  ศรีสรางค์  เอ่ียมสะอาด  
และปณิ ธาน  กระสังข์  (2560 : 1) ที่ ได้ ศึกษาแนวคิดการสร้างและพัฒนารูปแบบเพ่ือใช้  
ในการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขสำหรับนักสาธารณสุข รวมทั้งได้วิเคราะห์สังเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือแนวทางในการนำเสนอรูปแบบ 
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษ จากนักการศึกษา ดังนี้ พิมพ์ใจ  อุ่นบ้าน (2555: 200-204) ศึกษารูปแบบการพัฒนา 
ภาวะผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชน ก  กระท รวงส าธารณ สุ ข  วิ ช าญ   ใจ เถิ ง  และคณ ะ  (2557 : 1 ) ศึ กษ ารู ป แบ บ 
การบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟสำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อุดม  ชูลีวรรณ (2559: 214) 
ศึกษารูปแบบการพัฒนารบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 
อัมพร พินะสา (2561 : 134-138) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้ท้องถิ่น 
เป็นฐานของสถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ชนะศึ ก   นิ ช านนท์ , เอ้ื ออารี   จันทร , สาธิด า   สกุ ลรัตนกุ ลชั ย , ทิพ วัลย์   ปั ญ จมะวัต  
และดวงกมล ขำแสง (2561: 1) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  
โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้การทำงานเป็นฐาน และเชาวกุล  พรมใจ (2561: 1) ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณอันพึงประสงค์ของนักเรียนในศตวรรษที่  21       
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
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ตารางที่  2.1  แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการศึกษาของ 
นักการศึกษา จำนวน 7 คน 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
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ปัจจัยนำเข้า        
กระบวนการ        
ผลการดำเนินการ        
ข้อมูลย้อนกลับ        
ปัจจยัแหง่ความสำเร็จ        

จากตารางที่ 2.1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
พบว่า มีองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ในเอกสารและงานวิจัยของนักการศึกษาทั้ง 7 คน 
ดังนี้  1) ปัจจัยนำเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลการดำเนินการ 4) ข้อมูลย้อนกลับ 5) ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ 

จากผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบจากงานของนักการศึกษาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงได้
กำหนดโครงร่างองค์ประกอบรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตาม
แนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนำเข้า         
2) กระบวนการ 3) ผลการดำเนินการ 4) ข้อมูลย้อนกลับ 5) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ เพ่ือนำไปสู่ 
การกำหนดประเด็นในการศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ (ระยะที่  1) ในประเด็น
กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการศึกษา และเพ่ือนำไปสู่
กระบวนการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษา ศูนย์ การศึกษาพิ เศษ  ประจำจั งหวัดลำพูน                           
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ (ระยะท่ี 2) ต่อไป 

การประเมินรูปแบบ 
Madaus Scriven and Stuffebeam (1983: 399-402) ได้ ก ล่ าวถึ ง  ก ารท ดสอบ

รูปแบบด้ วยการประเมิน  ซ่ึ ง Joint Committee on Standards for Education Evaluation  
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ได้เสนอหลักการประเมินเพ่ือเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบ ซ่ึงจัดเป็น 4 หมวด 
ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้  (Feasibility Standards) เป็นการประเมิน 
ความเป็นไปไดใ้นการนำไปปฏิบัตจิรงิ 

2. มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) เป็นการประเมิน 
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 

3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมิน 
ความเหมาะสมทัง้ในด้านกฎหมายและศลีธรรมจรรยา 

4. มาตรฐานด้ านความถูกต้ อง ( Accuracy Standards) เป็ นการประเมิน 
ความเชื่อถือและได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง 

Eisner (1976: 24) กล่ าวว่า การทดสอบรูปแบบหรือการประเมิน ในบางเรื่อ ง 
ก็ไม่สามารถกระทำได้ ด้วยข้อจำกัดของสภาพการณ์ต่าง ๆ และได้เสนอแนวคิดของการทดสอบ  
หรือประเมินโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยว่าการวิจัยทางการศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์หรือเชิงปริมาณมากเกินไป และในบางเรื่องก็ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่า 
การไดต้ัวเลข และสรุป จงึได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิดังนี้  

1. การประเมินโดยแนวทางนี้ มิได้ประเมินโดยเน้นสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ตามรูปแบบของการประเมินแบบอิงเป้าหมาย การตอบสนองปัญหาความต้องการ 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบของการประเมินแบบสนองตอบ หรือการรองรับกระบวนการตัดสินใจ
ตามรูปแบบการประเมินอิงการตัดสินใจแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จะเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณา ซ่ึงไมจ่ำเป็นต้องเกี่ยวโยง
กับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไปตาอาจจะผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ  
ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของสิ่งที่จะทำการประเมิน 

2. รูปแบบการประเมินที่เป็นความเฉพาะทาง ในเรื่องที่จะประเมินโดยที่พัฒนา 
มาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้ เชี่ยวชาญสูง 
มาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าไม่อาจประเมินด้วยเครื่องมือใด ๆ และต้องใช้ความรู้
ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริงแนวคิดนี้ได้นำมาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากข้ึน
ทั้งนีเ้พราะเป็นองคค์วามรู้เฉพาะสาขาผู้ทีศึ่กษาเรื่องนั้นจรงิ ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซ้ึง 

3. รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยใช้ 
ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ 
นั้น จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 
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4. รูปแบบที่ยอมให้ มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิ   
ตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคนนับตั้งแต่การกำหนดประเด็นสำคัญที่จะนำมาพิจารณา 
การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูลตลอดจนวิธี 
การนำเสนอ 

สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2554: 114-115)  กล่าวว่า ลักษณะของการประเมินผล 
การเรียนการสอนตามสภาพจริงการจัดทำรปูแบบการประเมินทางการศึกษา สรปุได้ดังนี้ 

1. ด้านการใช้ประโยชน์  (U tility) หมายถึง ร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาอย่างมีความสุข สำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิ เศษ  สามารถนำไปประยุก ต์ ใช้ พัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึ กษา 
ให้เด็กด้อยโอกาสในโรงเรยีนการศึกษาสงเคราะห์ มีความสุขได้  

2. ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง ร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาอย่างมีความสุขสำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง สามารถนำไปปฏิบัติ 
ได้ เป็นที่ยอมรบัของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผลที่ได้จากการนำรูปแบบไปใช้ จะนำไปสู่การจัดการศึกษา
สำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ให้มคีวามสุขได ้ 

3. ด้านความเหมาะสม (Propriety) หมายถึง ร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาอย่างมีความสุขสำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์   
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีความสอดคล้องกับกฎ ระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ  
โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งและผู้ทีไ่ด้จะได้รับผลกระทบจากการใช้รูปแบบ  

4. ด้านความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ร่างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัด
ก ารศึ ก ษ าอย่ า งมี ค ว าม สุ ข ส ำห รั บ เด็ ก ด้ อ ย โอก าส ใน โร ง เรี ย น ก ารศึ กษ าส ง เค ราะห์   
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีการพัฒนามาจากพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎีที่น่าเชื่อถือ มีการระบุ
องค์ประกอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อมูลหลักฐาน ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐาน 
ของรูปแบบได้อย่างชัดเจนน่าเชื่อถือ 

สรุปได้ว่า การประเมินรูปแบบ สามารถกระทำได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมิน 
ตามแนวคิดของ Joint Committee on Standard for Education Evaluation และการประเมิน
โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตามแนวคิดของ Eisner ซึ่งเป็นวิธีที่แสดงถึงโครงสร้างความคิดโดยใช้หลักการ
เทียบเคียงแนวความคิด ประสบการณ์และข้อมูลในองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ   
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จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับแนวคิดของรูปแบบ สรุปได้ว่า รูปแบบเป็นแผนภาพหรือภาพร่าง
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ โดยกำหนดขึ้น
จากบริบทของการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ ผ่านกระบวนการตรวจสอบเพ่ือช่วยให้เขา้ใจ
ข้อเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่าโครงสร้างของรูปแบบ 
ควรประกอบไปด้วยปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์ และผลสะท้อนกลับ สำหรับทดสอบ
รูปแบบ ผู้วิจัยได้ประเมินตามหลักการของ Joint Committee on Standard for Education 
Evaluation จากผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการประเมินคุณภาพ 
ของรูปแบบ 
 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ประวัติความเป็นมา  
สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2542 ได้เห็นชอบ 

ในหลักการมาตรการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ และให้ดำเนินการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
โดยเห็นชอบกับยุทธศาสตร์การดำเนินการ และโครงสร้างการบริหารงานของการจัดการศึกษาเพ่ือ 
คนพิการ โดยให้มี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดทุกจังหวัด ทำหน้าที่ เป็นศูนย์เตรียม 
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จัดทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ให้บริการการศึกษา          
บำบัดฟ้ืนฟู และดำเนินงานระบบส่งต่อโรงเรียนชุมชน (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
2560: 1) 

ปั จจุบั นศู นย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  สั งกั ดสำนั กบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขท่ี 365 
หมู่ 2 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 6 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ให้บริการทางการศึกษา
ครอบคลุม 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา  
อำเภอทุ่งหวัช้าง อำเภอเวียงหนองล่อง และอำเภอลี้ 

บทบาทหน้าที่  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม สนับสนุน

การศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของเด็กพิเศษ  
เพ่ือเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กพิเศษ บุคลากรที่จัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิเศษ จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล           
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ จัดระบบ
บริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับเด็กพิเศษ ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษโดยครอบครัวและชุมชน  
ด้วยกระบวนการทางการศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
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สำหรับเด็กพิเศษ จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานการจัดการศึกษาสำหรับ 
เด็กพิ เศษ ในจั งหวัดลำพูน และปฏิบัติภาระหน้าที่ อ่ืนตามที่ กฎหมายกำหนดหรือตามที่  
ไดร้บัมอบหมาย (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 2560: 5) 

ปรชัญาและเป้าประสงค์  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน กำหนดปรัชญาในการจัดการศึกษาสำหรับ

เด็กพิเศษ มีความว่า “พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษแบบองค์รวม ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 
โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน” โดยคาดหวังว่า “เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้การศึกษา
เป็นฐาน จากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนจนสามารถเข้าสู่การมีวิถีชีวิตอิสระ” จากการจัดการศึกษา  
ที่ ผ่ านมาส่ งผลให้ ศู นย์ การศึกษาพิ เศษ  ประจำจั งหวัด ลำพูน  มี อัตลั กษณ์  “ เป็ นคน เก่ ง  
คนดี มี จิ ตบริการ ทำงานอย่ างมี ค วามสุ ข”  และมี เอกลั กษณ์  “ เป็ น อุทยานการ เรียนรู้   
เรื่องการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษ ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ”  
(ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 2560: 8) 

ขัน้ตอนการให้บริการ  
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน มีขั้นตอนการให้บริการเด็กพิ เศษ 

และครอบครัว (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 2560: 12) ดังแผนภูมิที ่2.1  
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บริการแรกรับ 

รับบริการของศูนย ์รับบริการของศูนย์ต่อ 

ภายนอกศูนย์ 

ภายในศูนย ์

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่2.1  ขั้นตอนการให้บริการเด็กพิเศษและครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน                                                       

ขั้นท่ี 1 ค้นหา/ส่งต่อ/ 

เดินมาขอรับบริการ 

ขั้นท่ี 2 นกัแนะแนวและ 

ให้คำปรึกษาพบครอบครวั 

 

ขัน้ที ่3 ตัง้ทีม 

ตรวจประเมิน 

 

ขั้นท่ี 4 ตรวจประเมนิ & รวบรวม

ข้อมูล 

 

 

ขัน้ที ่6 มอบครทูี่ปรึกษา 

 

ขัน้ที ่7 ประชุมจัดทำแผน 

IFSP(0 – 6 ปี)/IEP 

 

ขั้นท่ี 5 พิจารณา 
การประเมิน 

 

ขั้นท่ี 8 เริ่มให้บรกิาร 

 
ห้องเรยีน 

 

ห้องเรยีนที่บ้าน 

 

ห้องเรยีนในชุมชน 

 

ห้องเรยีนที่ 3(อายุ 13 ปีขึ้นไป) 

 

ห้องเรยีนที่ 2(อายุ 7 - 12 ปี) 

 

ห้องเรยีนที่ 1(อายุ 0 - 6 ปี) 

 

ขั้นท่ี 9 ประเมนิผล 
 

ส่งต่อบรกิารอื่น ๆ โรงเรียนเฉพาะความพิการ 

 

โรงเรียนเรียนรว่ม/เรยีนรวม 

 
ศูนยก์ารเรยีนเฉพาะความพกิาร 

 

บ้านเรยีน 
Home School 

 

อาชีพ & การมีงานทำ 
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จากแผนภูมิภ าพที่  2.1 แสดงขั้นตอนการให้ บริการเด็กพิ เศษและครอบครัว  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน โดยเริ่มจากขั้นที่ 1 ค้นหา/ส่งต่อ/เดินมาขอรับบริการ  
เริ่มเข้าสู่บริการแรกรับ ขั้นที่ 2 นักแนะแนวและให้คำปรึกษาพบครอบครัว ขั้นที่ 3 ต้ังทีมตรวจ
ประเมิน ขั้นที่ 4 ตรวจประเมิน & รวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 5 พิจารณา การประเมิน หากประเมินแล้ว
นักเรียนควรรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน สู่ขั้นที่ 6 มอบครูที่ปรึกษา  
ขั้ น ที่  7  ป ระชุ ม จั ด ท ำแ ผ น  IFSP (0 -6  ปี )/ IEP  ขั้ น ที่  8  เริ่ ม ให้ บ ริ ก ารต าม ห้ อ ง เรี ย น                     
โดยแบง่การใหบ้ริการห้องเรียนภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ออกเป็น 3 ห้องเรียน ได้แก่ ห้องเรียนที่ 1  
(อายุ 0-6 ปี) ห้องเรียนที่ 2 (อายุ 7-12 ปี) และห้องเรียนที่ 3 (อายุ 13 ปีขึ้นไป) ส่วนการให้บริการ
หอ้งเรียนภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ออกเป็น 2 ห้องเรียน ได้แก ่หอ้งเรียนในชุมชน และห้องเรียน
ที่บ้าน ขั้นที่ 9 ประเมินผล เพ่ือรับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ต่อ หรือ ส่งต่อบริการอ่ืน ๆ ได้แก่ 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ บ้านเรียน 
Home School และสู่การมอีาชีพ และการมีงานทำ 

โครงสร้างการบริหารงาน  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน    

โดยปีการศึกษา 2543–2554 ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีหัวหน้าศูนย์  1  
เป็นผู้บริหารหน่วยงานและได้ปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2547  
มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงาน
แผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โดย มีคณ ะกรรมการของแต่ ละกลุ่ มบ ริห ารงานกำกั บดู แลงาน  (ศูน ย์ การศึ กษ าพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน 2560: 15) 

ต่อมาในปีการศึกษา 2555-ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน  
โดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการเพ่ิมขึ้น ในปีการศึกษา 2557 
เพ่ือให้คำปรึกษา คำแนะนำ และช่วยเหลือการจัดการศึกษาโครงสร้างการบริหารงานได้ปรับ 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานที่เพ่ิมขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  
และกลุ่มบริหารงานเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีคณะกรรมการของแต่ละกลุ่มบริหารงานกำกับ 
ดูแลงาน รายละเอียดดังแผนภูมิที ่2.2 และ 2.3 



 

 

โครงสร้างบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ระหว่างปกีารศึกษา 2543-2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.2  โครงสร้างการบริหารงานของศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ระหว่างปีการศึกษา 2543-2554  
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. งานบรกิารชว่ยเหลือระยะแรกเริ่ม 
2. งานส่งเสริมการจัดการเรียนรว่ม และการจัด   
    การศกึษารูปแบบอืน่ 
3. งานสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ  
    และความชว่ยเหลืออื่นใดทางการศกึษา 
4. งานส่งเสริมการฟืน้ฟูสมรรถภาพโดยชุมชน(CBR) 
5. งานกจิกรรมส่งเสริมประสบการณ ์
6. งานหอ้งสมุด 
7. หอ้งเรยีนคูข่นานสำหรับห้องเรยีนออทิสตกิ 
8. ห้องเรยีนสำหรับเดก็เจ็บป่วยเรือ้รงัในโรงพยาบาล 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

1. งานธรุการ 
2. งานประชาสัมพันธ ์
3. งานโภชนาการ 
4. งานยานพาหนะ 
5. งานอาคารสถานที ่
6. งานโสตทัศนูปกรณ ์
7. งานรกัษาความปลอดภยั 
8. งานส่งเสริมสขุภาพ 
   อนามยั 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนด 
   ตำแหน่ง 
2. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
3. งานเสริมสร้างประสทิธิภาพใน 
    การปฏิบัติราชการ 
4. งานวนิัยและการรักษาวนิัย 
 

กลุ่มบรหิารงานแผนงานและ

งบประมาณ 

1. งานแผนพัฒนา 
    การศกึษา 
2. งานบัญช ี
3. งานพัสด ุ
4. งานการเงนิ 
5. งานควบคมุภายใน 
6. งานประกันคณุภาพ 
    การศกึษา 

ผู้อำนวยการ 

รองผูอ้ำนวยการ 

คณะกรรมการสถานศกึษา 
มูลนิธิสากลเพือ่คนพกิารสาขาภาคเหนือ 

ประจำจังหวดัลำพนู 
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โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ระหว่างปีการศึกษา 2555-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2.3  โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ระหว่างปีการศึกษา 2555-ปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. งานขอ้มูลสารสนเทศ 
2. งานแผนงาน 
3. งานบรกิารทางการศึกษา 
    - งานคัดกรอง/แนะแนวและ   
       บริการช่วงเชื่อมต่อ 
       - งานช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 
       - งานสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ ความชว่ยเหลอือื่นใดทางการศึกษา 
    - งานห้องเรยีนสาธิต 
    - งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
 

กลุ่มบรหิารงานและงบประมาณ 

1. งานขอ้มูลและสารสนเทศ 
2. งานแผนงานและจดัตัง้ 
   งบประมาณ 
3. งานบริหารการเงิน 
4. งานบัญช ี
5. งานพสัดุและสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1. งานขอ้มูลสารสนเทศ 
2. งานแผนงาน 
3. งานบริหารบุคคล 
    - งานทะเบียนประวัติบคุคล 
    - งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
    - งานวนิัยและรกัษาวนิัย 
    - งานพิจารณาความดี  
      ความชอบ 
    - งานเครื่องราชอิสรยิาภรณ/์ 
      มาตรฐานวิชาชีพ 
      และวทิยฐานะ 
 

กลุ่มบรหิารแผนงานเครือข่ายความร่วมมือ 
1. งานขอ้มูลและสารสนเทศ 
2. งานแผนงาน 
3. งานสัมพนัธ์ชุมชน/วิเทศสัมพนัธ ์
4. งานเครือข่ายความรว่มมอื 
    4.1 องคก์รคนพกิาร 
    4.2 สถาบันการศึกษา 
          - เครอืขา่ยจัดการเรยีนร่วม  
            เรยีนรวม 

- เครอืข่ายศูนย์การเรียน 
- เครอืข่ายสถาบันอุดมศกึษา 
- เครอืข่ายการศึกษาแนวมนุษย์

ปรัชญา 
 

 

กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 

1. งานขอ้มูลสารสนเทศ 
2. งานแผนงาน 
3. งานธรุการและสารบรรณ 
4. งานประชาสัมพันธ ์
5. งานสถานทีแ่ละ 
    แหล่งเรยีนรู ้
6. งานรกัษาความปลอดภยั 
 

 

คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้อำนวยการ มูลนิธิสากลเพือ่คนพกิารสาขาภาคเหนือ 

ประจำจังหวดัลำพูน 
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โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ระหว่างปีการศึกษา 2555-ปัจจุบนั(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.3  (ต่อ) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4. งานฝึกอบรมและพฒันา  
    บุคลากร 
5. งานห้องสมุด 
6. งานแปลและล่ามภาษามือ 
7. งานผลิตสือ่ 
8. งานนเิทศ ติดตาม ประเมินผล  
    และรายงานผล 
9. งานวิจยั (R to R) 
 

กลุ่มบริหารงานและงบประมาณ 

6. งานควบคุมภายใน 
7. งานประกันคณุภาพ 
    การศกึษา 
8. งานนเิทศ ติดตาม  
    ประเมนิผล และรายงานผล 
9. งานวิจยั (R to R) 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

4. งานสวัสดกิาร 
5. งานพฒันาบุคคล 
6. งานนเิทศ ติดตาม ประเมินผล  
    และรายงานผล 
7. งานวิจยั (R to R) 
 

กลุ่มบรหิารแผนงานเครือข่ายความร่วมมือ 
    4.3 ด้านสุขภาพ 
          - เครอืข่ายสถานพยาบาล 
    4.4 มูลนิธ ิ
         - มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ     
         - มูลนิธิคณุพุ่ม 
5. งานเครือข่ายองค์กรปกครอง 
    ส่วนทอ้งถิน่ 
6. งานเครือข่ายสถานประกอบการ 
7. งานนเิทศติดตามประเมนิผล 
    และรายงานผล 
8. งานวิจยั ( R to R) 
 

 

กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

7. งานยานพาหนะ 
8. งานอนามยั 
9. โภชนาการ 
10. งานโสตทัศนูปกรณ์  
11. งานนิเทศ ตดิตาม  
     ประเมนิผล  
     และรายงานผล 
12. งานวิจยั (R to R) 

 

คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้อำนวยการ มูลนิธิสากลเพือ่คนพิการสาขาภาคเหนือ 

ประจำจังหวดัลำพูน 
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แผนพัฒนาการจดัการศึกษา 

แผน พั ฒ น าการจั ด ก าร ศึ กษ า  พ .ศ . 2555 -2559  และ  พ .ศ . 2560 -2563  
มีความสัม พันธ์ เชื่ อมโยงกันทั้ งประเด็ นทิ ศทางการพัฒ นาภายในแผนและระหว่างแผน  
(ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  2560: 18-20) รายละเอียดดังตารางที ่2.2  
ตารางที่  2.2 ข้อมูลทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2555–2559 และ พ.ศ. 2560- 
                 2563 จำแนกตามประเด็น 

ประเด็น พ.ศ. 2555-2559 พ.ศ. 2560-2563 
วิสัยทัศน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด

ลำพูน เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
ด้ า น ก า ร พั ฒ น าคุ ณ ภ า พ ชี วิ ต 
เด็กพิเศษ โดยการใช้การศึกษาเป็น
ฐานที่ สอดคล้องกับวิถี ชี วิตของ 
คนไทย ภายในปี พ.ศ. 2559  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
พัฒนาเด็กพิเศษสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ มีครู นักวิชาชีพ และบุคลากรมืออาชีพ 
โดยมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กพิเศษ 
และ ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง เป็ น องค์ ก รที่ มี
สมรรถนะสูง ภายในปี พ.ศ.2563  

พันธกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็กพิเศษ โดยใช้การศึกษา 
เป็นฐาน 

2.  พัฒนาการทำงานเชิงระบบ  
แบบมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม 

3.  เสรมิสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก
พิเศษ 

4.  สร้างอัตลักษณ์ 
ของศูนย์การศกึษาพิเศษ  
ประจำจงัหวัดลำพนู 

 
 
 

 

1.  พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเด็ก
พิเศษให้มีพัฒนาการก้าวหน้า สามารถเรียน
หรือทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

3. ส่ งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคญั 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางเครือข่ายทางด้านวิชาการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิ เศษ ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
ประเด็น พ.ศ. 2555-2559 พ.ศ. 2560-2563 
เป้าหมาย 1.  เด็กพิเศษทุกคนในจังหวัดลำพูน 

ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โดยใช้การศึกษาเป็นฐานอย่างดี 

2.  การทำงานเชิงระบบได้รับการ
พัฒนา จนสามารถนำมาใช้กับ
การทำงานทกุงาน ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

3.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือ  
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็กพิเศษสู่ประชาคมอาเซียน 

1.  เด็กพิเศษมีพัฒนาการก้าวหน้าสามารถ
เรียนหรือทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

2.  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3.  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั 
4.  สถานศึกษามีเครือข่ายพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ
เด็กพิเศษ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ 1.  พัฒนาคณุภาพชีวิตเด็กพิเศษ 
2.  ยกระดับประสิทธิภาพ 

การบรหิารงาน 
3.  เสริมสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ 
4.  สร้างองคก์รแหง่การเรียนรู้ 

1. พัฒนาคุณภาพเด็กพิเศษ 
2. พัฒนาการบริหารและการจัดการ 
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางเครือข่าย

ทางด้านวิชาการ 
 

 
ข้อมูลเด็กพิเศษ 

ข้อมูลเด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ระหว่าง ปีการศึกษา 
2554 -2561  พ บ ว่ า  จ ำน วน เด็ ก พิ เศษ อยู่ ระห ว่ า ง  148 -242  คน  ปี ก ารศึ กษ า 2559  
มี จ ำน วน เด็ ก พิ เศ ษ สู งสุ ด  ซึ่ ง ส่ ว น ให ญ่ เป็ น เพ ศ ช าย  มี อ า ยุ ร ะห ว่ า ง  1 3 -18  ปี  แ ล ะ 
มีความบกพร่องทางร่ างกายหรือการเคลื่ อนไหวหรือสุ ขภาพและบกพร่องทางสติปัญญา  
(ศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 2561: 4-5) ดังตารางที ่2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 2.3  จำนวนและร้อยละของเด็กพิเศษจำแนกตามปีการศึกษาและตัวแปร 
ตัวแปร 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

รวม 

 
84 
64 

 
81 
64 

 
79 
63 

 
78 
61 

 
152 
112 

 
141 
101 

 
139 
99 

 
137 
98 

148 145 142 138 264 242 238 235 
อายุ 
- แรกเกิด ถึง 6 ปี 
- อายุ 7 ถึง 12 ปี 
- อาย ุ13 ถึง 18 ปี 

รวม 

 
47 
41 
60 

 
44 
41 
60 

 
42 
40 
60 

 
33 
42 
63 

 
28 
67 
169 

 
25 
63 
154 

 
21 
59 
158 

 
19 
45 
171 

148  145 142 138 264 242 238 235 
ประเภทความพิการ 
1. บกพร่องทางการเห็น 
2. บกพร่องทางการได้ยิน 
3. บกพร่องทางสติปัญญา 
4. บกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
5. บกพร่องทางการพดูและภาษา 
6. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ ์
7. บุคคลออทิสติก 

 
3 
2 
44 
58 
 
4 
2 
23 

 
3 
2 
44 
55 
 
4 
2 
23 

 
3 
2 
42 
55 
 
4 
2 
22 

 
3 
2 
42 
54 
 
4 
2 
19 

 
5 
3 

100 
102 

 
4 
4 
26 

 
5 
3 
90 
93 
 
2 
3 
24 

 
6 
7 
87 
83 
 
1 
2 
27 

 
6 
7 
89 
81 
 
1 
2 
28 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
ตัวแปร 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

8. บุคคลพิการซ้อน 12 12 12 12 20 22 25 21 

รวม 148 145 142 138 264 242 238 235 
 

จากตารางที ่2.3 จะเห็นไดว้่าเด็กพิเศษของศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีทั้งหมด 8 ประเภทความพิการ ซึ่งไม่มีเด็กพิเศษประเภท
บุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทัง้นี้เพราะว่า เด็กพิเศษกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนจัดการเรียนร่วมหรือเรียนรวมได้  

ทรพัยากรสนับสนุนการดำเนินงาน  
ทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงาน ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอาคารสถานที่มีความพร้อมและเพียงพอ ในการสนับสนุนการจัด

การศึกษา ระหว่างปกีารศึกษา 2555-2560 ดังนี้ 
1.  ด้านบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2554-2555 จำนวนทั้งสิ้น 50 คน

และเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 58 คน โดยส่วนใหญ่บุคลากรเป็นตำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ คิดเป็นร้อยละ 43.11-48.08 รองลงมาเป็น
ตำแหน่งข้าราชการครู คดิเป็นร้อยละ 17.31-20.69 รายละเอียด   ดังตารางที ่2.4 
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ตารางท่ี 2.4 จำนวนบุคลากรของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพนู จำแนกตามตำแหน่ง 

ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากรและปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ข้าราชการครู 9 9 10 11 11 12 12 
พนักงานราชการ 8 8 8 8 8 8 8 
ครูอัตราจ้าง 5 5 5 5 5 5 5 
ครูธุรการ - - - - 1 1 1 
ลูกจ้างประจำ 3 3 3 3 3 3 3 
จ้างเหมาบริการ 2 2 4 4 4 4 4 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 25 25 25 25 25 25 25 
รวม 50 50 55 56 57 58 58 

จากตารางที่ 2.4  แสดงจำนวนบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน จำแนกตามตำแหน่ง จะเห็นได้ว่าศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ป ระ จ ำจั งห วั ด ล ำ พู น  มี ค รู แ ล ะบุ ค ล าก รส นั บ ส นุ น ก า รด ำ เนิ น งาน ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 4 -2 5 5 5  จ ำน วน ทั้ ง สิ้ น  5 0  ค น แ ล ะ เ พ่ิ ม ขึ้ น 
ในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 58 คน โดยส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ รองลงมาเป็นตำแหน่งข้าราชการครู  

2.  ด้านงบประมาณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานด้วยกัน 3 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณ
แผ่ น ดิ น ป ระจำปี  มู ลนิ ธิ ส ากล เพ่ื อคน พิ ก าร  ส าข าภ าค เห นื อ  ป ระจำจั งห วั ด ล ำพู น  แล ะกอ งทุ น ส่ ง เส ริ ม และ พั ฒ น าการศึ กษ าสำห รั บ 
คนพิการที่ใช้ในช่วงปีงบประมาณ 2554-2555 เป็นงบประมาณแผ่นดินถึงร้อยละ 91.97-95.15 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด ยกเว้นใน
ปี งบประมาณ  2556 -2560 ที่ ได้ รับจากงบประมาณแผ่นดิน  ร้อยละ 57.52 -86.38 ทั้ งนี้ เพราะว่าศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  
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ได้นำเสนอโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่อยู่ในระยะการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย
ความร่วมมือทัง้ภายในและต่างประเทศ จากกองทุนส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ดังตารางที่ 2.5 

ตารางท่ี 2.5 งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  จำแนกตามปงีบประมาณ   

ปีงบประมาณ 

จำนวนเงินงบประมาณสนับสนุนของการดำเนนิงาน 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการฯ 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาสำหรบัคนพิการ 

รวม 

2554 5,992,325.00 523,500.00 - 6,515,825.00 
2555 12,919,532.00 658,420.00 - 13,577,952.00 
2556 10,683,722.00 773,850.00 1,055,005.00 12,512,577.00 
2557 13,044,901.00 950,800.00 1,106,480.00 15,102,181.00 
2558 12,666,393.00 914,320.00 6,150,100.00 19,730,813.00 
2559 12,909,823.00 958,500.00 8,576,700.00 22,445,023.00 
2560 14,549,265.00 987,250.00 5,306,240.00 20,842,755.00 
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3.  ด้านอาคารสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีพ้ืนที่ 6 ไร่และ
พ้ืนที่เช่า 2 ไร่ รวมเป็น 8 ไร่ มีอาคารสถานที่ประกอบด้วยอาคารหลัก ได้แก่ อาคารเรียน 1 หลัง  
(3 ห้องเรียน) อาคารประชุม อาคารสำนักงาน (ห้องพระ ห้องผู้บริหาร ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
งานแผนงานและงบประมาณ งานบุคคล งานเครือข่ายความร่วมมือ และงานวิชาการ) โรงอาหาร 
เรือนพยาบาล อาคารมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ สาขาภาคเหนือ ประจำจังหวัดลำพูน บ้านพักผู้บริหาร 
และแฟลตครู นอกจากนี้ยังมีสถานที่ทำการเกษตร สนามเด็กเล่น ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและ
อุปโภคที่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
2560: 3-4) 

ผลการประเมนิตนเอง  
ผลการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นข้อมูลจากการปฏิบัติงาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดลำพูน ในปีการศึกษา 2554 ที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการ
ดำเนินการด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2555-2559 ผลปรากฏว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน มีจุดแข็งและจดุอ่อนสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  

จุดแข็ง 
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย มีโครงสร้างการบริหารและการมอบหมาย

หน้าที่  ที่ชัดเจน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ทีดี่ต่อชุมชน 

2.  ด้านการบริหาร ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพนู 

3.  ด้ านบุ คลากร มีความพร้อมในการปฏิ บัติ งาน  และมีความมุ่ งมั่ น 
ในการแสวงหาความรู้พัฒนาตนเอง  

4.  ด้านงบประมาณ ได้รับงบประมาณจากรัฐในการจัดการศึกษาที่เพียงพอ 
และมีการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามแผนและมีระบบ รวมทั้งมีหน่วยงาน องค์กรการกุศล
สนับสนุนงบประมาณการจัดการศกึษาอย่างต่อเนื่อง  

5.  ด้านอาคารสถานที่ มีสภาพอาคารและบริเวณพ้ืนที่ภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เพียงพอและพร้อมในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานในพ้ืนที่ให้การสนับสนุนพ้ืนที่ในการจัดตั้งหน่วยบริการตลอดจนครอบครัวมีความพร้อม 
ในการจัดและปรบัสภาพแวดล้อมใหเ้อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ 

6.  สื่อและอุปกรณ์ มีเพียงพอต่อความต้องการจำเป็นของเด็กพิเศษ 
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7.  ผลผลิต เด็กพิเศษได้รับการจัดทำข้อมูลขั้นพ้ืนฐาน และจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลครบทุกคน 

จุดอ่อน 
1.  ด้ านนโยบาย  การปฏิ บั ติ งานมี ความซ้ ำ ซ้อน  ต้องสนองน โยบาย 

หลายหน่วยงานส่งผลให้มีภาระงานเพ่ิมขึน้ และประสิทธิภาพน้อยลง 
2.  ด้านการบริหาร การนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลไม่ต่อเนื่องและ 

ขาดการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน  
3.  ด้านครูและบุคลากร ส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้

สำหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดทำวิจัย และการทำงานเชิงระบบ 
4.  ด้านงบประมาณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนได้งบประมาณ

ล่าช้า 
5.  สื่อและอุปกรณ์ ขาดสื่ออุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
6.  ด้านผลผลิต เด็กพิเศษขาดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการพัฒนา 

แบบแยกส่วน มีปัญหาสุขภาพ และมีสภาพความพิการที่รนุแรง (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
ลำพูน 2554: 4) 

จากการศึกษาสภาพทั่วไปของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนสามารถสรุปได้ว่า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดการศึกษาสำหรับ 
เด็กพิเศษที่มีความพิการทุกประเภท ต้ังแต่แรกพบความพิการ อายุ 3-18 ปี จัดการศึกษาฝึกอบรม
ผู้ดูแล ครู ชุมชน และสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษา ที่มีปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานจากภาครัฐและเอกชนอย่างเพียงพอเอ้ืออำนวย 
ต่อการพัฒนาเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงที่จะเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษ โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน แต่ทั้งนี้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง 
และจุดอ่อนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน พบว่า มีจุดอ่อน ที่จะต้องดำเนินการ
พัฒนาหลายประการ 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษครั้งนี้ ผู้วิจัยนี้ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
จารุทัศน์  วงศ์ข้าหลวง (2551: ไม่มีเลขหน้า) ศึกษาผลงานศิลปะของเด็กอายุ 

5-6 ปี ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟและเรกจิโอเอมิเลีย และพบว่า 
ผลงานวาดภาพระบายสีของเด็กอายุ 5-6 ปี ที่ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิด 
วอลดอร์ฟ มีการใช้สีตามจินตนาการ ร้อยละ 100 และ ผลงานที่แสดงถึงทักษะทางความคิด
สร้างสรรค์ร้อยละ 100 ส่วนผลงานปั้นมีการใช้รูปทรงอิสระในผลงาน ผลงานแสดงออกได้ตรง
ตามที ่เด ็กต ้องการ ผลงานม ีล ักษณะเฉพาะตน  ร้อยละ 100 และผลงานแสดงให ้เห ็น
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือ ร้อยละ 100 

ศิวพร  นิลสุข  (2551: ค)  ศึกษาการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ และพบว่า การจัดประสบการณ์ 
ตามแนวคดิวอลดอร์ฟ สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรยีนชั้นอนุบาลปีที ่2 ได ้

เปี่ยมพร  ตังตระกูลไพศาล และ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2552: 161) 
ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยต่อการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษา 
วอลดอร์ฟ ของโรงเรียนมัญจาคริสเตียน จังหวัดขอนแก่น และพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครอง
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนมัญจาคริสเตียน อยู ่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ ่ง  
เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านการจัดการศึกษา ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม และด้านการวัดและประเมินผล  

เพ็ญรำไพ  หนูสวัสดิ์ (2554: 136) ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปะของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการจัดประสบณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ พบว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด   
วอลดอร์ฟสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 

วิชาญ  ใจเถิง และคณะ (2557: 135) ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน พบว่า  1 ) องค์ความรู ้และผลการพัฒนารูปแบบฯ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการและความสำคัญของรูปแบบ 
องค์ประกอบที่ 2  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 3 ด้านบริหารงานวิชาการใช้
กระบวนการบริหารเชิงระบบ คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ขั้นตอนด้านกระบวนการ และขั้นตอนด้าน
ผลผลิต และองค์ประกอบที่ 4 แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ 2) การประเมินรูปแบบ พบว่า      
(1) ด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบ ครูผู้ใช้รูปแบบมีความรู้สึกที่ดีมากต่อรูปแบบและเห็นว่าเป็น
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กระบวนการเรียนรู้ในบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ช่วยให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนตนเอง และความสัมพันธ์กับเพ่ือน เด็กกลุ่มตัวอย่างมีความพพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้ตามรูปแบบมาก และเห็นว่ากิจกรรมสนุกทำแล้วมีความสุขสบายใจ รู้สึกรักผู้อื่น
มากขึ้น (2) ด้านการนำไปใช้ ครูผู ้ใช้รูปแบบมีความเห็นว่า รูปแบบมีความเหมาะสมสามารถ
นำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ปกติทั่วไปในสถานศึกษาได้ (3) ด้านเนื้อหา ครูผู้ใช้รูปแบบ
มีความเห็นว่าของรูปแบบมีความชัดเจนดี แต่ถ้าได้เพิ่มเติมเนื้อหาของตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้ จะช่วยให้ผู้สอนมีความชัดเจนในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  

สุวิทย์  เมษินทรีย์ (2557 : ไม่มีเลขหน้า) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 พบว่า การพัฒนาการศึกษาของไทยประกอบไปด้วย
แนวทางในการดำเนินการที่สำคัญ คือ การซ่อมและการสร้างควบคู่กันไป เพื่อเป็นการปรับแต่ง
ซ่อมกลไกการศึกษาเดิมให้ดียิ่งขึ้น และสร้างเสริมกลไกใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

อัมพร  พินะสา (2561: 134-138) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
โดยใช้ท้องถิ ่น เป็นฐานของสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 1) รูปแบบการพัฒนามี 5 องค์ประกอบ คือ การกำหนดทิศทางการ
จัดการศึกษาการจัดการศึกษา การจัดสถานศึกษา การมีส่วนร่วม และการกำกับการดำเนินงาน 
2) การประเม ินประส ิทธิภาพ ของร ูปแบบ  ประกอบด้วย ประเม ินความเป ็นประโยชน ์          
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้องครอบคลุมมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์ใน
ระดับมาก 

อุดม  ชูล ีวรรณ (2559 : 214) ศึกษาระบบบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน
ม ัธยมศ ึกษาสู ่มาตรฐานสากล พบว่า ระบบการบร ิหารจ ัดการค ุณภาพฯ ประกอบด้วย               
7 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การนำองค์การ 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้น
การปฏิบัติ และ 7) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน 

นริศรา  จริยะพันธุ์ (2555: 109) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผล
ของโรงเรียนทางเลือก พบว่า โรงเรียนทางเลือกทุกโรงเรียนมีลักษณะการจัดการเรียนการสอน 
ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน การเรียนรู้ 
ผ่านการลงมือทำ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอย่างหลากหลาย 

พิมพ์ใจ  อุ่นบ้าน (2555: 199) ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเสริมสร้าง
คุณ ภ าพ ขอ งนั ก ศึ กษ าพ ย าบ าล วิ ท ย าลั ยพ ย าบ าล  สั งกั ด ส ถ าบั น พ ระบ รม ราช ชน ก  
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า รูปแบบประกอบด้วย องค์ประกอบที่สำคัญ  7 องค์ประกอบ 
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คือ 1) เป้าหมายการพัฒนา 2) ขอบเขตการพัฒนา 3) โครงสร้างการบริหารจัดการ 4) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 5) โครงสร้างการพัฒนา 6) หน่วยการพัฒนา และ 7) เป้าหมายสำคัญปลายทาง 

มณฑิรา  ฉรวยศรี (2556: 1) ศึกษายุทธศาสตร์การสร้างรูปแบบการพัฒนา 
และเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็ก ในจังหวัดสระบุรี พบว่า การสร้างรูปแบบการพัฒนา 
และเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็ก ใช้กรอบแนวคิดการสร้างยุทธศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน ผสมผสาน 
การใช้ทฤษฎีระบบทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิด Supper7 หลักการที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ เชี่ ยวชาญ รวมทั้ งระบบเครือข่าย ทำให้ ได้มาซึ่ งองค์ประกอบของรูปแบบในการพัฒนา 
ที่ใช้ชื่อเรียกว่า C-CAP Model จากนัน้นำมาสรา้งเป็นรูปแบบเพื่อการวิจัย  

พัฒนา  พรหมณี  ศรีสุรางค์  เอ่ียมสะอาด และปณิธาน  กระสังข์ (2560: 1)     
ศึกษาแนวคิดการสร้างและพัฒนารูปแบบเพ่ือใช้ในการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขสำหรับ 
นักสาธารณสุข พบว่า รูปแบบประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพ้ืนฐานและ
หลักการ 3) ระบบงานและกลไก 4) วิธีการดำเนินการ 5) แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน  
6) คำอธิบายประกอบรูปแบบ 7) เงื่อนไขการนำไปใช้ และ 8) คู่มือการใช้ และพบว่าหลักเกณฑ์ 
และวิธีการสร้างพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 1) การศึกษาค้นคว้าข้อมูลพ้ืนฐาน 2) การกำหนด
หลักการ เป้าหมายและองค์ประกอบ 3) การกำหนดแนวทางการนำไปใช้ 4) การประเมินรูปแบบ และ  
5) การพัฒนาและปรับปรุง 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การใช้แนวทางการจัดประสบการณ์  
ตามแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาวอลดอร์ฟ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแล (ผู้ปกครอง)  
มีการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย โดยพิจารณาจากความต้องการของเด็ก 
และสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กเป็นสำคัญ แล้วนำข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวมาจัดเป็นเนื้อหากิจกรรมตาม
หลักแนวคิดการศึกษาของวอลดอร์ฟ ได้แก่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการเล่น  
กิจกรรมประจำวัน กิจกรรมวงกลม และการเล่านิทาน จะทำให้เด็กพิเศษมีพัฒนาการตามวัย 
ที ่เหมาะสมและผู ้ด ูแล (ผู ้ปกครอง) มีความพึงพอใจ สำหรับผลการวิจัยของนักการศึกษา 
ที ่เกี ่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ พบว่า มีองค์ประกอบสำคัญ เกี ่ยวข้องกับชื ่อรูปแบบ  
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลการดำเนินงาน ข้อมูลย้อนกลับ และปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ที่มีลักษณะความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันขึ้นอยู่กับบริบทของงาน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที ่เกี ่ยวข ้อง สรุป ได ้ว ่า  การจ ัดการศึกษา 
เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ ที่มีเป้าหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ ให้สามารถอยู ่ร่วม 
ในส ังคม ได ้อย ่า งม ีค วามส ุข  เด ็กพ ิเศษ เป ็น กลุ ่ม เป ้าหม ายหนึ ่งขอ งการจ ัด การศ ึกษ า                  
ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ จึงจำเป็น 



85 

 

ต้องจัดให้ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะความจำเป็นของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิอันชอบ
ธรรมของเด็กพิเศษที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพความ
เป็นมนุษย์ของตน ทั้งด้านทักษะพื้นฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยให้ได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจนสามารถมีงานทำประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

การจัดการศึกษาเป็นกระบวนที ่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง และมีความ
จำเป็นต้องดำเนินการบนพื้นฐานปรัชญาการศึกษาหรือแนวคิดทฤษฎี การศึกษาวอลดอร์ฟ
ส ำห ร ับ เด ็ก พ ิเศษ  เป ็น น ว ัต ก ร รม ท างก ารศ ึก ษ าที ่ก ่อ ตั ้ง ขึ ้น โด ย  ร ูด อล ์ฟ  ส ไต เน อร ์                   
ที่เป็นการทำงานเคียงข้างกันหรือร่วมกันระหว่างสองกระบวนการ คือ กระบวนการทางการ
ศึกษากับกระบวนเยียวยาตามแนวมนุษยปรัชญา มุ ่งตรงสู ่ความต้องการของเด็กพิเศษ  
เป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์หรือศักยภาพความเป็นมนุษย์ 

การน ำแนวค ิดห ร ือน ว ัตก รรมทา งการศ ึกษ าม าประย ุก ต ์ใช ้ใน การพ ัฒ น า 
การจัดการศึกษา มีความจำเป็นต้องมีกลไกในการขับเคลื ่อน ซึ ่งแนวคิดเกี ่ยวกับโครงการ 
เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความสำคัญกับการพัฒนางาน เนื่องจากโครงการเป็นแผนงานที่มีการกำหนด
เป ้าห ม าย  ว ิธ ีก า ร  ระยะ เวล า  งบ ป ระม าณ  ผู ้ร ับ ผ ิด ช อบ  ผู ้ม ีส ่ว น เกี ่ย ว ข ้อ ง  รวม ถ ึง 
การวัดประเมินผลที ่ช ัดเจน เพื ่อพัฒนางานประจำให้บรรลุจุดมุ ่งหมาย ซึ ่งวิธ ีดำเนินการ 
ในโครงการมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการบนพื้นฐานของวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA 
เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มีลักษณะเป็นวงจรการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของการพัฒนาการจัดการศึกษาที ่เกี ่ยวกับการฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความจำเป็นต้องใช้รูปแบบการประเมินผลของเคิร์กแพทริค ซึ่งเป็นวิธีการ
ประเมินผลการฝึกอบรมที ่ม ีประสิทธิภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพื ่อการพัฒนาได ้ 
อย่างรอบด้าน สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่ง 
ที ่ช ่วยให ้งานสำเร ็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง เป ็นงานที ่เกี ่ยวข้องกับการให ้บริการที ่ผู ้บ ร ิหาร 
จะดำเน ิน การให ้ผู ้ป ฏ ิบ ัต ิง านห รือผู ้ร ับบ ร ิการ เก ิดความพ ึงพอ ใจ ใน งาน  นอกจากนั ้น  
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนางานหรือการพัฒนา 
การจัดการศึกษา เพราะรูปแบบเป็นแบบแผนถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ  ตลอดทั ้ง
จินตนาการที ่มีต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้น เนื ่องจากการดำเนินการพัฒนาสิ ่งต่าง ๆ  
ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลการดำเนินงาน    

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี่ยวข้อง ผู ้วิจัยเห็นว่าองค์ความรู้ทั ้งหลาย
สามารถนำมาจัดทำเป ็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เพื ่อพัฒนา 
เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ดังกรอบความคิด
การวิจัย ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ตามตวัแปรทีศึ่กษา ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คำอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรส่งผ่าน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 

- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
- ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กพิเศษ 
- การบริการด้านการศึกษาสำหรับ 
เด็กพิเศษ 
- การศึกษาวอลดอร์ฟ สำหรับเด็กพิเศษ 
- แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ 
- วงจรคุณภาพ 
ของเดมมิ่ง PDCA 
- รูปแบบการประเมิน 
ของเคิร์กแพทริค 
- แนวคิดเกี่ยวกับความ 
พึงพอใจ 
- แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  
 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน เป็นโครงการทีด่ำเนินงานในรูปแบบการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ดังนี้  
ขัน้เตรียมการ ขัน้ปฏิบัติการ ขั้นติดตามประเมินผล 
 

- สภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
- รปูแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา 

วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

- คุณภาพของรูปแบบการจดัการศึกษาศูนย ์
การจัดการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ตาม
แนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

- ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การจัด
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว
การจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเดก็พิเศษ 

- ผลการยืนยนัรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

 

 แผนภูมิที่ 2.4  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย  
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ตัวแปรอิสระ 
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างรูปแบบ ได้มาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย 

ที่เก่ียวข้องกับประเด็นดังตอ่ไปนี้  
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กระบวนการอย่างเป็นระบบของสังคม ที่มี

เป้าหมายพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์สู่การอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของผู้เรียน และการอยู่ร่วมในสังคม
อย่างมีความสุข 

2. ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษ เป็นเป้าหมายการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ที่จะต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะพ้ืนฐาน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ โดยการมีส่วนร่วมของครูและผู้ดูแลเด็กพิเศษ            
การให้บริการทางด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต               
ของเด็กพิเศษ เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตที่ พ่ึงพาตนเองได้               
เพ่ือใช้ชีวิตในสังคม 

3. การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้
นำมาใช้เป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ที่ให้
ความสำคัญกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์และมีลักษณะเป็นการทำงานเคียงข้างกันหรือร่วมกัน
ระหว่างสองกระบวนการ ได้แก่  กระบวนการทางการศึกษาและกระบวนการเยียวยาตาม 
แนวมนุษยปรชัญา ที่มุง่ตรงตอ่ความตอ้งการของเด็กพิเศษ  

4. แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ เป็นแผนงานที่มีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการ 
ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนางานให้บรรลุ
เป้าหมาย ซ่ึงผู้วิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับโครงการมาใช้เป็นกลไกในการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพนู ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

5 . แน วความคิ ดที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การสร้ างรูป แบบ การจั ดการศึ กษ า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่ผู้วิจัย
นำมากำกับการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้แก่  

5.1 วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA เป็นกรอบในการพัฒนากระบวนการ
จัดการศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  (1) ขั้นวางแผน (2) ขั้นปฏิบัติ (3) ขั้นตรวจสอบ  
(4) ขัน้ปรบัปรุง 
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5.2 รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินผลที่นำมาใช้ประเมนิผลการฝึกอบรมครแูละบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

5.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ เป็นแนวคิดที่นำมาใช้วัดความพึงพอใจ
ของครูและผู้ดูแลเด็กพิเศษที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพนู  

ตัวแปรส่งผ่าน 
ผู้วิจัยได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
และการวิจัยระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และสถาบันม่านฟ้า เพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก โดย ดร. จิตรประภา ศรีอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ การวิจัย และการบริหารสถานศึกษา การดำเนินงานตามโครงการทำในรูปแบบ 
การทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ดังนี้ ขัน้เตรียมการ ขั้นปฏิบัติการ และขั้นติดตามประเมนิผล  

ตัวแปรตาม  
ผู้วิจัยคาดว่าผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ดังต่อไปนี้  
1. สภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรบัเด็กพิเศษ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ 
1 .1  กระบวนการพัฒ นาการจั ดการศึ กษ าศู น ย์ การศึ กษ าพิ เศษ 

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
1.2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการศึกษาศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
1.3 ความต้องการในการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การจัดการศึกษา

พิเศษประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
2. รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
ที่เกีย่วข้องกับการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ จากงานของนักการศึกษา ผลการศึกษาสภาพ
การดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษในระยะที่ 1 และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพ่ือให้ ได้ข้อมูลที่จะนำมาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศกึษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
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3. คุณภาพของรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การจัดการศึกษาพิ เศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ 

3.1 ด้านความเปน็ไปได ้
3.2 ด้านความเป็นประโยชน์ 
3.3 ด้านความเหมาะสม 
3.4 ด้านความถกูตอ้ง  

4 . ผลการใช้ รู ป แบบ การจั ดการศึ กษ าศูนย์ ก ารจั ดการศึ กษ าพิ เศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ประกอบด้วย 3 ตัวแปร 
ได้แก่ 

4.1  ผลการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ 3 เรื่อง ดังนี้  1) ทักษะพ้ืนฐาน 
ของเด็กพิเศษ 2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ และ 3) ความสามารถเข้าสู่บริการ 
ช่วงเชื่อมต่อของเด็กพิเศษ 

4 .2  ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง ค รู ที่ มี ต่ อ ส ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  
ศูนย์การศึกษาพิ เศษประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
ใน 10 ประเด็น  ดั งนี้  1 ) การเปลี่ ยนแปลงของเด็กพิ เศษ 2 ) การเปลี่ ยนแปลงของผู้ ดูแล                
3) การเปลี่ยนแปลงของครู 4) สภาพห้องเรียน 5) สภาพอาคารสถานที่ 6) กิจกรรมการเรียนการสอน  
7) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 8) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 9) ข้อมูลที่ได้รับ
เกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
และ 10) การให้บริการของครแูละบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน   

4.3 ความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา       
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ                 
ใน  10 ประเด็น  ดั งนี้  1 ) การเปลี่ ยนแปลงของเด็กพิ เศษ  2 ) การเปลี่ ยนแปลงของผู้ ดู แล                 
3) การเปลี่ยนแปลงของครู 4) สภาพห้องเรียน 5) สภาพอาคารสถานที่ 6) กิจกรรมการเรียนการสอน        
7) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 8) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 9) ข้อมูลที่ได้รับ
เกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน       
และ 10) การใหบ้ริการของครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน   

5 . ผ ล ก ารยื น ยั น รู ป แ บ บ ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เศ ษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 

5.1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศนูย์การศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที ่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      
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ใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) คุณภาพของผู้เรียน 2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 3) กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 4) ด้านการเผยแพร่ผลงาน 

5.2 ความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่มีต่อเอกสารคู่มือ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ                       
สำหรบัเดก็พิเศษ ใน 3 ด้าน ดังน้ี 1) รูปเล่มของเอกสาร 2) เนื้อหาของเอกสาร และ 3) การนำไปใช้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  ตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 
มีวิธีดำเนินการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ระยะที่  3 การศึ กษาผลการใช้ รู ปแบบการจั ดการศึ กษาศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ระยะที่ 4 การยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ รายละเอียดเสนอตามลำดับ ดังนี้ 
 
ระยะที่  1 การศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในระยะนี้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2559 จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 9 คน 
และพนักงานราชการ 4 คน และผู้ดูแลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2559 
จำนวน 18 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะนี้ ได้แก่  

1. แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
ลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554-2559 
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2. แบบสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

3. แบบสัมภาษณ์ผู้ดูแลเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบบันทึกข้อมูล แบบสัมภาษณ์ครู และผู้ดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ แนวคิดวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  
เพ่ือกำหนดประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 

2. จัดพิมพ์แบบบันทึกข้อมูล แบบสัมภาษณ์ครู และแบบสัมภาษณ์ผู้ดูแลฉบับร่าง 
แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของข้อคำถาม โดยหาค่าดัชนี
ความสอคคล้อง IOC เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
ค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฉบับ เท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก ข: 232-233)  

3. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 
4. นำแบบบันทึกขอ้มูล และแบบสัมภาษณ์ไปใช้กับกลุม่ประชากร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยในระยะนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งตา่ง ๆ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยสังเกตสถานการณ์จริงในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษา 

วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และจากวีดิ ทัศน์ 
ทีท่ำการบันทึกไว้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกับข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

2. เอกสารและหลักฐานการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา ตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้แก่ รายงาน 
การประเมินผลโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2554 และรายงานผลการดำเนินงาน
โค ร งก าร พั ฒ น าก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า ต าม แ น ว ก ารศึ ก ษ าวอล ด อ ร์ ฟ ส ำห รั บ เด็ ก พิ เศ ษ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2554-2559 

3.  จ ัด ก า รป ระช ุม ส น ท น าก ลุ ่ม ค ร ู ซึ ่ง ป ร ะก อบ ด ้ว ย  ข้ าราชการ 9 คน  
และพนักงานราชการ 4 คน รวม 13 คน โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล และแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น 
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4. จัดการประชุมสนทนากลุ ่มผู ้ด ูแล (ผู ้ปกครอง) จำนวน 18 คน โดยใช้ 
แบบบันทึกข้อมูล และแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น 

5. ส ัมภาษณ ์ครูเป ็น รายบ ุคคล  เพื ่อ เก ็บรวบรวมข้อมูล เพิ ่ม เต ิม  โดยใช ้ 
แบบบันทึกข้อมูล และแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น      

6. สัมภาษณ์ผู ้ด ูแลเป็นรายบุคคล เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ 
แบบบันทึกข้อมูล และแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น      

7. วิเคราะห์เนื ้อหาจากข้อมูลที ่ได ้ โดยจัดจำแนกประเภทตามประเด็น 
ที่ศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ครู

และผู้ดูแล ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) นำมาจัดหมวดหมู่ตามประเด็นสำคัญ  
ส ่ว น ก า ร ว ิเค ร า ะ ห ์ข ้อ ม ูล เช ิง ป ร ิม า ณ  ได ้แ ก ่ ข ้อ ม ูล ทั ่ว ไป ข อ ง ค ร ูแ ล ะ น ัก ว ิช า ช ีพ                    
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2554 นำเสนอในรูปแบบตาราง 
ประกอบคำบรรยาย  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติที่ ใช้ ในระยะนี้  คือ สถิติ พ้ืนฐาน ได้แก่  ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) (ศิริชัย  กาญจนวาสี 2555: 54)  โดยสูตรที่ใช้ในการคำนวณ คือ 
การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 

 P =  


 100  

  P หมายถึง  ค่าร้อยละ 
  X หมายถึง  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
  N หมายถึง  จำนวนประชากร 

 
ระยะที่  2 การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

การสร้ างรูปแบบการจัดการศึ กษาศูนย์ การศึ กษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้วิจัยกำหนดรายละเอียดของการดำเนินการวิจัย  
ในระยะที่ 2 มีขั ้นตอน ดังนี้  
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ขั ้นตอนที ่ 2.1 ดำเน ินการสร ้างร ูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ (ฉบับร่าง) มีการดำเนินการ 
ดังนี้ 

การกำหนดกรอบโครงสร ้างและองค ์ป ระกอบ ของร ูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด ็กพ ิเศษ  
โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยดำเนินการ ดังนี้  

แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลประกอบด้วย ผลการวิจัยและผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  

1. ผ ล ก า ร ศ ึก ษ า ส ภ า พ ก า ร ด ำ เน ิน ง า น พ ัฒ น า ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
(ระยะที่ 1) 

2. ผ ู ้ให ้ข ้อม ูล  ป ระกอบ ด้วย  ผู ้ท ร งค ุณ ว ุฒ ิและผู ้ม ีส ่วน ได ้ส ่วน เส ีย 
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 12 คน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นแบบบันทึกข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผ ล ก า ร ศ ึก ษ า ส ภ าพ ก า ร ด ำ เน ิน ง าน พ ัฒ น า ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
(ระยะที่ 1)  

2. ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อยกร่าง
รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับ เด็กพิ เศษ โดยการม ีส ่วน ร ่วมของผู ้เกี ่ย วข ้อ ง  จ ำนว น  12 คน  ณ  ห ้อ งป ระช ุม 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดลำพูน  โดยนำข้อมูลจากผลการศึกษาในระยะที ่ 1 
ก า ร ศ ึก ษ า ส ภ า พ ก า ร ด ำ เน ิน ง า น พ ัฒ น า ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ศ ูน ย ์ก า ร ศ ึก ษ า พ ิเ ศ ษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษมาใช้ในการยกร่าง 

3. กำหนดโครงสร้าง กำหนดองค์ประกอบของโครงสร้าง กำหนดความสัมพันธ์ 
กิจกรรมการดำเนินงานของรูปแบบในแต่ละขั้นตอน กำหนดรายละเอียดการดำเนินการพัฒนา 
ที่ เหมาะสมกับองค์ประกอบการจัดการศึกษานั้น  ๆ กำหนดเนื้อหาการพัฒนา วัตถุประสงค์  
กิจกรรมการพัฒนา/วิธีการพัฒนา การประเมินผล และรายละเอียดทั้งหมดของรูปแบบ  
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4. นำรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษฉบับร่าง และคำอธิบาย เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 12 คน ตรวจพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ แล้วจึงนำมาปรับปรุงรูปแบบ
ให้มคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสังเคราะห์เนื้อหาที่เกี ่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบ

การจ ัด ก ารศ ึก ษ าศ ูน ย ์ก า รศ ึก ษ าพ ิเศ ษ  ป ระจ ำจ ังห ว ัด ล ำพ ูน  ต าม แ น วก ารศ ึก ษ า 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ข้ันตอนท่ี 2.2 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอรฟ์สำหรบัเด็กพิเศษ 

การป ระ เมิ น คุณ ภ าพ ของรู ป แบ บ ก ารจั ด ก ารศึ กษ าศู น ย์ ก ารศึ กษ า พิ เศ ษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 
(ภ าคผน วก  ก ) เพ่ื อศึ กษ าคุณ ภ าพ ของ รูป แบ ก ารจั ด การศึ กษ าศู น ย์ ก ารศึ กษ าพิ เศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ โดยการประเมินความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 
(Utility Standards) มาตรฐานด้านความเหมาสม (Propriety Standards) มาตรฐานด้านความถูกต้อง 
(Accuracy Standards) และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ เพ่ือให้รูปแบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. มีประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนารูปแบบ จำนวน 2 คน 
2. มีประสบการณ์ในการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 คน 
3. มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 

เด็กพิเศษ และเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 2 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย  
แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ ผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบประเมินคุณภาพ

รูปแบบของพิมพ์ใจ อุ่นบ้าน (2555: 234-241) เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความเป็นไป

ได้ (Feasibility Standards) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) มาตรฐานด้าน
ความเหมาสม (Propriety Standards) มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards)
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เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ สอบถามความคิดเห็น    
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อคุณภาพของรูปแบบในระดับใด ดังนี้  

5 หมายถึง มากที่สุด 
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง น้อยที่สุด 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด
เพ่ือให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ มีต่อ รูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ                  
เพ่ือให้รูปแบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ กำหนดประเด็น 

ที่ต้องการตามมาตรฐานด้านความเป็นไปได้  (Feasibility Standards) มาตรฐานด้านความ 
เป็ นประโยชน์  (Utility Standards) มาตรฐานด้ านความเหมาะสม (Propriety Standards) 
มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards) ของรูปแบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ให้ผู ้ทรงคุณวุฒ ิประเมิน  
แล้วเขียนเป็นข้อคำถาม 

2. สร้าง และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับร่าง คือ แบบประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 30 ข้อ แล้วนำไปวิเคราะห์ความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
เพ่ือการวิจัยโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของประเด็นการถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item and 
Objective Congruence: IOC) โดยผู้ เชี่ ยวชาญ จำนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามเนื้อหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช้ประกอบด้วย 

2 .1  ด ร .เฉ ล ิม  ฟ ักอ ่อน  อด ีต ศ ึกษ าน ิเทศ เชี ่ย ว ช าญ  สำน ัก งาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  

2.2 นางจินดา รัตนอังกูร อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

2.3 นายสุทัศน์  ใจคำปัน อดีตผู้บริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์
อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระราชชนนี  จังหวัดลำปาง (โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวก ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ) 



97 

 
 

ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่มีต่อรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  ตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า มีข้อคำถามท่ีม ีIOC = 0.67-1.00 (ภาคผนวก ข: 236-237) 

3. นำแบบประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงแก้ไข  
4. นำแบบประเมินไปใช้กบักลุ่มเป้าหมาย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประ เม ินค ุณ ภ าพของ รูปแบบการจัดการศึกษาศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒ ิจำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2560 ตามขั้นตอน ดังนี้  

1. ผู้วิจัยโทรศัพท์ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง  
2. ผู ้วิจัยนำแบบสอบถามไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิที ่พักอาศัยในจังหวัด ลำพูน

และจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตนเอง พร้อมกับนัดหมายวันไปรับแบบสอบถามกลับคืน 
3. ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ต่างจังหวัดทางไปรษณีย์  

และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์  
4. ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนครบทุกฉบับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้จัดทำ

ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
2. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อรูปแบบ

มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility 
Standards) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) มาตรฐานด้านความถูกต้อง 
(Accuracy Standards) ของรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ดังนี้ 

5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายข้อมูลของบุญชม ศรีสะอาด (2535: ไม่มีเลข
หน้า อ้างถึงใน พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน 2555:  108) ดังนี้  
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ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง รูปแบบมีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง รูปแบบมีคุณภาพในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง รูปแบบมีคุณภาพในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง รูปแบบมีคุณภาพในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง รูปแบบมีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด 

เกณฑ์ในการพิจารณาว่ารูปแบบมีคุณภาพใช้ข้อความที ่มีค่าเฉลี ่ยตั ้งแต่  
3.50 ขึ้นไป  

3. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของรูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนความคิดเห็นเป็นดัชนี้บ่งชี้ความเหมาะสม (μ≥ 3.50) และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนความคิดเห็นเป็นดังนี้บ่งชี้มติความเป็นเอกฉันท์ หรือขัดแย้ง ผลการวิเคราะห์คุณภาพของ
รูปแบบใช้ข้อความที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปให้คงไว้ในรูปแบบ 

4. ข้อมูลที ่ได้จากแบบสอบถามตอนที ่ 2 เป็นการสอบถามความค ิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา 

5. ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกันตั้ งแต่ 2 คนขึ้นไป 
ผู้วิจัย พิจารณาเพิ่มเติมไว้ในรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในระยะนี้ คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยของ

ประชากร (μ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  
สูตรทีใ่ช้ในการคำนวณ มีดังนี้ 

1. การหาค่าความสอดคล้องของคำถามกับวัตถุประสงค์ โดยใช้สูตรดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (อนุวัติ คูณแก้ว 2559: 141) โดยใช้สูตร 

 

N

R
IOC


=  

 

IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 

Σ       หมายถึง ผลรวมคะแนน 
R  หมายถึง คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
N หมายถงึ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
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คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

+1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
 0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
-1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

2. การหาค่าเฉลี่ยของประชากร (บุญชม ศรีสะอาด 2556: 42) โดยใช้สูตร 
 

   
N

X
=  

 

 μ  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของประชากร 

ΣX  หมายถงึ  ผลรวมของข้อมูลที่นำมาคำนวณ 
 N       หมายถึง จำนวนประชากร  
 

3. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (บุญชม ศรีสะอาด 2556: 66) 
โดยใช้สูตร 

 

   ( )

N

i −
=

2


  
 

σ  หมายถึง  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
i  หมายถึง  คะแนนแต่ละตัว 

    หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประชากร 
 ( i  -  )  หมายถงึ   ผลรวมของค่าเบี่ยงเบนของคะแนนแต่ละตัว 
      จากค่าเฉลี่ย 

    หมายถึง   จำนวนสมาชิกของประชากร 
 

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาระยะนี้ ประกอบด้วย 

1. เด็กพิ เศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ตั้ งแต่ปีการศึกษา  
2554-2560 จำนวน 30 คน 
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2. ครู ที่ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2554-2560 จำนวน 13 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 9 คน และพนักงานราชการ 4 คน  

3. ผู้ดูแล ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิ เศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้ งแต่ปี การศึกษา 2554 -2560 
จำนวน 30 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ย่า ตา ยาย และป้า  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  ใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กพิเศษ มีระดับคุณภาพ  

5 ระดับ ดังนี้  
ระดับ 4 หมายถึง  ทำได้ด้วยตนเอง/ทำได้โดยมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวย 

             ความสะดวกช่วย 
ระดับ 3 หมายถึง  ทำได้แต่ต้องช่วยด้วยการกระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
ระดับ 2 หมายถึง  ทำได้แต่ต้องช่วยด้วยการกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 

             และวาจา 
ระดับ 1 หมายถึง  ทำได้แต่ต้องช่วยด้วยการกระตุ้นเตือนทางกาย (สัมผัส) 

            และวาจา 
ระดับ 0 หมายถึง  ทำไม่ได้ 

2. แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ  
มีระดับคุณภาพ 4 ระดับ ดังนี้ 

3 หมายถึง ดีเยี่ยม 
2 หมายถึง ดี 
1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ 
0 หมายถึง ไม่ผ่าน 

3. แ บ บ บ ัน ท ึก ข ้อ ม ูล ค ว าม ส าม ารถ เข ้า สู ่บ ร ิก า รส ่งต ่อ ข อ ง เด ็ก พ ิเศ ษ 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554-2561  

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที ่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของครู เป ็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจ ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษแบบสอบถามนี้ มีคำตอบความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

ต อ น ที ่ 3  ข ้อ เส น อแ น ะ เกี ่ย ว ก ับ ก าร ใช ้ร ูป แบ บ ก ารจ ัด ก ารศ ึก ษ า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
เป็นแบบคำถามปลายเปิด 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ  
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
เลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 

ตอนที ่ 2  แบบสอบถาม เพื ่อว ัดความพ ึงพอใจ  ที ่ม ีต ่อการใช ้ร ูปแบบ 
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษ แบบสอบถามนี้ มีคำตอบความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

ต อน ที ่ 3  ข ้อ เส น อ แน ะ เกี ่ย ว ก ับ ก าร ใช ้ร ูป แบ บ ก ารจ ัด ก ารศ ึก ษ า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
เป็นแบบคำถามปลายเปิด 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กพิเศษ แบบบันทึกข้อมูล 

การพัฒนาคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ และแบบบันทึกข้อมูลความสามารถเข้าสู ่ 
บริการส่งต่อของเด็กพิเศษ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
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1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับรูปแบบ 
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษ เพ่ือกำหนดประเด็นในการสร้างแบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กพิเศษ 
แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ และแบบบันทึกข้อมูล
ความสามารถเข้าสู่บริการส่งต่อของเด็กพิเศษ ให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค ์

1.2 จัด พิมพ์แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กพิ เศษ  
แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ของเด็กพิเศษ และแบบบันทึกข้อมูล
ความสามารถเข้าสู ่บริการส่งต่อของเด็กพิเศษฉบับร่าง แล้วนำไปให้ที่ปรึกษาโครงการ คือ  
ดร.จิตประภา ศรีอ่อน พิจารณาความเหมาะสมของข้อคำถาม ทำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
และจัดพิมพ์แบบบันทึกข้อมูลฉบับสมบรูณ์ 

1.3 นำแบบบันทึกข้อมูลที่สร้างขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
2. แบบสอบถามความพ ึงพอใจของคร ูและผู ้ด ูแล  ผู ้ว ิจ ัย ได ้ด ำ เน ิน ก าร 

ตามขั้นตอน ดังนี้ 
2.1  ศึ กษาเอกสารและงานวิ จั ยที่ เกี่ ย ว ข้อง เพ่ื อกำหนดประเด็ น ใน 

การสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค ์
2.2 ผู้วิจัยได้จัดทำประเด็นตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยอิงกรอบประเด็นตัวชี้วัด

ความสำเร็จจากกรอบการประเมินคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการ ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สุเทพ ไชยวุฒิ 2560: 5) ร่วมกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ 
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษ  

2.3 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับร่าง คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของครูและผู้ดูแล แล้วนำไปวิเคราะห์ความตรงทางเนื ้อหาของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของประเด็นการถามกับวัตถุประสงค์  ( Index of Item and 
Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช้ประกอบด้วย 

2.3.1 ดร.เฉลิม ฟักอ่อน อดีตศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  

2.3.2 นางจินดา รัตนอังกูร อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
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2.3.3 นายสุทัศน์  ใจคำปัน อดีตผู้บริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระราชชนนี จังหวัดลำปาง (โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
การจดัการเรียนการสอนแบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวก ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ) 

ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มี
ต่ อ ก าร ใช้ ร ูป แ บ บ ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ศ ูน ย ์ก า ร ศ ึก ษ า พ ิเศ ษ  ป ร ะ จ ำ จ ัง ห ว ัด ล ำ พ ูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า มีข้อคำถามที่ มีค่า IOC = 0.67-1.00  
จำนวน 10 ข้อ ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแล  
ที่ มี ต่ อการใช้ ร ูป แ บ บ ก า รจ ัด ก ารศ ึก ษ าศ ูน ย ์ก า รศ ึก ษ าพ ิเศ ษ  ป ระ จ ำ จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด ็กพ ิเศษ พบว่า มีข้อคำถามที่มีค่า IOC = 0.67-1.00  
จำนวน 10 ข้อ (ภาคผนวก ข หน้า 236-237)  

2.4 นำแบบสอบถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงแก้ไข  
2.5 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) ดังนี้ 

2.5.1 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของครู มาหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยไปทดลองใช้ (Try out) กับครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ที ่ไม่ใช่กลุ ่ม เป้าหมายในการวิจัย จำนวน 30  คน เพื ่อหาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม  
ด ้ว ย ว ิธ ีห า ค ่า ส ัม ป ร ะ ส ิท ธิ ์แ อ ล ฟ า  ( Alpha-coefficient)  ต าม ว ิธ ีก า ร ข อ งค ร อ น บ า ช 
(Cronbach's Alpha Coefficient) แบบสอบถามควรมีค่ามากกว่า 0.7 จึงจะถือว่ามีความเชื่อมั่น 
(เกียรติสุดา ศรีสุข 2552: 152) ซึ ่งปรากฏผลว่า  แบบสอบถามความพึงพอใจของครู มีค่า 
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 (ภาคผนวก ค หน้า 243-244) 

2 .5 . 2  น ำ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ข อ ง ผู ้ด ูแ ล  ม า ห า 
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ดูแลเด็กพิเศษศูนย์การศึกษา
พ ิเ ศ ษ  ป ร ะ จ ำ จ ัง ห ว ัด ล ำ พ ูน  ที ่ไ ม ่ใ ช ้ก ลุ ่ม เป ้า ห ม า ย ใน ก า ร ว ิจ ัย  จ ำ น ว น  3 0  ค น  
เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) 
ตามวิธีการของครอนบาช (Cronbach's Alpha Coefficient) แบบสอบถามควรมีค่ามากกว่า 0.7 
จึงจะถือว่ามีความเชื่อมั่น (เกียรติสุดา ศรีสุข 2552: 152) ซึ่งปรากฏผล ว่า แบบสอบถามความ  
พึงพอใจของผู้ดูแล มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 (ภาคผนวก ค หน้า 245-246) 

2.6 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของครู และผู้ดูแลไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1 . ก ารศ ึกษ าผล การพ ัฒ นาศ ักยภ าพ เด ็กพ ิเศษ  ของศ ูน ย ์ก ารศ ึกษ าพ ิเศษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ต้ังแต่ปีการศึกษา 



104 

 
 

25 5 4 -2 56 1 จ ำน ว น  30  ค น  ป ระ ก อบ ด้ ว ย  เด็ ก ที่ มี ค ว าม บ ก พ ร่ อ งท า งส ติ ปั ญ ญ า  
เด็ กที่ มี ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่ อน ไหวหรือสุ ขภาพ  และเด็กพิการซ้อน  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และจากครูจำนวน 13 คน ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 
2 5 6 1 ถ ึง  9  เม ษ า ย น  2561 โ ด ย ร ว บ ร ว ม ข ้อ ม ูล จ า ก เอ ก ส า ร ที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง  ได ้แ ก ่  
ทะเบียนเด็กพิเศษ รายงานผลการพัฒนาพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2560-2561 และรายงานผลการบริการช่วงเชื่อมต่อเด็ก
พิเศษ ปีการศึกษา 2554-2561 

2. การสอบถามความพึงพอใจของครู ที ่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้วิจัย
ดำเน ินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู ้จำนวน 13 คน ระหว่างว ันที ่ 2  เมษายน 2561  
ถึง 7 เมษายน 2561 ตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ผู้วิจัยจัดประชุมครู เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถาม 
2.2 ผู้วิจัยให้ครูตอบแบบสอบถามด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 
2.3  ผู ้ว ิจ ัยจัดประชุมสนทนากลุ ่มครู เพื ่อ เก็บข้อมูล เพิ ่ม เต ิม ในประเด็น 

คำถามปลายเปิด โดยใช้แบบสอบถามเป็นแนวในการสนทนา 
2.4 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผล 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษผู้วิจัย
ดำเนินการเก็บรวบรวมจากผู ้ดูแล ผู ้จำนวน 30 คน ระหว่างวันที ่ 20 เมษายน 2561 ถึง  
30 เมษายน 2561 ตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ผู้วิจัยแต่งต้ังครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 10 คน 
เป็นผู้ช่วยผู้วิจัยในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3 .2  ผู ้ว ิจ ัย ป ร ะ ช ุม ชี ้แ จ ง ว ิธ ีก า ร เ ก ็บ ร ว บ ร ว ม ข ้อ ม ูล แ ก ่ผู ้ช ่ว ย ว ิจ ัย 
เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

3.3 ผู้วิจัยได้จัดประชุมผู้ดูแลที ่เป็นประชากรในการศึกษา จำนวน 30 คน 
โดยให้ผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้อ่านข้อคำถาม และให้ผู้ดูแลตัดสินใจเลือกตามความคิดเห็นของตนเอง
เป็นรายบุคคล  

3.4 ผู้วิจัยจัดประชุมสนทนากลุ ่มผู ้ดูแล โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ ่ม กลุ ่มละ   
10 คน ใช้แบบสอบถามเป็นแนวในการสนทนาทีละกลุ ่ม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 
ในประเด็นที่เป็นคำถามปลายเปิด 

3.5 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2560-2561 วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ แล้วนำเสนอด้วยตาราง 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเด็กพิเศษ  
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กพิเศษ 

ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กพิเศษ ได้จากการประเมินของครูผู้สอน  
โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 4 หมายถึง  ทำได้ด้วยตนเอง/ทำได้โดยมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวย   
                      ความสะดวกช่วย 
ระดับ 3 หมายถึง  ทำได้แต่ต้องช่วยด้วยการกระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
ระดับ 2 หมายถึง  ทำได้แต่ต้องช่วยด้วยการกระตุ้นเตือนด้วยท่าทาง 
                       และวาจา 
ระดับ 1 หมายถึง  ทำได้แต่ต้องช่วยด้วยการกระตุ้นเตือนทางกาย  
                      (สัมผัส) และวาจา 
ระดับ 0 หมายถึง  ทำไม่ได้ 

ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ 
ผลการค ุณ ล ักษณ ะที ่พ ึงประสงค ์ของเด ็กพ ิเศษ  ได ้จากการประเม ิน 

ของครูผู้สอน โดยใช้เกณฑ์ประเมิน 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 3 หมายถึง ดีเยี่ยม 
ระดับ 2 หมายถึง ดี 
ระดับ 1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 0 หมายถึง ไม่ผ่าน 

ตอนที ่ 4 ความสามารถเข้าสู ่บริการส่งต่อของเด็กพิเศษ ในสถานศึกษาและ 
การประกอบอาชีพ  

2. ผลการสอบถามความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษนำมาหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยใช้ 
เกณฑ์แปลความหมายข้อมูลของ บุญชม ศรีสะอาด (2535: ไม่มีเลขหน้า อ้างถึงใน พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน 
2555: 108) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
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ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
สำหรับข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นคำถามปลายเปิดผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา (Content Analysis)  
3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ นำมาหา
ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  
โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายข้อมูลของบุญชม ศรีสะอาด (2535: ไม่มีเลขหน้า อ้างถึงใน พิมพ์ใจ 
อุ่นบ้าน 2555: 108) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
สำหรับข้อมูลจากแบบสอบถามที่เป็นคำถามปลายเปิดผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอเรียงลำดับจากความถี่มากไปน้อย 
สถิติที่ใช้ในการวิจยั 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยระยะนี้ คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ยของประชากร (μ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) 
สูตรที่ใช้ในการคำนวณ มีดังนี้ 

1. การหาค่าความสอดคล้องของคำถามกับวัตถุประสงค์ โดยใช้สูตรดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (อนุวัติ คูณแก้ว 2559: 141) โดยใช้สูตร 

 

N

R
IOC


=  

 

IOC  หมายถึง   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถปุระสงค ์

  หมายถึง   ผลรวมคะแนน 
 R       หมายถึง   คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
N       หมายถงึ   จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
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คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
  +1      หมายถึง    แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
   0       หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
  -1       หมายถึง    แน่ใจว่าข้อคำถามไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค ์
 

2. การหาค่าร้อยละ (Percentage) (ศิริชัย กาญจนวาสี 2555: 54) โดยใช้สูตร 
 

 P =  


 100  
 

P หมายถึง     ค่าร้อยละ 
X         หมายถึง  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
N หมายถงึ     จำนวนประชากร  
 

3. การหาค่าเฉลี่ยของประชากร (µ) (บุญชม  ศรีสะอาด 2556: 42) โดยใช้สูตร 
 

  
N

X
=  

 

μ  หมายถึง   ค่าเฉลี่ยของประชากร 

 X   หมายถึง   ผลรวมของข้อมูลที่นำมาคำนวณ 
 N      หมายถึง   จำนวนประชากร  
 
4. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ( ) (บุญชม ศรีสะอาด 

2556: 66) โดยใช้สูตร 
  

  ( )

N

i −
=

2


  
 

   หมายถึง   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
i   หมายถึง   คะแนนแต่ละตัว 

   หมายถึง   ค่าเฉลี่ยของประชากร 
 ( i  -  )   หมายถึง   ผลรวมของค่าเบี่ยงเบนของคะแนนแต่ละตัว 
        จากค่าเฉลี่ย 

   หมายถึง   จำนวนประชากร  
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5. การหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (เกยีรติสุดา  ศรีสุข 2552: 152) โดยใช้สูตร 

 

 

หมายถงึ   ค่าความเชื่อม่ัน 

     หมายถึง   จำนวนข้อคำถาม 

   หมายถึง   ผลรวมความแปรปรวนแต่ละข้อ 

   หมายถึง   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
ระยะที่  4 การยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาระยะนี้  ได้ แก่  ผู้ อำนวยการศูนย์การศึกษาพิ เศษ  

สั งกัดสำนั กบริหารงานการศึกษาพิ เศษ สำนั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน  5 คน ที ่เข ้า ร ่ว ม ฝ ึก อบ รม ห ล ัก ส ูต ร เต ร ีย ม คว าม พ ร ้อ ม 
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน และรับเอกสารคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ ไป ท ดลองใช ้ประกอบด้วย ผู้ อำนวยการ 
ศู น ย์ ก า รศึ ก ษ า พิ เศ ษ  ป ร ะจ ำจั งห วั ด ก าฬ สิ น ธุ์  ผู้ อ ำน ว ย ก ารศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เศ ษ  
ประจำจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการ 
ศูนย์ การศึ กษ าพิ เศษ  ประจำจั งห วัดนราธิว าส  และผู้ อ ำนวยการศูนย์การศึ กษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดน่าน 

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามเพ่ือการยืนยันการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเป้าหมาย  

ปีการศึกษา 2561 ใน  4 ดังนี้  1) ด้านคุณภาพของผู้ เรียน  2) ด้านกระบวนการบริหารและ 
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การจัดการ 3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 4) ด้านการเผยแพร่

ผลงาน โดยใช้มาตราวัดประเมินค่า 5 ระดบั ดังนี้  

5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อคู่มือ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ                  
สำหรับเด็กพิเศษ มีคำตอบความพึงพอใจ โดยใช้มาตราวัดประเมินค่า 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นแบบคำถามปลายเปิด 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถาม เพื ่อการย ืนย ัน ร ูปแบบการจ ัดการศ ึกษาศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน  ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู ้ว ิจ ัย ได้ดำเน ินการ 
ตามขั้นตอน ดังนี้  

1 . ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดประเด็นในการสร้าง 
แบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 

2. ผู้วิจัยได้จัดทำประเด็นตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยอิงกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2561: 2) และ
ประเด็นตัวชี้วัดความสำเร็จจากการประเมินคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการ ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สุเทพ  ไชยวุฒิ 2560: 5) ร่วมกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรบัเด็กพิเศษ  

3. สร้างและจัดพิมพ์แบบสอบถามเพ่ือการยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
(ฉบ ับร่าง) ใน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่  1 จำนวน 19 ข้อ ตอนที่  2 จำนวน 23 ข้อ และตอนที่  3 
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ข้อเสนอแนะ แล้วนำไปวิเคราะห์ความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
เพ่ือการวิจัยโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของประเด็นการถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item and 
Objective Congruence: IOC) โดยผู้ เชี่ ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามเนือ้หา (Content Validity) และภาษาที่ใช้ประกอบด้วย 

3.1 ดร. เฉลิม ฟักอ่อน อดีตศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

3.2 นางจินดา รัตนอังกูร อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

3.3 นายสุทัศน์  ใจคำปัน อดีตผู้บริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระราชชนนี  จังหวัดลำปาง (โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวก ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ) ผลการ
ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องแบบสอบถามเพ่ือยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของผู้บริหารศูนย์
การศึกษาพิเศษ ที่มีต่อรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า มีข้อคำถามที่มีค่า IOC  = 0.67-1.00 (ภาคผนวก ข หน้า 
240-243) 

4. นำแบบสอบถามเพื่อยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว
มาปรับปรุงแก้ไข  

5. นำแบบสอบถามเพื่อยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของผู้บริหาร ไปหาค่าความ
เชื ่อมั ่น  (Reliability) โดยไปทดลองใช้ (Try out) กับผู ้อำนวยการสถานศึกษาที ่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
ลำพูนที่ไม่ใช้กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ด ้ว ย ว ิธ ีห าค ่า ส ัม ป ร ะส ิท ธิ ์แ อ ล ฟ า  (Alpha  coefficient)  ต าม ว ิธ ีก า ร ขอ ง ค รอน บ าช
(Cronbach's Alpha Coefficient) แบบสอบถามควรมีค่ามากกว่า 0.7 จึงจะถือว่ามีความเชื่อมั่น 
(เกียรติสุดา  ศรีสุข 2552: 152) ซึ่งปรากฏผล ดังนี ้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 และตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 (ภาคผนวก ง หน้า 250-256) 

6. นำแบบสอบถามเพ่ือการยืนยันรูปแบบฯ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสอบ ถาม เพื ่อ การย ืน ย ัน ร ูป แบ บฯ  ขอ งผู ้ใช ้ร ูป แบ บ การจ ัด การศ ึกษ า 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 5 คน ระหว่าง
วันที่ 7-30 เมษายน 2562 ตามขั้นตอน ดังนี้  

1. ผู ้ว ิจ ัย โทรศัพท์ต ิดต่อประสานงานขอความอน ุเคราะห์จากผู ้บ ร ิห าร  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 5 คน ด้วยตนเอง 

2 . ผู ้ว ิจ ัยจ ัดส ่งแบบสอบถามไปให ้ผู ้บ ร ิห ารศูนย ์การศึกษาพิเศษ  5 คน  
ทางไปรษณีย์ และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ผู ้ว ิจ ัยได้ว ิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนำมาหาค่าเฉลี ่ย แล้วนำเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย สำหรับคำตอบจากคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ โดยนำเสนอ
ตามลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายข้อมูลของบุญชม ศรีสะอาด 
(2535: ไม่มีเลขหน้า อ้างถึงใน พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน 2555: 108) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด 

เกณฑ์ในการพิจารณาว่ารูปแบบมีคุณภาพใช้ข้อความที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  
2. ผลการสอบถามความพึงพอใจ ผู ้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ที ่ม ีต่อเอกสาร 

คู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ นำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย โดยใช ้เกณฑ์แปลความหมายข้อมูลของบุญชม ศรีสะอาด (2535 :                 
ไม่มีเลขหน้า อ้างถึงใน พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน 2555:  108) ดังนี้  
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ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถ ิต ิที ่ใช ้ใน ระยะนี ้ ค ือ  สถ ิต ิพื ้น ฐาน  ได ้แก ่ ค วามถี ่ (Frequency) ค ่า เฉลี ่ย 

ของประชากร (μ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ)  
สูตรที่ใช้ในการคำนวณ มีดังนี้ 
1 . การห าค่ าความสอดคล้ องของคำถามกับ วัตถุป ระสง ค์  โดย ใช้ สู ต รดั ชนี  

ความสอดคล้อง IOC (อนุวัติ คูณแก้ว 2559: 141) โดยใช้สูตร 
 

   
N

R
IOC


=  

 

IOC     หมายถงึ    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 
          หมายถึง    ผลรวมคะแนน 
       R     หมายถึง    คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
       N     หมายถึง    จำนวนผู้เชี่ยวชาญ  

คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
+1      หมายถึง    แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 0       หมายถึง      ไมแ่น่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม ่
-1     หมายถึง          แน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
2. การหาค่าเฉลี่ยของประชากร (µ) (บุญชม ศรีสะอาด 2556: 42) โดยใช้สูตร 
 

  
N

X
=  

 

μ       หมายถงึ       ค่าเฉลี่ยของประชากร 

 X   หมายถึง         ผลรวมของข้อมูลที่นำมาคำนวณ 
 N      หมายถึง         จำนวนประชากร  
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3. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ( ) (บุญชม ศรีสะอาด 2556: 66) 
 โดยใช้สูตร 

 

  ( )

N

i −
=

2


  
 

    หมายถึง   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 
i  หมายถึง    คะแนนแต่ละตัว 

    หมายถึง   ค่าเฉลี่ยของคะแนนประชากร 
i  -  )  หมายถึง    ผลรวมของคา่เบี่ยงเบนแต่ละตัวจากค่าเฉลี่ย 

    หมายถงึ    จำนวนสมาชิกประชากร 
 

4. การหาคา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(เกียรติสุดา ศรีสุข 2552: 152) โดยใช้สูตร 
 

 

หมายถงึ   ค่าความเชื่อม่ัน 

     หมายถึง   จำนวนข้อคำถาม 

   หมายถึง   ความแปรปรวนแต่ละข้อ 

   หมายถึง   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

  



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ วิจัยนำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนี้ 

ต อน ที่  1  ผลการศึ กษ าสภ าพ การด ำเนิ น งาน พั ฒ น าการจั ดการศึ กษ า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ต อ น ที่  2  ผลการส ร้ างรู ป แบ บ การจั ดการศึ กษ าศู น ย์ การศึ กษ าพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ต อน ที่  4  ผลการยื นยั น รู ป แบบ การจั ดการศึ กษ าศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

นำเสนอตามลำดับ ดังนี้  
 
ตอนที่  1 ผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ            
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ก ารน ำ เส น อ ผ ล ก ารศึ ก ษ า สภ าพการดำเนิ น งาน พั ฒ นาการจั ดการศึ กษ า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้วิจัย 
แบ่งการนำเสนอผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้ 

1. สภ าพ การดำ เน ิน งาน พ ัฒ น าการจ ัด ก ารศ ึกษ าศ ูน ย ์ก า รศ ึกษ าพ ิเศ ษ  
ประจำจังหวัดลำพ ูน  ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด ็กพ ิเศษ  ภาคเรียนที ่ 2  
ปีการศึกษา 2554 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้นำแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหร ับ เด ็กพ ิเศษมาใช ้พ ัฒ นาการจ ัดการศ ึกษา  ตั้ งแต่ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554 
 มีการดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 
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1.1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ข้อมูลคนพิการในจังหวัดลำพูน 
ข้อมูลทั่วไปของครูและนักวิชาชีพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ผลการสนทนากลุ่มและ
ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีข้อค้นพบ ดังนี้ 

1 .1.1 ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เศ ษ  ป ร ะ จ ำ จั ง ห วั ด ล ำ พู น  มี ห น้ า ที่  
และความรับผิดชอบในด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษแรกพบความพิการ 
อายุ 3-18 ปี 

1.1.2 สภาพการปฏิบัติงานกับเด็กพิเศษ ที่มีความแตกต่างระหว่างครู 
กับนักวิชาชีพ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

1.1.3 ยังไม่มีภาพของความสำเร็จในการทำงานกับเด็กพิเศษและครอบครัว 
จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างได้ 

1.1.4 คนพิการในจังหวัดลำพูน ในปี พ.ศ. 2554 มีจำนวน 18,400 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของประชากรจังหวัดลำพูนทั้งหมด จำนวน 403,952 คน ซึ่งเป็นอัตราส่วน
ค่ อน ข้ า งสู ง  แล ะพ บ ว่ า  เด็ ก พิ เศษ ใน วั ย เรี ย น ที่ ม ารั บ บ ริ ก าร ใน ศู น ย์ ก ารศึ กษ า พิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ส่วนใหญ่เป็นเด็กพิเศษที่มีความพิการระดับรุนแรง ไม่สามารถเข้าเรียน 
ในโรงเรียนเรียนร่วมได้ และมีความพิการหลายประเภท  

1.1.5 จังหวัดลำพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ทำให้จำนวนคนพิการ
ในวัยทำงานที่มาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คนพิการในวัยทำงานเหล่านี้ต้องการ 
มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดลำพูน ในเรื่องล่ามภาษามือ การใช้สิ ทธิ 
ของคนพิการในเรื่องต่างๆ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจ้างงาน 

1.1.6 ข้ อมู ลทั่ วไปของครูและนั กวิชาชีพ  ของศูนย์การศึ กษาพิ เศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2554 ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 จำนวนและร้อยละของครูและนักวิชาชีพ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
       ปีการศึกษา 2554 จำแนกตามตัวแปร  

ที ่ ครูและนักวิชาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 

1 ครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครู 

   1.1 ปริญญาตรี 

       -  สาขาการศึกษาพิเศษ 

       -  สาขาอ่ืน ๆ 

   1.2 ปริญญาโท 

      - สาขาการศกึษาพิเศษ 

      - สาขาการบริหารการศึกษา 

15 

12 

(5) 

(7) 

3 

(1) 

(2) 

93.75 

75.00 

(31.25) 

(43.75) 

18.75 

(6.25) 

(12.50) 

2 นักวิชาชีพ 

     - สาขากิจกรรมบำบัด 

1 

(1) 

6.25 

(6.25) 

รวม 16 100.00 

จ า ก ต า ร า ง ที่  4.1  แ ส ด ง จ ำ น ว น แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค รู แ ล ะ นั ก วิ ช า ชี พ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2554 จำแนกตามตัวแปร พบว่า  
ปีการศึกษา 2554 มีครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครู มีจำนวน 15 คน (ร้อยละ 93.75) มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 12 คน (ร้อยละ 75.00) ระดับปริญญาโท จำนวน 3 คน  
(ร้อยละ 18.75) สำหรับสาขาวิชาเอกวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจำนวนมากที่สุด คือ  
สาขาอ่ืนๆ จำนวน 7 คน (ร้อยละ 43.75) สาขาการศึกษาพิเศษ จำนวน 5 คน (ร้อยละ 31.25)  
ในส่วนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีจำนวนครูมากที่สุด คือ สาขาการบริหารการศึกษา  
จำนวน 2 คน (ร้อยละ 12.50) และสาขาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 คน (ร้อยละ 6.25) นอกจากนี้ 
มีนกัวิชาชีพ จำนวน 1 คน (ร้อยละ 6.25) ได้แก่ สาขากิจกรรมบำบัด 

1.2 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของครูและนักวิชาชีพ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษา 
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ผลการสนทนากลุ่ม มีข้อค้นพบ ดังนี้ 

1.2.1 สภาพการปฏิบัติงานของครู พบว่า มีข้อค้นพบ ดังนี้ 
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1) ครูส่วนใหญ่ ไม่มีประสบการณ์ตรงในการทำงานกับ เด็กพิเศษ 
ทั้ง 9 ประเภทความพิการ มีเพียงครูการศึกษาพิเศษที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับเด็กพิเศษ 
ที่มีความพิการบางประเภท  

2 ) ค รู เมื่ อ เกิ ด ปั ญ ห า ใน ก ารท ำ ง าน กั บ เด็ ก พิ เศ ษ  ไม่ มี ค รู  
ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกับเด็กพิเศษแต่ละประเภทความพิการ ให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา 
ในการปฏิบัติงาน 

3) การพัฒ นาครู โดยการฝึกอบรมไม่ เป็ นระบบและต่ อ เนื่ อ ง  
และการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายบริหารไม่ใช่ความต้องการของครู 
หรือการพัฒนางานวิชาชีพ 

4) ครูขาดการทำงานเชิงระบบ ทำให้ไม่สามารถพัฒนางานวิชาชีพ 
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

5) ไม่มีศึกษานิ เทศก์หรือผู้ เชี่ยวชาญในการทำงานกับ เด็กพิเศษ 
มาให้คำปรึกษา และช่วยเหลือดา้นวิชาการแก่คร ูของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

1.2.2 สภาพการปฏิบัติของนักวิชาชีพ พบว่า มีสภาพต่างๆ ดังนี้ 
1) นักวิชาชีพมีความรู้ความสามารถในการนำวิชาชีพมาใช้ทำงาน 

กับเด็กพิเศษได้เป็นอย่างด ี
2) นักวิชาชีพเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน มีเครือข่ายของนักวิชาชีพ 

ให้คำปรึกษา           
3) นั กวิชาชีพมีการพัฒ นาวิชาชีพ  โดยการฝึกอบรมเพ่ิม เติ ม 

ความรู้ ใหม่ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานของนักวิชาชีพ ที่ จัดขึ้น โดยองค์กรวิชาชีพและเครือข่าย 
เป็นประจำทุกป ี

4) มีองค์กรของนักวิชาชีพดูแลและควบคุมเรื่องจรรยาบรรณ 
ของนักวิชาชีพอย่างใกล้ชิด 

5) นักวิชาชีพมีการทำงานเชิงระบบ ทำให้นักวิชาชีพคนอ่ืน  ๆ  
สามารถเรียนรู้งานและพัฒนางานต่อเนื่องได้ 

1.2.3  ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาสำหรับ เด็กพิ เศษ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีดังนี้ 

1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 
ปี การศึกษา 2543 -2554 รวม 11  ปี  ยั งไม่ มี ครูที่ เชี่ ยวชาญ ในการทำงานกับ เด็ก พิ เศษ 
แต่ละประเภทความพิการ 
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2) ครูยังไม่มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง ในเรื่องการปฏิบัติงานกับเด็กพิเศษ 
แต่ละประเภทความพิการต้องพ่ึงพาวิชาชีพอ่ืน เช่น แพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด 
นักจิตวิทยา ฯลฯ ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานด้านการแพทย์ไม่ใช่ด้านการศึกษา 

1.3 แสวงหารูปแบบ ในการพัฒ นาการจัดการศึ กษา  จากการศึ กษ า 
สภาพปัจจุบันและปัญหาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ผู้ วิจัยได้แสวงหา 
รูปแบบพัฒนาการจดัการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ดังนี้ 

1.3.1 ศึกษาเอกสาร ผู้ วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด 
และทฤษฎี ในการทำงานกับเด็กพิเศษเพ่ือมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูนผลการศึกษาเอกสาร พบว่า 

1) มีแนวคิดด้านการทำงานกับ เด็กพิ เศษหลายแบบ ขึ้นอยู่กับ 
พ้ืนฐานของหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้ 

2 ) ก าร พั ฒ น าการจั ด ก ารศึ กษ า  ขอ งศู น ย์ ก ารศึ กษ า พิ เศ ษ 
ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานของหลายแนวคิด 

1.3.2 ศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษ คือ  
ดร.จ ิตประภา ศร ีอ ่อน  ให ้แน วค ิด ใน การพ ัฒ น าศ ัก ยภ าพ เด ็กพ ิเศษ  4 แน วค ิด  ด ังนี ้  
1) การทำงานบนพื้นฐานของการแพทย์ 2) การทำงานบนพื้นฐานของการสังคมสงเคราะห์   
3) การทำงานบนพ้ืนฐานของการศึกษา และ 4) การทำงานบนพ้ืนฐานของการใช้สังคมบำบัด 

จ าก ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จ าก ผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ  ท ำ ให้ ผู้ วิ จั ย ได้ สั ง เก ต ว่ า 
การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ในปัจจุบัน เป็นการผสมผสานหลาย
แนวคิด การบริหารเป็นการทำงานบนแนวคิดของการเป็นโรงเรียน ที่ต้องมีการจัดการเรียนการสอน
เป็นชั้นเรียน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นครูแต่การให้บริการทางการศึกษากับเด็กพิเศษในระยะแรกเริ่ม
หรือเตรียมความพร้อมทำงานบนพ้ืนฐานของการแพทย์และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งครูไม่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ในการทำงานบนพ้ืนฐานแนวคิดนี้ เหมือนนักวิชาชีพ เช่น  นักกายภาพบำบัด  
หรือนักกิจกรรมบำบัด จึ งทำให้ งานของครูไม่ เด่นชัด เหมือนงานของนักวิชาชีพดังกล่าว  
และไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดได้  ผู้ วิ จั ย ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ส า เห ตุ ข อ งปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว  
และได้สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิว่า มีแนวคิดด้านการศึกษาที่สามารถนำมาทำงานกับเด็กพิเศษหรือไม่  
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำว่า มีหน่วยงานที่นำแนวคิด เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟสำหรับ เด็ก พิ เศษ  มาใช้ ในการพัฒ นาการทำงานกับ เด็ก พิ เศษที่ เป็ นตั วอย่ าง 
ข อ งก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง  คื อ  โ ร ง เรี ย น โส ต ศึ ก ษ า อ นุ ส า ร สุ น ท ร  จั ง ห วั ด เชี ย ง ให ม่  
และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระราชชนนี จังหวัดลำปาง 



119 
 

1.3.3 ศึกษาดูงาน ผู้วิจัยได้ไปศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์จากหน่วยงาน  
ที่นำแนวคิดเรื่อง การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ มาใช้ในการพัฒนาการทำงานกับเด็กพิเศษ 
โดยนำผู้แทนครูไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่นำแนวคิด เรื่อง การจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ มาใช้ในการทำงานกับเด็กพิเศษจำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนโสตศึกษา 
อนุสารสุนทร จั งหวัด เชียงใหม่  และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จิตต์ อารี  ในพระอุปถัมภ์  
ของสมเด็จพระราชชนนี จังหวัดลำปาง เมื่อกลับจากการศึกษาดูงานได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1) ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน คณะศึกษาดูงานได้สรุปผลการศึกษา 
ดูงานสรุปได้ ดังนี้ เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ทั้งสองแห่งคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างจากการเรียนการสอนทั่วไปเป็นอย่างมาก สภาพห้องเรียน 
สะอาด สว่าง สงบ สวยงาม น่าเรียน ครูผู้สอนมีความสุขกับการจัดเรียนการสอนในห้องเรียน  
และเด็กพิเศษมีความตั้งใจเรียน การจัดการเรียนการสอนมีกระบวนการที่เป็นระบบ มีแผนการสอน 
สื่อ และคู่มือครู ทำให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นกระบวนการอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ 
เหมือนกันทั้งสองโรงเรียน เด็กพิเศษเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถเรียนรู ้เนื ้อหาในบทเรียน  
ได้มีสมาธิในการเรียน เมื่อคณะศึกษาดูงานเข้าไปดูการสอนในห้องเรียน พบว่า เด็กพิเศษตั้งใจ
จดจ่อกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน โดยไม่ได้สนใจคณะศึกษาดูงาน  
ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในห้อง ครูได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง จนสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ มีผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
มานิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือภาคเรียนละ 1 ครั้ง ๆ ละอย่างน้อย 3 วัน มีเอกสารรายงาน 
ผลการจัดการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่เป็นปัจจุบัน และผู้บริหารและครูมีความเห็นว่าต้องการ 
ที่ จ ะน ำการศึ กษ าวอลดอร์ฟ ส ำห รับ เด็ ก พิ เศษ  ม าทดลองใช้ จั ดการ เรี ยนการสอน ใน 
ศู น ย์ ก ารศึ กษ าพิ เศษ  ป ระจำจั งห วัด ล ำพู น  เพ ราะครู เข้ า ใจบ ทบ าทที่ ชั ด เจน มากขึ้ น 
ในการจัดการเรียนการสอน 

2) นำเสนอผลการศึ กษ าดู งาน  คณ ะศึกษาดู งาน ได้ น ำเสนอ 
ผลการศึกษาดู งานแก่ครูและบุ คลากรทางการศึกษาทั้ งหมด  ของศูนย์การศึกษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพนู 

3) สอบถามความคิดเห็น ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การนำการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด็กพิ เศษ มาใช้ พัฒนา 
การจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ผลการสอบถามความคิดเห็นของครู
และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเห็นชอบที่จะทำงานกับเด็ก
พิ เศษ โดยใช้ การศึ กษ าวอลดอร์ฟ สำห รับ เด็ ก พิ เศษ  โดย เห็ น ว่ าควร เริ่ ม ต้ น เตรี ยมการ  
ตั้งแตภ่าคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เพ่ือจะนำไปใช้ในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ต่อไป 
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1.4 นำแนวคิดสู่ การปฏิ บัติ  เมื่ อได้บทสรุปจากคณ ะครูและบุ คลากร 
ทางการศึกษา เรื่อง การนำการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษมาใช้พัฒนาการจัดการศึกษา 
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ผู้วิจัยได้นำแนวคิดสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1.4.1 แสวงหาที่ปรึกษา จากการศึกษาข้อมูลจากผู ้บริหารโรงเรียน 
ที ่น ำการศ ึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด ็กพ ิเศษ  มาใช ้ในการจ ัดกา ร เร ียนการสอน  พบว่า  
การจะนำการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ มาใช้ควรจะมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาก่อน จึงจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี 

ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ แ ส ว งห าที่ ป รึ ก ษ า  ที่ มี ค ว าม รู้ ค ว าม ส าม า รถ แ ล ะ 
มีประสบการณ์ด้านการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ และได้เรียนเชิญ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน 
ผู้อำนวยการสถาบันม่านฟ้า เพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา สำหรับเด็กหูหนวกตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ 
สำหรบัเดก็พิเศษ มาเป็นที่ปรึกษาตั้งแตภ่าคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 

1.4.2 จัดทำกรอบแนวคิดการดำเนินการ การจัดทำกรอบแนวคิด 
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ไดด้ำเนินการ ดังนี้ 

1) ประชุมคณะทำงานร่วมกับท่ีปรึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานร่วมกัน
ทั้งบริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

จากการประชุมดังกล่าว ทำให้ทราบว่ามีแนวคิดทฤษฎีการศึกษา      
วอลดอร์ฟ ส ำห รับ เด็ ก พิ เศ ษ  ห รื อ เรี ย ก อี กชื่ อ ห นึ่ ง ว่ า  “ ก ารศึ กษ า เพ่ื อก าร เยี ย วย า”  
(Curative Education) ที่วงการการศึกษาวอลดอร์ฟ นำมาใช้ทำงานกับเด็กพิเศษด้านสติปัญญา  
การเรียนรู้และความต้องการพิเศษอ่ืน ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2467 (ค.ศ.1924) นับถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2554 
เป็นเวลา 87 ปี ปัจจุบันมีการดำเนินการอยู่ในหลายประเทศ ในชื่อของโรงเรียนการศึกษาพิเศษแคมป์
ฮิลล์ (Camphill Community) และมีการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมครูและผู้สนใจ ตั้งแต่ระดับ
ประกาศนี ยบั ตรจนถึ งระดับปริญ ญ าเอก  ในวิทยาลั ยแคมป์ ฮิลล์  (Camphill Academy)  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ซึ่งครูของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 2 คน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานชุมชนแคมป์ฮิลล์ 
ที่เมืองเว้ ประเทศเวียดนามมาแล้ว 

2) สุ่มศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์จากพ้ืนที่ ของครอบครัวที่ส่งเด็ก 
มารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 3 ครอบครัว ในอำเภอเมือง  
อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านธิ เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านของเด็กพิเศษและผู้ดูแล ที่ปรึกษา 
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ผู้วิจัยและคณะทำงาน ได้เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิเศษในความดูแล ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน  

3 ) วิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล จ ากการแส วงห ารู ป แบ บ ใน ก าร พั ฒ น า 
การจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  มาจัดทำกรอบแนวคิด 
การพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้วิจัย ที่ปรึกษา และ
คณะทำงานร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุมคณะทำงาน และการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์
จากการเยี่ยมบ้าน 

4) จ ัดทำกรอบแนวคิดการพ ัฒ นาการจ ัดการศ ึกษ า โดย ใช ้
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เพ่ือเป็นรูปแบบในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ  
มีข้ันตอน ดังนี้ 

(1 ) จั ดทำร่ างกรอบแนวคิดการพัฒ นาการจั ดการศึ กษ า 
โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

(2) นำเสนอร่างกรอบแนวคิด ให้ที่ปรึกษาและคณะทำงาน
มองเห็นภาพการนำการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ในบริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน  

(3 ) ครูวิพาก ษ์กรอบแนวคิดการพัฒ นาการจัดการศึกษา 
โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเดก็พิเศษ และปรับปรุง 

(4 ) น ำเสน อกรอบ แนวคิ ด การ พั ฒ นาการ จั ดการศึ กษ า 
โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่ปรับปรุงแล้วต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน 
การจัดทำกรอบแนวคิด และนำการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ มาใช้ทำงานกับเด็กพิเศษ
และครอบครัว ซึ่งได้กรอบแนวคิดการดำเนินการ ดังแผนภูมิที่ 4.1 
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แผนภูมิที่  4.1  กรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
           เดก็พิเศษ ปีการศึกษา 2554 

การทำงานเชิงระบบ 

องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

มาตรฐานการศึกษา 

เครือข่ายความรว่มมอื 

พัฒนาความเป็นมนุษย์ตามศักยภาพของตน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

คุณภาพชีวิตเด็กพิเศษ 

 

การศึกษาเพื่อการเยียวยา 
(Curative Education) 

หมายถึ ง การจัดการศึกษา
แบ บ สห วิ ท ย าก ารส ำห รั บ 
คนพิเศษ ซ่ึงคำนึงถึงองค์รวม
ของความเป็นมนุษย์ที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดย 
การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
ของคนพิ เศษ ผู้ดูแล ครูและ 
นักวิชาชีพ 

 

หลักสูตรการจดัการเรยีนรู ้

ศิลปะบำบัด 
- การเล่านิทาน 
- การวาดภาพ 
- ระบายส ี
- งานปั้น 
- งานไม้ 

- การละคร 
 

สังคมบำบัด 
- งานฝีมือ 
- งานบ้าน 
- งานสวน 
- อาชพีและ 
การมีงานทำ 

 

กิจกรรมบำบัด 

 

การจัดสิ่งแวดล้อม 

 

จิตตลีลา 

 

กายภาพบำบัด 

 
ดนตรีบำบดั 

 

ทักษะการเรียนรู้ 

1. ทักษะพื้นฐาน 

2. ทักษะจำเป็นเฉพาะความ

พิการหรือทกัษะจำเป็นอื่นๆ 
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จากแผนภูมิที่ 4.1 ในการจัดการศึกษาเพ่ือการเยียวยาหรือการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ เป็นการดำเนินการนำหลักสูตรการเรียนรู้การศึกษาวอลดอร์ฟ ที่มีใช้ในโรงเรียน    
วอลดอร์ฟทั่วไป ร่วมกับกิจกรรมบำบัดอ่ืน  ๆ เช่น ศิลปะบำบัด หลักสูตรการจัดการเรียนรู้          
สังคมบำบัด การจัดสิ่งแวดล้อม กายภาพบำบัด ดนตรีบำบัด จิตตลีลา (การเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษา) 
กิจกรรมบำบัด  เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ตามศักยภาพของเด็กพิ เศษ ด้ านจิตวิญญาณ              
ด้านสติปัญญา ด้านสังคม ด้านจิตใจ-อารมณ์ และด้านร่างกาย ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ โดยการอาศัยเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5) แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย บุคลากร ดังนี้ 
ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน ผู้อำนวยการ

สถาบันม่านฟ้าเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก        
ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
คณะทำงาน ได้แก่ครู จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นางณัฐสุดา

นาลอ นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ นายถวัลย์ หลวงโย นางสาวอัญชลี กาปัญญา นางธรรมพร มณีกุล  
นายสุริยา กองมงคล และนางสาวปิฐินนท์ จนัทร์รัตน์  

6) จัดทำโครงการ เสนอขอความเห็ นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และใช้เป็นรูปแบบการดำเนินงาน
และการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงาน ในการจัดทำโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ 
ได้ น ำเสนอวิธี การทำงาน เชิ งระบบ  (Systemic Approach) ให้ กั บผู้ วิ จั ย และคณ ะทำงาน  
ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบและสะดวกต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ผู้วิจัยได้เรียนรู้ เรื่องการทำงานเชิงระบบเป็นครั้งแรก ทำให้สนใจที่จะศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือนำไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนต่อไป  

7) จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
และมีการวิเคราะห์งานในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด สำหรับเป็นรูปแบบการดำเนินงานไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ ในขั้นตอนนี้ พบว่า ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเชิงระบบ และ
การจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนที่จัดทำไว้ในโครงการ และมองเห็นความแตกต่าง 
ของการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน จึงเกิด
แนวคิดที่จะนำไปใช้ในการเขียนโครงการและแผนการปฏิบัติการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ในปกีารศกึษา 2555  

8) ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน มีดังนี ้
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(1) ฝึกอบรมครูและผู้ เกี่ยวข้อง โดยจัดการฝึกอบรมครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2554 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจังหวัดลำพูน มีผู้เข้าอบรม 
จำนวน 44 คน ประกอบด้วย ผู้ วิจัย จำนวน 1 คน ครู จำนวน 7 คน ผู้ดูแล จำนวน 18 คน  
และเด็กพิเศษ จำนวน 18 คน ผลการฝึกอบรม พบว่า 

(1 .1 ) ก ารฝึ กอบ รมมี ทั้ งภ าคท ฤษฎี และภ าคปฏิ บั ติ  
ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองและนำไปใช้ทำงานกับเด็กพิเศษและผู้ดูแล 

(1.2) ผู้วิจัยและครู มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการทำงาน
กับเด็กพิเศษบนพื้นฐานการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ และการทำงานกับเด็กพิเศษ 

(1.3) เป็นครั้งแรกที่ครูได้รับการฝึกอบรมร่วมกับผู้ดูแล 
และเด็กพิเศษ ทำให้เข้าใจเทคนิคการทำงานกับผู้ดูแลและเด็กพิเศษ และตระหนักถึงความสำคัญ 
ของแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Services Plan : IFSP) 
ว่าเป็นเครื่องมือในการทำงานกับ เด็กพิเศษในระยะแรกเริ่ม ที่ ให้ความสำคัญกับการทำงาน 
กับเด็กพิเศษผ่านผู้ดูแลเด็กพิเศษ 

(2) เตรียมห้องเรียนสาธิต หลังการฝึกอบรมครูและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง
คณะทำงานตกลงที ่จะจ ัดห ้องเร ียนสาธ ิต  โดยใช ้การศ ึกษาวอลดอร ์ฟสำหร ับ เด ็กพ ิเศษ  
จำนวน 1 ห้อง สำหรับเด็กพิเศษทุกประเภทความพิการ ตั้งแต่แรกพบความพิการ อายุ 3-6 ปี และ
ผู้ดูแล ในการเตรียมห้องเรียนนี้ผู้วิจัย พบว่า มีการจัดห้องเรียนที่เรียบง่าย สะอาด สว่าง สงบ 
สวยงาม ดูดี น่าเรียน มีการใช้ผ้าย้อมสีรุ้ง ของเล่นจากธรรมชาติ ไม้และเครื่องจักสาน มาใช้ใน
การจ ัดห ้องเร ียนที ่สอดคล ้องก ับการดำรงช ีว ิต ของเด ็กพ ิเศษ  ซึ ่งประหยัดงบประมาณ 
เป็นอย่างมาก 

(3) ดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษ ในห้องเรียนสาธิต จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนสาธิตโดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ
เด็กพิเศษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 

ระย ะแรก เริ่ ม  (เดื อ น ตุ ล าค ม -ธั น ว าค ม  พ .ศ . 2554) 
คณะทำงานนำความรู้ความเข้าใจเรื่อง การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษไปประยุกต์ใช้ 
กับการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ผลการดำเนินการ พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และการทำงานของครูกับเด็กพิเศษ
และผู้ดูแลมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังต้องการความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาและ 
คณะนิ เทศ ซึ่ งที่ปรึกษาโครงการและคณะนิ เทศมีงานด้านวิชาการกับโครงการอ่ืน  ๆ มาก  
ไม่สามารถมาทำงานกับครู เป็นประจำได้  จึงเป็นประเด็นปัญหาจะทำอย่างไรจึงจะพัฒนาครู  
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเหมือนครูในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) 
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ระหว่างการดำเนินโครงการ ที่ปรึกษาโครงการได้มานิเทศ
พร้อมกับคณะนิ เทศจากสถาบันม่านฟ้าเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก 
ได้ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะว่า การทำงานกับผู้ดูแลและเด็กพิเศษยังไม่เป็นกระบวนการ ที่จะนำไปสู่
การพัฒนาเด็กพิเศษแบบองค์รวม เพราะครูยังขาดทักษะในการทำงานกับเด็กพิเศษและผู้ดูแล 
ถ้าต้องการให้พัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน โดยใช้การศึกษา
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษมีความเป็นไปได้ ควรจะมีครูแกนนำที่มีความรู้ความสามารถและ 
มีประสบการณ์การทำงานตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟมาทำงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน เพ่ือเป็นผู้พาครูทำงานตามโครงการต่อไป 

ร ะ ย ะ ที่  2 ( เดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์ -มี น า ค ม  พ .ศ . 2555)  
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจังหวัดลำพูน  ได้สรรหาครูแกนนำที่ มีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์การทำงานในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้แบบสองภาษาสำหรับ 
เด็กหูหนวก ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ และได้ครูแกนนำตามที่ต้องการ 
มาทำงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงเป็นไปได้ด้วยดี 
มีการจัดห้องเรียนใหม่ด้วยการทาสีชมพูอมส้มที่ดูอบอุ่นมีมุมต่าง ๆ เช่น มุมบ้าน มุมนิทาน  
มุมครูพาทำ และมุมประกอบอาหาร  

การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนดำเนินการไปได้ด้วยดี ที่ปรึกษา
โครงการ ครูแกนนำ และคณะนิเทศก์ ได้จัดทำหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ และคู่มือครู 
ให้เหมาะสมกับบริบทของเด็กพิเศษที่มารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ครูแกนนำเป็นผู้นำพาครูทำงานกับผู้ดูแลและเด็กพิเศษ ที่ปรึกษาโครงการและคณะนิเทศได้มานิเทศ
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ด้วยการสังเกตการสอน ช่วยสอนสาธิตการสอนและฝึกอบรมครู  
ทำให้ครูมีพัฒนาการในการทำงานกบัผู้ดูแลและเด็กพิเศษก้าวหน้ายิ่งขึ้น  

9) นิเทศ กำกับ ติดตาม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
จัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู โดยที่ปรึกษาโครงการและคณะวิทยากรที่จัดฝึกอบรม 
เพ่ือให้ครูและผู้ดูแล ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนา 
ทักษะของครูอย่างถูกต้อง ผลการนิเทศ พบว่า ครูและผู้ดูแลทุกคน ได้รับการนิเทศจากที่ปรึกษา
โครงการและคณะวิทยากร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ครูและผู้ดูแล ได้รับความช่วยเหลือและ
คำแนะนำในการทำงานกับ เด็กพิ เศษที่ ถูกต้องตามหลักวิชาการในขณะที่ ปฏิบัติ งานและ 
มีความประทบัใจในการได้รับการนิเทศ 

1 0 ) ป ร ะ เม ิน ผ ล ก า ร ด ำ เน ิน ง า น  ศ ูน ย ์ก า ร ศ ึก ษ า พ ิเ ศ ษ  
ประจำจังหวัดลำพูน  ได้ทำการประเมินผลการดำเนินงาน วันที่ 27-28 เมษายน พ .ศ. 2555 
โดยจัดให้การสอบถามความคิดเห็นของครูและผู้ดูแลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษา 
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วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เพ่ือต้องการให้มีข้อมูลและสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา
งานผลการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มครูและกลุ่มผู้ดูแล (ผู้ปกครอง) พบว่า 

(1) ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มครู มีดังนี้ 
(1.1) ครูทุกคนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เพราะ 

ได้ทำงานในบทบาทและหน้าที่ของครูในการทำงานกับเด็กพิเศษอย่างเต็มที่ และพบว่า เด็กพิเศษ 
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้และมีพัฒนาการดีขึ้น ซึ่งไม่ใช่พัฒนาการตามธรรมชาติที่เกิดจาก  
เด็กพิเศษทีม่ีอายุเพ่ิมข้ึน แตเ่ป็นพัฒนาการที่เกิดจากการทำงานร่วมกัน ของครู ผู้ดูแล และเด็กพิเศษ 

(1.2) ครูมีการเตรียมการสอนโดยมีหลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อและคู่มือครู โดยมีการทำการศึกษาและปรึกษากับกลุ่มเพ่ือนครูที่ทำงานทีมเดียวกัน        
ทำให้การทำงานกับเด็กพิเศษในห้องเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยครูเป็นผู้
พาทำตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้  

(1 .3 ) ครูมี การพัฒ นาทั กษะการจัดการเรียนรู้ เ พ่ิ มขึ้ น 
และมีความมั่นใจในการทำงานกับเด็กพิเศษ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน มีการนิเทศ 
โดยคณะนิเทศ  

(1 .4) ครู  ผู้ ดู แล และเด็ กพิ เศษ  มี ความผู กพั น ใกล้ ชิ ด 
สนิทสนมกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และมีนำ้ใจนำสิ่งของมาแบ่งปันให้กับผู้อื่น 

(1.5) ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เพ่ือจะพัฒนา 
การทำงานกับผู้ดูแล เด็กพิเศษ และเพ่ือนครู ทั้งจากการฝึกอบรมครูโดยคณะวิทยากร การนิเทศ 
ของคณะนิเทศ และการฝึกอบรมต่อเนื่องภายในกลุ่มงานวิชาการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน สังเกตได้จากครูส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น มีเพียงส่วนน้อย 
ทีย่ังไม่เห็นความสำคัญ ซึ่งครูกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่อืน่ที่ไม่ใช่ทำหน้าทีจ่ัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 

ดร.จิตประภา ศรีอ่อน ที่ปรึกษาโครงการ ได้เสนอแนะว่าใน 
ภาคเรียนต่อไป ควรจัดกลุ่มครูแต่ละกลุ่มที่อยู่ประจำแต่ละอำเภอ ของ 8 อำเภอ ในจังหวัดลำพูน 
ควรจัดให้ครูที่มีความคุ้นเคยกันและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้อยู่กลุ่มอำเภอเดียวกัน 
และให้ครูที่อยู่หน่วยบริการชุมชนประจำอำเภอเข้ามาเรียนรู้การดูแลเด็กพิเศษในห้องเรียนสาธิต 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ในวันที่ เด็กพิเศษของแต่ละอำเภอมารับบริการ 
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และกลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยบริการชุมชนประจำอำเภอ
ร่วมกับหัวหน้าทีม เพ่ือเรียนรู้ที่จะขยายผลการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษ สู่การสร้างทีมคุณภาพต่อไป 
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(2) ข้อมูลที่พบจากกลุ่มผู้ดูแล (ผู้ปกครอง) มีความคิดเห็น ดังนี้ 
(2.1) ผู้ดูแล (ผู้ปกครอง) ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

และการเรียนรู้ร่วมกับ เด็กพิเศษทุกครั้งที่พาเด็กพิเศษมารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมในห้องกิจกรรมบำบัดของนักวิชาชีพ 
เช่น กิจกรรมบำบัด ซึ่งผู้ดูแล (ผู้ปกครอง) ทุกคนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
อย่างเต็มที่ สามารถนำกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ไปทำงานกับเด็กพิเศษที่บ้านได้ ทำให้เด็กพิเศษได้รับ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กพิเศษมีพัฒนาการดีขึ้นทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ  

(2.2) ผู้ดูแล (ผู้ปกครอง) มีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวครู
ว่าครูเป็นผู้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่จะนำพา 
ตัวผู้ดูแล (ผู้ปกครอง) และเด็กพิเศษให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้  

(3) ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กพิเศษ ที่ได้จากกลุ่มครูและ
ผู้ดูแล และจากการสังเกตของผู้ วิจัย  พบว่า เด็กพิ เศษมี พัฒนาการที่ เป็นผลที่ เกิดขึ้ นจาก 
การจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ มีดังนี้ 

(3 .1 ) ด้ า น ร่ า ง ก าย  เด็ ก พิ เศ ษ มี ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง 
ในด้านเคลื่อนไหวร่างกายในทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดีขึ้นทุกคน ทั้งนี้เพราะ
ครูได้พัฒนาเด็กพิเศษ โดยคำนึงถึงการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมในทุกด้าน และมีกิจกรรมเพ่ือ 
ปรับจังหวะและความสมดุลให้กับเด็กพิเศษ เช่น กิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษา ดนตรีบำบัด 
และกิจกรรมวงกลมในห้องเรียน ทำให้ เด็กพิเศษได้ เคลื่อนไหวตามจังหวะอย่างสนุกสนาน 
และมีความสุข ส่งผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ สารเคมีในร่างกาย สมองและการทำงาน
ประสานกันของมือและตา โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

(3 .2) ด้านจิตใจ -อารมณ์  เด็กพิ เศษมีการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านจิตใจ-อารมณ์ที่ดีขึ้นทุกคน โดยสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
ในชีวิตประจำวันได้จนสำเร็จ ซึ่งไม่พบเด็กพิเศษที่อารมณ์เสียบ่อย กรีดร้องหรือแสดงพฤติกรรมที่
รุนแรง แต่พบว่า เด็กพิเศษมีความสุข แสดงออกถึงความมีจิตใจ มีอารมณ์ที่ดีเป็นมิตรกับผู้คน 
เช่น วิ่งมากอดและแสดงความรักความคิดถึงกับครู คณะนิเทศ และผู้ดูแล มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและ
คำพูดที่แสดงถึงการมีอารมณ์ดี มีความสุข และอารมณ์ขัน 

(3.3) ด้านสังคม เด็กพิเศษมีการเปลี่ยนแปลงในทักษะสังคม
และทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่ดีขึ้นทุกคน โดยเด็กพิเศษทุกคน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ เคารพกฎกติกาและทำตามระเบียบได้ เรียนรู้มารยาทสังคม 
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เช่น การทักทายด้วยการไหว้และการกล่าวคำ สวัสดี ดื่มนม และรับประทานขนมบนโต๊ะอาหาร 
จากแก้วหรือหลอดได้ดี รับประทานอาหารได้เรียบร้อย ด่ืมน้ำจากแก้วได้เรียบร้อยดี รู้จักการรอคอย 
และรอคอยลำดับของตัวเองได้  

(3.4) ด้านสติปัญญา เด็กพิเศษมีการเปลี่ยนแปลงในทักษะ
ทางด้านสติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการที ่ด ีขึ ้นท ุกคน  โดยเด ็กพ ิเศษท ุกคน 
สามารถเรียนรู้ที ่จะทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่ครูหรือผู้ดูแลพาทำได้ตามความสามารถของตนเอง 
บางคนเริ่มพูดได้และตอบคำถามได้ 

(3 .5 ) ด้ านจิ ตวิ ญ ญ าณ  เด็ ก พิ เศษมี การเปลี่ ยนแป ลง 
ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นทุกคน คือ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยเหลือครู
และผู้ดูแลทำงานทั้งจากการขอร้องให้ช่วยและช่วยเหลือด้วยตนเอง และเด็กพิเศษพยายามที่จะช่วยเหลือ
ตัวเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

1.5 สรุปสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจ ังห ว ัดล ำพ ูน  ต ามแนวการ ศ ึกษ าวอลดอร ์ฟสำห ร ับ เด ็กพ ิเศ ษ  ภาค เร ียนที ่ 2  
ปีการศึกษา 2554 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554 ผู้บริหาร 
ในฐานะผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะนำการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
มาใช้พัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ทั้งนี้เพราะ 

1.5.1 ผลการดำเนินงาน อยู่ ในระดับที่ก้าวหน้าทุกรายการ รายละเอียด 
ดังตารางที่ 4.2 
ตารางท่ี 4.2  ระดับความสำเร็จและรายละเอียดของความสำเร็จในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 

ที ่ รายการ ระดับความสำเร็จ รายละเอียดของความสำเร็จ 

1 เด็กพิเศษ ก้าวหน้า เด็กพิ เศษมีการเปลี่ ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ-อารมณ์  ด้านสังคม 
ด้ านสติปัญ ญ า และด้ านจิตวิญ ญ าณ 
(ทักษะพ้ืนฐาน และคุณลักษณ ะที่ พึ ง
ประสงค์) ที่ก้าวหน้าทุกด้านอย่างสัมพันธ์
กัน 
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ตารางที ่4.2 (ตอ่) 
ที ่ รายการ ระดับความสำเร็จ รายละเอียดของความสำเร็จ 

2 ครู ก้าวหน้า ครูมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

ของครูในการทำงานกับเด็กพิเศษ และ

ผู้ดูแลมีการพัฒนาทักษะในการทำงานกับ

เด็กพิเศษ มีการทำงานเป็นทีม สังเกต 

และเก็บข้อมูลเป็นระบบ 

3 ผู้ดูแล 

 

ก้าวหน้า ผู้ดูแลมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้และ

ทักษะการทำงานกับเด็กพิเศษสามารถ

นำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านได้ 

1.5.2 ผู้ มี ส่ วน เกี่ ย วข้อ งมี ความ พึ งพอใจต่ อการจัดการศึกษาโดย 
ใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ อยู่ ในระดับมากที่สุดทุกรายการ ตามรายละเอียด  
ดังตารางที่ 4.3 
ตารางท่ี 4.3  ระดับความพึงพอใจและรายละเอียดของความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม 

ที ่ รายการ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
รายละเอียดของความพึงพอใจ 

1 ผู้บริหาร มากที่สุด ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 

การเปลี่ยนแปลงของครู พัฒนาการที่ก้าวหน้าในทุก

ด้านของเด็กพิเศษ การมีส่วนร่วมของผู ้ดูแล การ

ทำงานที่เป็นระบบ บรรยากาศของห้องเรียน การ

นิเทศ ครูแกนนำ ผู ้เชี ่ยวชาญต่างประเทศ และ

นวัตกรรมจากการพัฒนางาน 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
รายละเอียดของความพึงพอใจ 

2 คร ู มากทีสุ่ด ครูมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมที่ได้ปฏิบัติจริง  

มีบรรยากาศห้องเรียนที่ สะอาด เรียบง่าย 

สวยงามการทำงานเป็นทีม ผู้ดูแลมีส่วนร่วม        

มี เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการจั ดการ เรียนรู้  เช่ น 

แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู สื่อพัฒนาการของ

เด็กพิ เศษที่ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน การนิ เทศ

ติ ดตาม  ครู แกนนำที่ เป็ นตั วอย่ างและให้

คำแนะนำและนวัตกรรมจากการทำงาน 

   

3 ผู้ดูแล 

 

มากที่สุด ผู้ ดูแลมีความพึงพอใจในการมีส่ วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปใช้

ที่บ้านได้  ทำให้เด็กพิเศษมีพัฒนาการที่ดีขึ้น      

มีความเป็นกันเองกับครู และได้พบปะกับกลุ่ม

ผู้ดูแลด้วยกัน  

4 คณะนิเทศ มากที่สุด คณะนิเทศมีความพึงพอใจในด้านความมุ่งมั่น

ตั้งใจที่จะพัฒนางานของผู้บริหาร การมีส่วน

ร่วมของผู้ดูแลในห้องเรียน การเปลี่ยนแปลง

ของครูในการทำงานกับเด็กพิเศษ การ

เปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ ครูแกนนำ 

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และนวัตกรรมจากการ

พัฒนางาน 

1.5.3 มีที่ปรึกษาโครงการ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานด้านการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
คือ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟสำหรับเด็ก
พิเศษ ดังนี้ 
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1) เป็นผู้อำนวยการสถาบันม่านฟ้าเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนหูหนวก 

2) เป็นผู้ ริ เริ่มนำการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด็กพิ เศษ มาใช้  
กับการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาสำหรับเด็กหูหนวกเป็นครัง้แรกของโลก 

3) เป็ น อดี ต ค ณ บ ดี วิ ท ย าลั ย ราชสุ ด า  ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล 
ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการทำงานด้านการฟ้ืนฟสูมรรถภาพเด็กพิเศษ 

4) เป็นประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นหลักสูตรผลิตครูสอนเด็กหูหนวก ครูสอนภาษามือ และ
ล่ามภาษามือ 

5) เป็นผู้สอนวิชาวิจัยทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
และเป็นที่ปรึกษางานวิจัยด้ านการฟ้ืน ฟูสมรรถภาพ เด็กพิ เศษการศึกษาของคนหูหนวก 
และด้านหูหนวกศึกษา ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ 

6) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ 
7) เป็นอดีตผู้บริหารของโรงเรียนในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

การมีที่ปรึกษาโครงการ ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านบริหาร ด้านวิชาการ
เกี่ยวกับเด็กพิเศษ ด้านการวิจัย และเคยเป็นผู้บริหารโรงเรียนของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ที่มีส่วนในการริเริ่มงานศูนย์การศึกษาพิเศษมาก่อน และมีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 
ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่สำคัญมีความเป็นครูที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์         
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถนำพาและเสนอแนะการทำงานได้รอบด้าน ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ต่อการทำงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และตัวผู้วิจัยเอง ซึ่งเป็นจุดแข็ง 
ของการดำเนินโครงการตรงกับหลักการบริหารงาน การมีที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์
เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ และเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้อ่ืนได้ จะทำให้งาน 
ที่ทำประสบความสำเร็จได้ในเวลาที่น้อยกว่าการลองผิดลองถูก 

1.5 .4 ครูแกนนำ มีความรู้และประสบการณ์ การทำงานการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่จะมาเป็นแกนนำตัวอย่างการทำงาน สามารถถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับผู้ร่วมงานได้ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เด็กพิเศษได้รับ
การจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ผู้ดูแลเด็กพิเศษและครูได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง 
จากผู้มีประสบการณ์ ไม่ต้องลองผิดลองถูกหรือการรอที่ปรึกษาโครงการมานิเทศจึงจะสามารถ 
แก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งบางครั้งอาจจะสายเกินไป 

 



132 
 

1.5.5  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ มีความสำคัญ
มากเพราะเป็นผู้มีองค์ความรู้ มีประสบการณ์ และมีข้อมูลเครือข่ายที่จะเป็นที่ พ่ึงทางวิชาการ 
และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับคณะครูและคณะนิเทศได้ ในช่วงแรกของการเริ่มงาน  
ดร.จิตประภา ศรีอ่อน ที่ปรึกษาโครงการได้ประสานงานเครือข่ายการศึกษาวอลดอร์ฟประเทศไทย
และนานาชาติจนได้ นางมาเรียน่า บราเซน (Mrs. Mariane Brasen) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานกับเด็กพิเศษ ในศูนย์บำบัด 
เด็กพิเศษแค้มป์ฮิลล์ ประเทศอังกฤษมากกว่า 20 ปี มาเป็นผู้เชี่ยวชาญทำงานร่วมกับที่ปรึกษา
โครงการ  คณะทำงานนิเทศ ผู้วิจัยและคณะคร ู

1.5.6 เครือข่ายความร่วมมือที ่ที ่มีประสบการณ์ ในการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิเศษ โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นส่วนที่มีความสำคัญและจำเป็น
สำหรับการทำงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมทำงาน 
ดังนี้ 

1) มีก ารแลก เปลี ่ยน เร ียน รู ้ร ะห ว ่า ง เค ร ือ ข ่ายความร ่วมม ือ 
ด้านการศึกษาแนววอลดอร์ฟ และการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด ็กพิเศษ  จะเป็นสิ่งสำคัญ 
ทีจ่ะให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้ และประสบการณ์การเรียนการสอน  

2) เค รื อ ข่ ายคว าม ร่ ว ม มื อ ใน ระดั บ น โยบ าย ที่ จ ะสนั บ ส นุ น 
การนำนวัตกรรมนี้ไปเผยแพร่หรือทดลองใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานกับเด็กพิเศษ 

3) เครือข่ายความร่วมมือในระดับอุดมศึกษา ที่จะสนับสนุนต่อยอด 
องค์ความรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืนในการทำวิจัย การฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

1.5.7 การสนับสนุนงบประมาณ เป็นสิ่งจำเป็น เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ 
ต้องใช้เวลาและเงินงบประมาณ ในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในระยะเริ่มแรกศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้ใช้งบประมาณของมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ สาขาภาคเหนือ 
ประจำจังหวัดลำพูนดำเนินโครงการดังกล่าว และได้ศึกษาข้อมูลเพ่ือขอความสนับสนุนงบประมาณ 
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับ เด็กพิเศษ เพ่ือให้สามารถดำเนินโครงการ 
ได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

1.6 ข้อเสนอแนะ 
จากการนำแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

มาใช้ ในศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน เป็น เวลา 1 ภาคเรียน มี ผลการสรุป 
ผลการดำเนินงานดังกล่าว ผู้วิจัยได้นำผลการดำเนินงานสู่การพิจารณาของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และที่ปรึกษาโครงการ ไดร้ับข้อเสนอแนะการดำเนินงานในระยะต่อไป ดังนี้ 
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1.6.1  ควรมี การนำการศึ กษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด็ ก พิ เศษ  มาใช้  
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มาดำเนินโครงการ
ต่อไป โดยความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวอลดอร์ฟแห่งประเทศไทย สถาบันม่านฟ้าเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก และศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความสนใจ 

1.6.2  ก า ร ด ำ เนิ น โค ร ง ก า ร ค ว ร เป็ น ก า ร วิ จั ย เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการมีส่วนร่วมในการวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ขึ้นในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

2. สภาพการดำเน ินงานพัฒนาการจัดการศ ึกษาศูนย์การศ ึกษาพ ิเศษ 
ประจำจ ังหวัดลำพ ูน  ตามแนวการศ ึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด ็กพ ิเศษ  ปีการศ ึกษา  
2555-2559 

การดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2555-2559 มีการดำเนินการ ดังนี้  

 2.1 ผู้วิจัยได้จัดทำขั้นตอนการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้การศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มี 16 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ศึกษาข้อมูล 2) แสวงหาผู้ทรงคุณวุฒิ  3) จัดทำกรอบแนวคิด 4) นำเสนอกรอบแนวคิด  
5) แต่งตั้งคณะทำงาน 6) จัดทำโครงการ 7) จัดทำแผนปฏิบัติการ 8) ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ  
9) ปฏิบัติงานตามแผน 10) นิเทศ กำกับ ติดตาม 11) ปฏิบัติงานตามแผน 12) ประเมินผล 
การดำเนินงาน 13) สรุปผลการดำเนินงาน 14) วิพากษ์ผลการดำเนินงาน 15) จัดทำรายงาน และ  
16) นำเสนอรายงาน  

โครงสร้างของขั้นตอนการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์ การศึกษาพิ เศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษมีลักษณะเป็นกระบวนการ 
เชิงระบบ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ดังแผนภูมิที่ 4.2  
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2. แสวงหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นำเสนอรายงาน 

และพัฒนาต่อเนื่อง 

1. ศึกษาข้อมูล 

3. จัดทำกรอบแนวคิด 

11. ปฏิบัติงานตามแผนที่ปรับปรุง 

12. ประเมินผล 
การดำเนินงาน

โครงการ 

13. สรปุผลการดำเนินงาน 

9. ปฏิบัติงานตามแผน 

8. ขออนุมัติ

แผนปฏิบัติการ 

7. จัดทำแผนปฏบิัติการ 

14. วิพากษ์ผล
การดำเนนิงาน 

4. นำเสนอกรอบแนวคิด 

5. แต่งต้ังคณะทำงาน 

6. จัดทำโครงการ 

15. จัดทำรายงาน 

อ

นุ

มั

ติ 

10. นิเทศ กำกับ ติดตาม 
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า
น 

ผ่
า
น 
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แผนภูมิที่ 4.2  ขั้นตอนการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
    ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
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จากแผนภูมิที ่4.2 มีรายการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้  

1. ศึกษาข้อมลู มีวิธีดำเนินการ ดังนี้  
1.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
1.2 ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่นำรูการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 

เด็กพิเศษ มาใช้พัฒนาการศึกษาท่ีประสบความสำเร็จ  
1.3 สอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ 

2. แสวงหาผู้ทรงคุณวุฒิ มีวิธีดำเนินการ ดังนี้  
2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญ 

ด้านการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
2.2 ประสานงานขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเข้าใจ

การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ การวิจัยและมีเวลาให้ 
กับการพฒันาการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

2.3 ประสานงานขอความอนุเคราะห์และช่วยแหลือด้านการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ มาเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงาน 

3. จัดทำกรอบแนวคิด มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
3.1 ผู้บริหารออกแบบกรอบแนวคิดการดำเนินงาน  
3.2 นำกรอบแนวคิดการดำเนินงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา 

ความเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะ  
3.3 ปรับปรุงแก้ไข กรอบแนวคิดการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นำเสนอกรอบแนวคิด มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 ผู้บริหารนำกรอบแนวคิดการดำเนินงานที่พัฒนาขึ้น เสนอต่อ 
ทีป่ระชุมครูและบุคลากร 

4.2 รับฟังความคิดเห็นของครูและบุคลากร 
4.3 ปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดการดำเนินงานตามข้อคิดเห็นของครู 

และบุคลากร 
5. แต่งตั้งคณะทำงาน มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

5.1 ประกาศแต่ งตั้ งผู้ ท รงวุฒิ  ที่ มี ความรู้ และประสบการณ์  
ด้านการศึกษาวอลลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ การศึกษาพิเศษ และการวิจัย  
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5 .2  แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห า ร โค ร งก า ร พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ โดยคัดเลือกผู้ที่มีความสนใจด้านการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษและทำงานร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

6. จัดทำโครงการ มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
6 .1  ผู้ บ ริห าร  ผู้ ท รงคุณ วุฒิ  และผู้ บ ริ ห าร โค รง การร่ วมกั น 

ออกแบบโครงการ 
6.2 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือวิพากษ์โครงการ 
6.3 ปรับปรุงแก้ไขโครงการตามข้อเสนอของที่ประชุม 

7. จัดทำแผนปฏิบัติการ มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
7.1 บริหารโครงการออกแบบแผนปฏิบัติการ โดยกำหนดกิจกรรม 

เป้าหมายกิจกรรมย่อย ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
7.2 นำแผนปฏิบัติการไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม 

ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ 
7.3 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ  
8.1 ผู้บริหารโครงการนำเสนอแผนปฏิบัติการต่อผู้บริหารตามลำดับ 
8.2 ปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอของผู้บริหาร (ถ้ามี) 

9. ปฏิบัติงานตามแผน มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
9.1 ผู้บริหารโครงการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือชี้แจง

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
9.2 ผู้ บริหารโครงการจัดประชุมผู้ รับ ผิ ดชอบและผู้ เกี่ ย วข้อ ง 

แต่ละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
10. นิเทศ กำกับ ติดตาม มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

10.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร นิเทศ กำกับ ติมตามการปฏิบัติงาน
ของผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกิจกรรม 

10.2 ผู้ บริหารโครงการ นิ เทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติ งาน 
ของผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องกิจกรรม 

11. ปฏิบัติงานตามแผนที่ปรับปรุง มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
11.1 ผู้บริหารโครงการปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร 
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11.2 ผู้บริหารโครงการ ผู้ รับผิดชอบและผุ้ เกี่ ยวข้องกิจกรรม 
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ปรับปรุง 

12. ประเมินผลการดำเนินงาน มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
12.1 ผู้บริหารโครงการประเมินผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ของโครงการ  
12.2 ผู้บริหารโครงการสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
13. สรุปผลการดำเนินงาน มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

13.1 ผู้บริหารโครงการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครางการ 
โดยมีผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม 

13.2 ผู้บริหารโครงการจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 
เพ่ือนำสู่การวิพากษ์ผลการดำเนินงาน 

14. วิพากษ์ผลการดำเนินงาน มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
14.1 ผู้บริหารโครงการจัดประชุมวิพากษ์ผลการดำเนินโครงการ 

โดยมีครูและบุคลากรเข้าร่วม  
14.2 ผู้บริหารโครงการรบัฟังข้อเสนอแนะ จากครูและบุคลากร 
14.3 ผู้บริหารโครงการรวบรวมข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 

ในการพัฒนาการดำเนินโครางการ ในปีต่อไป   
15. จัดทำรายงาน มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

ผู้ บ ริ ห า ร โค ร งก าร จั ด ท ำร าย งาน ผ ล ก า รด ำ เนิ น โค ร งก า ร 
ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

16. นำเสนอรายงานและพัฒนาต่อเนื่อง มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
16.1 ผู้บริหารโครงการนำเสนอรายงานผลต่อผู้บริหาร 
16.2 ผู้บริหารนำเสนอรายงานผลต่อหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ 

การดำเนินโครงการ 
16.3 ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ผลการดำเนินโครางการ 

และจัดทำโครงการฉบับร่างเพ่ือดำเนินการในปีต่อไป 
2.2 ผู้ วิจัยได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษา 

วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและการวิจัยระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และสถาบันม่านฟ้า 
เพ่ือการวิจัยและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก โดย ดร.จิตประภา ศรี อ่อน ผู้ เชี่ ยวชาญ 
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ด้านการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ การศึกษาพิเศษ การวิจัย และการบริหารสถานศึกษา 
การดำเนินงานตามโครงการทำในรูปแบบการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน โดยมีกระบวนการ
ดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้  

2.2.1 ขั้นเตรียมการ ประกอบด้วย  
1) เตรียมนโยบายและแผน มีการดำเนินการ ดังนี้ วางแผนร่วมกัน 

ทำโครงการและประชุมชี้แจงครู  
2) พัฒนาครูและบุคลากร มีการดำเนินการ ดังนี้  (1) อบรมเชิง 

เตรียมความพร้อมครู  ก่อน เปิ ดภาคเรียนที่  1และ 2 ทุกปีการศึกษา ใน เรื่องดั งต่ อไปนี้  
แนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ การพัฒนาหลักสูตร การผลิตสื่อ เทคนิคการสอน 
การบำบัดและประเมินผล (2) ฝึกอบรมครูเรื่อง การเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษา (3) ฝึกอบรมครู 
เรื่องดนตรีบำบัดตามแนวมนุษยปรัชญา (4) ฝึกอบรมครูเรื่องการทำวิจัย  

3) จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและศนูย์การศึกษาพิเศษ 
2.2.2 ขั้นปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

1) ปฏิบัติการสอนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ในห้องเรียศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยบริการในชุมชน สำหรับเด็กพิเศษอายุ 3-18 ปี และผู้ดูแล
เดก็พิเศษ 

2) ปฏิบัติการสอนที่บ้านตามนาฬิกาชีวิต โดยผู้ดูแลและครู 
3) จัดทำการศึกษารายกรณี Case study 

2.2.3 ขั้นติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 
1) นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

หน่วยบริการในชุมชน และที่บ้าน 
2) ประชุมคณะทำงานภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
3) ประเมินผลการดำเนินงานทุกปีการศึกษา 

2.3 ผู้วิจัยดำเนินการนำขั้นตอนการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 16 ขั้นตอน และโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนที่สร้างและพัฒนาขึ้น  
สู่การปฏิบัติ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2555-2559 
โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนและโครงการอย่างต่อเนื่อง   

2.4 จากการดำเนินการการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 16 ขั้นตอน และโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  ทำให้ผู้วิจัยค้นพบ 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ประกอบด้วย 10 เรื่อง ดังนี้  1) การแต่งตั้ ง
คณะทำงาน 2) การออกแบบโครงการ 3) การบริหารโครงการ 4) ที่ปรึกษาโครงการ 5) ผู้บริหาร 
(ผู้อำนวยการ) 6) คณะนิเทศ 7) ครู 8) ผู้ดูแล 9) เด็กพิเศษ และ 10) เครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งนี้เพราะว่า  

2.4.1 การแต่งตัง้คณะทำงาน  
ปีการศึกษา 2555 คณะทำงาน ประกอบด้วย ที่ปรึกษาโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน) และครูแกนนำจำนวน 
5 คน โดยครูแกนนำจำนวน 5 คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และครู จำนวน 
4 คน พบว่า งานดำเนินไปด้วยดีและรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะคณะทำงานมีความสนใจ และทำงานใกล้ชิด
กับที่ ป รึกษาโครงการ แต่ครูส่ วน ใหญ่ มีส่ วนร่วมในการปฏิบัติ งานน้อย เพียงแต่ทำงาน 
ตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน คณะทำงานขาดการขยายผล
ให้กับผู้ร่วมงาน ทำให้ครูปฏิบัติงานได้ตามคำสั่ง แต่ยังไม่สามารถพัฒนางานได้ด้วยตนเอง 
และคณะทำงานแต่ละคนมีประสบการณ์แตกต่างกัน ยังมองเป้าหมายตามประสบการณ์เดิม ที่ปรึกษา
โครงการไม่ได้อยู่ประจำที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และผู้บริหารมีภาระงานอ่ืน ๆ 
และขาดครูแกนนำที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

จากการประเมินผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2555 มีข้อเสนอแนะ
ให้จัดหาผู้มีความรู้และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
มาเป็นครแูกนนำ และให้ครูมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงาน  

ในปีการศึกษา 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้จัดหาครู
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานการศึกษาวอลดลอร์ฟ (สำหรับเด็กหูหนวก) จำนวน 2 คน 
และได้ปรับปรุงคณะทำงาน ดั งนี้  ที่ปรึกษาโครงการ ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นผู้บริหารโครงการ และคณะครูเป็นคณะทำงาน ทำให้มีผู้บริหาร
โครงการที่ทำงานใกล้ชิดกับครู ผู้บริหารและที่ปรึกษาโครงการ และครูแกนนำ ที่มีความรู้ 
และประสบการณ์การศึกษาวอลดอร์ฟเป็นพ่ีเลี้ยงพาคณะครูทำงาน ส่งผลให้คณะทำงานมีการพัฒนา
งานของตนเองได้เป็นอย่างดีและมีส่วนร่วมในการทำงาน ตั้งแต่ระดับการวางแผน การปฏิบัติงาน 
และการประเมินผล  

ในปีการศึกษา 2557-2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ได้จัดผู้รับผิดชอบเป็นทีม รวม 3 ทีม รับผิดชอบดูแลห้องเรียนที่ 1 อายุ 3-6 ปี ห้องเรียนที่ 2  
อายุ  7-12 ปี  และห้องเรียนที่  3 อายุ  13 ปีขึ้นไป ซึ่ งในปีการศึกษานี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
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ประจำจังหวัดลำพูนได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จากต่างประเทศ
มาเป็นคณะทำงาน ทำให้งานพัฒนาไปด้วยดี มีทีมงานที่เข้มแข็งสามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบได้ 

2.4.2 การออกแบบโครงการ  
ปี ก ารศึ กษ า 2555  ศู น ย์ การศึ กษ าพิ เศษ  ป ระจำจั งห วัดล ำพู น 

ได้เริ่มออกแบบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ โดยที่ปรึกษา
โครงการช่วยออกแบบให้  โดยมีผู้บริหารและครูแกนนำเป็นผู้วิพากษ์โครงการ และได้ประชาสัมพันธ์
ให้ครูทุกคนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนได้รับทราบทั่วกัน ทั้งนี้เพราะเป็นปีแรก
ผู้บริหารและครูแกนนำยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ เรื่อง การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ
แต่ได้เรียนรู้จากการพาทำของที่ปรึกษาโครงการที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กหูหนวก ทำให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนมีโครงการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษอย่างเหมาะสม 

ปีการศึกษา 2556 ที่ปรึกษาโครงการ ผู้บริหารและครูแกนร่วมกันออกแบบ
กับโครงการ โดยนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการ ปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงโครงการ 
ครูร่วมกันวิพากษ์โครงการ เพราะกิจกรรมในโครงการมีที่ปรึกษาโครงการ ผู้บริหาร และครูแกนนำ
เป็นผู้รับผิดชอบ และมีครูทุกคน เป็นผู้ เกี่ยวข้องทำให้มีโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น จากการมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบและ
ผู้เกี่ยวข้อง การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แต่พบว่ามีปัญหาเรื่องระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการดำเนินงาน  

จากการประเมินผลการดำเนินโครงการปีการศึกษา 2556 มีข้อเสนอแนะ  
ให้ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและงบประมาณของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ร่วมออกแบบโครงการด้วย  

ปีการศึกษา 2557 -2558 ผู้ บ ริห าร จัดประชุมออกแบบโครงการ 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ที่ปรึกษาโครงการ ครูแกนนำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
จำนวน 5 คน บุคลากรกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 3 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ การเงิน และบัญชี 
บุคลากรทุกคนร่วมกันวิพากษ์โครงการ ทำให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีระบบและ
กลไกที่สามารถตอบสนองความต้องการและส่งเสริมการดำเนินงานได้ดี และได้กระบวนการดำเนิน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่ประกอบด้วย        
3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการ และข้ันติดตามประเมินผล 

2.4.3 การบริหารโครงการ  
ปี ก ารศึ กษ า 2555  ศู น ย์ ก ารศึ กษ าพิ เศษ  ป ระจำจั งห วัดล ำพู น 

บริหารโครงการโดย  ผู้ อำนวยการศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน เนื่ องจาก 
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เป็นโครงการใหม่ที่ผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่มขึ้นและเป็นผู้นำแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
มาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา และเป็นผู้ที่ประสานงานกับที่ปรึกษาโครงการ ทำให้การดำเนิน
โครงการเป็นไปด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการแต่พบว่าการทำงานของคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาล่าช้าเพราะต้องรอคำสั่งจากผู้บริหาร การติดตามงานไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง  
ครูขาดทีป่รึกษาในการปฏิบัติงาน 

จากการประเมินผลการดำเนินโครงการปีการศึกษา 2555 มีข้อเสนอแนะ
จากที่ปรึกษาโครงการให้คัดเลือกครูที่มีความสนใจและมีภาวะผู้นำเข้ามาช่วยในการบริหารโครงการ 
และนำเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒ นา 
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 

ปีการศึ กษา 2556 ผู้ บ ริห ารเริ่มบริหารโครงการร่วมกับหั วหน้ า 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจและศรัทธาในแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ทั้งนี้เพราะผู้บริหารโครงการเป็นผู้ที่ต้องนำพา ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และแก้ไขปัญหา
การดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ทำให้ครูที่บริหารโครงการ
ร่วมกับผู้บริหารได้เรียนรู้การบริหารโครงการเป็นอย่างดี สามารถประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้ทุกฝ่าย 
ส่งผลให้โครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการสำหรับเด็กพิเศษ ที่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ การทำงานระหว่างผู้บริหาร
โครงการกับที่ปรึกษาโครงการ และครูมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งนี้ผู้บริหารได้สนับสนุนภาวะความเป็นผู้นำแก่ผู้ร่วมบริหารโครงการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริหาร
โครงการได้รับความร่วมมือจากครูเป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและ 
มีความก้าวหน้า 

ปีการศึกษา 2557-2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ได้แต่งตั้ งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นผู้บริหารโครงการ พบว่า การดำเนินโครงการ 
เป็นไปด้วยดีและมีเครือข่ายสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น มีการริเริ่มดำเนินโครงใหม่ ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำแก่ครอบครัวเด็กพิเศษ ทั้งนี้ เพราะว่าผู้บริหารโครงการเป็นผู้ที่  
มีความสนใจและลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง เป็นผู้นำที่ดีแก่บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีสามารถบริหารโครงการได้เป็นอย่างดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
มีนโยบายการเริ่มการขยายงานแก่ เครือข่ายที่ สนใจ และการพัฒนาต่อยอดโครงการใหม่  
ที่เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการวางรากฐานการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนที่ เข้มแข็ง
มั่นคง เพ่ือพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป 
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2.4.4 ทีป่รึกษาโครงการ  
ปีการศึกษา 2555 ที่ปรึกษาโครงการได้กำหนดกิจกรรมและเนื้อหา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ แสวงหาและคัดเลือกวิทยากร 
ที่ เหมาะสมตลอดจนกำกับติดตามคุณภาพของการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิ เศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารและครูแกนนำไม่มีประสบการณ์ แต่ได้เรียนรู้จาก 
การทำงานของที่ปรึกษาโครงการ ทำให้สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

จากการประเมินผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2555 มีข้อเสนอแนะ
จากทีป่รึกษาให้มีการพัฒนาครูเรื่องการทำวิจัยและการทำงานเชิงระบบ 

ปีการศึกษา 2556 ที่ปรึกษาได้เริ่มพาบุคลากรทำวิจัยและทำงานเชิงระบบ 
ทั้งนี้เพราะว่าการวิจัยและการทำงานเชิงระบบเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาการจัดการศึกษา
บรรลุผลสำเร็จ ทำให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำวิจัย
และการทำงานเชิงระบบด้วยการปฏิบัติจริง ส่งผลให้การทำงานของบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง 
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันเชื่อถือได้ การทำงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านนโยบาย การวางแผน การประเมินผล และการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

จากการประเมินผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2555 ที่ปรึกษา
โครงการเสนอแนะให้นำแนวคิดการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนางานบริหารบุคคล 

ปีการศึกษา 2557-2558 ที่ปรึกษาโครงการได้เริ่มพาบุคลากรปฏิบัติงาน
โดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน  ระหว่างผู้อำนวยการกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน โดยมีการมอบหมายงาน การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในงานให้บรรลุตามตัวชี้วัด     
และเกณฑ์ความสำเร็จของงาน และลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการปฏิบัติงาน ทำให้
บุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น บุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบ
มากขึ้น มีนวัตกรรมด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ แนวทางการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

2.4.5 ผู้บริหาร  
ปีการศึกษา 2555 ผู้บริหาร ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟ

สำหรับเด็กพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาจากเอกสาร สอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ฝึกอบรม และ 
ศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษอย่างถ่องแท้ 
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ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่ ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือครูในการจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ให้แก่เด็กพิเศษ เป็นผู้นำทางวิชาการ ทำให้ผู้บริหารสามารถช่วยเหลือครูได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ส่งผลให้ครูมีความศรัทธาและเชื่อม่ันในตัวผู้บริหารอย่างเต็มเปี่ยม 

จากการประเมินผลโครงการปีการศึกษา 2555 มีข้อเสนอแนะจาก 
ที่ปรึกษาโครงการให้จัดกิจกรรมก่อนการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของบุคคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

ปีการศึกษา 2556 ผู้ บริหารได้ เริ่มจัดกิจกรรม เตรียมความพร้อม 
ก่อนการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารได้พาบุคลากรทางการศึกษาสวดมนต์ไหว้พระ ทำกิจกรรม 
การเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษา (การเคลื่อนไหวที่ใช้สมองสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ 
ของร่างกาย เพ่ือให้มีสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่าง ๆ นั้น) ร้องเพลงหรืออ่านบทกลอน 
และการสื่อสารภายในองค์กร และภาษามือเพ่ือการสื่อสาร ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-
09.00 น . ณ  ห้องพระ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง 
ทำให้บุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสื่อสารข้อมูล
ทางการศึกษา ส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือปรับความสมดุล
และจังหวะของมนุษย์ที่ ทุกคนควรได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา 
ภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ลดความขัดแย้ง และช่วยลดปัญหาภายใน
หน่วยงานที่เกิดจากความไมรู่้  

จากการประเมินผลโครงการปี การศึกษา  2556 มี ข้ อ เสนอแนะ 
ให้มีการประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษ 

ปีการศึกษา 2557-2558 ผู้บริหารได้เริ่มจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ
ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนขึ้นทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. โดยใช้
กระบวนการ PLC ทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและช่ วยกันแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุม  
โดยมีการนำเสนอผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาจัดการศึกษา  
โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางานแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้
เพราะว่าการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ จะต้องมีการปรับกิจกรรมและเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับบริบทของเด็กพิ เศษ ซึ่ งมีความแตกต่างกัน ทำให้บุคลากรทางการศึกษา 
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ให้คำแนะนำ  
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2.4.6 คณะนิเทศ  
ปีการศึกษา 2555 คณะนิเทศได้เริ่มการนิ เทศ ติดตาม ดูแลและให้  

การช่วยเหลือ ซึ่งคณะนิเทศ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาโครงการ และนักวิชาการด้านการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับคนหูหนวก รวม 3 คน ซึ่งเป็นวิทยากรฝึกอบรมครูในหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนดำเนินการ 
จัดขึ้น โดยมีการนิเทศปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ในลักษณะของพ่ีเลี้ยง พาครูทำงาน 
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ ครูได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้ครู 
เกิดการเรียนรู้และมีความชำนาญในการทำงานกับเด็กพิเศษมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อการนิเทศ 
มีรูปแบบการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารและครูแกนนำได้เรียนรู้การนิเทศจาก 
คณะนิเทศ โดยได้เข้าร่วมเป็นผู้สัง เกตการนิ เทศ ทำให้ผู้บริหารเข้าใจรูปแบบของการนิ เทศ 
ที่เป็นกัลยาณมิตรแบบพ่ีเลี้ยง  

จากการประเมินผลโครงการปีการศึกษา 2555 มีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร
และครูแกนนำเข้าร่วมสังเกตการนิเทศแบบมีส่วนร่วม และทำการนิเทศภายใน 

ปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารและครูแกนนำร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรเริ่มเข้า
ร่วมการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับคณะนิเทศ สังเกตการจัดการเรียนรู้ของครู และการทำงาน 
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดเตรียมอาคารสถานที่ การให้บริการทางการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้บริหารและครูแกนนำมีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น ในการให้
คำแนะนำช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มีการนิเทศภายใน โดย
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูและการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนๆ ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนบ่อยขึ้นโดยการนิเทศของผู้บริหารและครูแกน
นำ 

จากการประเมินผลโครงการปีการศึกษา 2556 มีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร
และครูแกนนำดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูที่หน่วยบริการในชุมชน และการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บ้านของผู้ดูแลด้วย 

ปีการศึกษา 2557-2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
เริ่มมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่หน่วยบริการในชุมชนและการจัดการเรียนรู้ที่บ้านของผู้ดูแล  
โดยผู้บริหารและครูแกนนำร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการฝึกอบรมครูในหลักสูตรต่าง ๆ และทำหน้าที่
นิเทศหน่วยบริการในชุมชน จำนวน 8 หน่วย หน่วยละ 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา และนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ที่บ้านของผู้ดูแลครอบครัวละ 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ทำให้ผู้บริหารและครูแกนนำมีทักษะใน
การนิเทศที่ดีข้ึน การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากข้ึน และมีการนิเทศภายในที่เป็นระบบมากข้ึน 
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2.4.7 คร ู 
ปีการศึกษา 2555 ครูได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อน

เปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ครั้งละ 5 วัน โดยมีเนื้อหาเรื่อง แนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน เทคนิคการสอน การผลิตสื่อ และการวัด      
และประเมินผล หลักสูตรดนตรีบำบัดแนวมนุษยปรัชญา จำนวน 5 วัน หลักสูตรการเคลื่อนไหว 
เพ่ือการศึกษา จำนวน 5 วัน และหลักสูตรการทำวิจัย จำนวน 3 วัน นอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟ ทำให้ครู 
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ
เด็กพิเศษ และการทำงานบนฐานการวิจัย 

จากการประเมินผลโครงการปีการศึกษา 2555 มีข้อเสนอแนะให้มี  
การจัดอบรมครูหลักสูตรการทำงานเชิงระบบ ให้ จ้างเด็กพิ เศษเป็นผู้ช่วยครูในห้องเรียน 
และให้มีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่พิเศษ (ผู้ช่วยครูในห้องเรียน 
ที่มคีวามพิการ) ก่อนการปฏิบัติงาน 

ปีการศึกษา 2556 บุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร 
การทำงานเชิงระบบ จำนวน 3 วัน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา ทำให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการทำงานเชิงระบบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นขั้ นตอน 
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และในปีนี้มีการจ้างงานผู้ใหญ่ พิเศษเป็นผู้ช่วยครูในห้องเรียน 
จำนวน 4 คน เพ่ือให้ผู้ ใหญ่พิเศษมีงานทำและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นกรณีศึกษา 
เพ่ือการวิจัย ส่งผลต่อการสร้างบรรยากาศการจัดการเรียนรวม และส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับ
ผู้ใหญ่พิเศษของครูและบุคคลากรทางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษาสำหรับ
ผู้ใหญ่พิเศษ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องเรียนที่ 3 โดยครูแกนนำเป็นผู้นำ      
ทำกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้ใหญ่พิเศษก่อนการปฏิบัติงานประจำวัน ทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่พิเศษ
ขาดการพัฒนาการเคลื่อนไหวซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ ใหญ่พิเศษมีการเปลี่ยนแปลง 
การปฏิบัติงานไปในทิศทางท่ีดีขึ้น มีความคล่องแคล่วกระตือรือร้น และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

จากผลการประเมินโครงการปีการศึกษา 2556 มีข้อเสนอแนะให้ มี 
การจ้างผู้ใหญ่พิเศษเป็นผู้ช่วยครูในห้องเรียนเพิ่มข้ึน 

ปีการศึกษา 2557-2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ได้จ้างผู้ใหญ่พิเศษเป็นผู้ช่วยครูในห้องเรียน เพ่ิมขึ้นอีก 1 คน รวมเป็น 5 คน ส่งผลให้บรรยากาศ 
ในชั้นเรียนมีผู้ใหญ่พิเศษเป็นผู้นำเด็กพิเศษทำงาน และผู้ดูแลได้เรียนรู้การทำงานกับผู้ใหญ่พิเศษด้วย 
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2.4.8 ผู้ดูแล  
ปีการศึกษา 2555 ผู้ดูแล ได้ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดประสบการณ์  

การเรียนรู้ จำนวน 32 หน่วย ที่ห้องเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับ 
เด็กพิเศษทุกครั้งที่มารับบริการ เพ่ือให้ผู้ดูแลได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับเด็กพิเศษ ทำให้ผู้ดูแลมีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะการทำงานกับเด็กพิเศษ สามารถนำกลับไปใช้ในการทำงานกับเด็กพิเศษ 
ในครอบครัวได้  

จากการประเมินผลโครงการปีการศึกษา 2555 มีข้อเสนอแนะให้ครูและ
ผู้ดูแลร่วมกันจัดทำนาฬิกาชีวิตเพ่ือนำไปใช้ที่บ้าน 

ปีการศึกษา 2556 ที่ปรึกษาโครงการได้นำเสนอการจัดทำนาฬิกาชีวิต
สำหรับเด็กพิเศษที่บ้าน ผู้ดูแลเด็กพิเศษและครูร่วมกันจัดทำนาฬิกาชีวิตเป็นรายบุคคล ที่สัมพันธ์ 
กับกิจวัตรประจำวันของเด็กพิเศษและครอบครัว (ภาคผนวก ฉ หน้า 287) เพ่ือนำไปใช้ทำงาน 
กับเด็กพิเศษที่บ้านทำให้เด็กพิเศษได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กพิเศษมีการเปลี่ยนแปลง 
ที่ก้าวหน้าขึ้นทุกด้าน  

จากการประเมินผลโครงการปีการศึกษา 2556 มีข้อเสนอแนะให้  
จดักิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำแก่ผู้ดูแล 

ปีการศึกษา 2557-2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจั งหวัดลำพูน 
ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ถักพรมเช็ดเท้าด้วยเศษวัสดุ และผลิตพวงกุญแจแก่ผู้ดูแล  
โดยการรับชื้อผลิตภัณฑ์งานฝีมือของผู้ดูแลที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลาว่างจากการจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ตามนาฬิกาชีวิตที่บ้าน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ดูแลชอบและสมัครใจทำด้วยตนเองเพื่อให้ผู้ดูแล
มีรายได้เสริม ทั ้งนี ้เพราะผู ้ด ูแลไม่มีโอกาสไปประกอบอาชีพอ่ืนซึ่งส่งผลให้เด็กพิเศษได้เรียนรู้ 
การทำงานจากผู้ดูแลเด็กพิเศษไปด้วย เพราะการทำงานของผู้ดูแลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 
เดก็พิเศษ 

2.4.9 เด็กพิเศษ  
ปีการศึกษา 2555 เด็กพิเศษได้ เรียนตามแผนการจัดประสบการณ์  

การเรียนรู้  ณ  ห้ องเรียน ในศู นย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวั ดลำพูน  วันจันทร์ -วัน พุ ธ  
เวลา 09.00-13.00 น. โดยแบ่งห้องเรียนออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องเรียนที่ 1 อายุ 3-6 ปี ห้องเรียน
ที่  2 อายุ 7-12 ปี  และห้องเรียนที่  3 อายุ 13 ปีขึ้นไป ในแต่ละห้องเรียนเป็นการเรียนรวม 
ไม่แยกประเภทความพิการ ทำให้เด็กพิเศษมีร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ก้าวหน้าทุกคน แต่จากการดำเนินงาน พบว่า มีเด็กพิเศษเพียงส่วนน้อย 
ที่สามารถมาเรียนที่ห้องเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากบ้าน 
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อยู่ห่างไกล ฐานะครอบครัวยากจน และการเดินทางลำบาก ส่งผลให้เด็กพิเศษได้รับการศึกษา 
ไม่ต่อเนื่อง  

จากการประเมินผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2555 มีข้อเสนอแนะ
ให้จัดทำนาฬิกาชีวิตที่บ้านสำหรับเด็กพิเศษและผู้ดูแล 

ปีการศึกษา 2556 เด็กพิเศษเริ่มได้เรียนตามนาฬิกาชีวิตที่บ้าน โดยผู้ดูแล
เป็นผู้พาทำ และได้ เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ทำให้ เด็กพิเศษได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และมีการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าขึ้นทุกด้าน แต่พบว่า มีเด็กพิเศษเป็นส่วนมากที่ไม่ได้มารับบริการ
ห้องเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้เรียนตามนาฬิกาชีวิตที่บ้านไม่ต่อเนื่อง 
ทั้งนี้เพราะผู้ดูแลขาดความรู้และทกัษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

จากการประเมินผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2556 มีข้อเสนอแนะ
ให้จัดตั้งหน่วยบริการในชุมชน และพาผู้ดูแลจัดทำนาฬิกาชีวิตที่บ้านสำหรับเด็กพิเศษและผู้ดูแล 
เป็นรายครอบครัว 

ปีการศึกษา 2557-2558 เด็กพิเศษเริ่มได้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
ที่ห้องเรียนในหน่วยบริการในชุมชน จำนวน 8 แห่ง (8 อำเภอ) วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-13.00 น. 
เรี ย น ที่ ห้ อ ง เรี ย น ใน ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เศ ษ  ป ร ะ จ ำจั งห วั ด ล ำ พู น  วั น จั น ท ร์ -วั น พุ ธ  
เวลา 09.00-13.00 น. และได้เรียนตามนาฬิกาชีวิตที่บ้านกับผู้ดูแลทุกวัน โดยมีครูที่ปรึกษาประจำ
หน่วยบริการในชุมชนในแต่ละอำเภอ ให้การนิเทศการจัดกิจกรรมตามนาฬิกาชีวิตทุกวันศุกร์ ทั้งนี้
เพ่ือให้เด็กพิเศษได้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กพิเศษมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ก้าวหน้าทุก
ด้าน 

2.4.10 เครือข่ายความร่วมมือ  
ป ีก ารศ ึกษ า 2555  ศ ูน ย ์ก ารศ ึกษ าพ ิเศษ  ป ระจำจ ังหว ัดลำพ ูน 

ได ้จ ัด ฝ ึก อบ รม ให ้แ ก ่เค ร ือ ข ่ายที ่เข ้า ร ่ว ม โค รงก ารพ ัฒ น าการจ ัด ก ารศ ึกษ าต าม แน ว 
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และหลักสูตรดนตรีบำบัดแนวมนุษยปรัชญา จัดขึ้นเพราะเป็นปี
แรกเนื่องจากครูของเครือข่ายยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน มีเนื้อหา ดังนี้  
แนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ กระบวนการจัดการเรียนรู้  กำหนดการสอน  
แผนการจัดประสบการณ์ สื่อ เทคนิคการสอน และการวัดและประเมินผล และการจัดทำรายงาน 
สำหรับหลักสู ตรดนตรีบำบัดแนวมนุษยปรัชญา เป็นศาสตร์ที่ ส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่จำเป็นและสำคัญกับการพัฒนาเด็กพิเศษ 
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ปีการศึกษา 2556 เครือข่ายได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 และหลักสูตรดนตรีบำบัดแนวมนุษยปรัชญาเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง และได้เริ่มรับ
ฝึกอบรมหลักสูตรการเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษาแบบจิตตลีลา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ส่งเสริมการจัด 
การเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษอีกสาขาหนึ่ง 

ปีการศึกษา 2557-2558 เครือข่ายได้รับการฝึกอบรมจำนวน 3 หลักสูตร 
ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้เพราะการพัฒนาครูตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ 
สำหรับเด็กพิเศษ มีกิจกรรมและเนื้อหาที่ เป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้ครูได้นำองค์ความรู้        
แบบสหวิทยาการไปใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษแบบองค์รวมได้ดียิ่งขึ้น 
ส่งผลให้เด็กพิเศษของเครือข่ายมีพัฒนาการที่กา้วหน้า 

2.5 ข้อเสนอแนะ  
จากการดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 

เด็กพิเศษ 16 ขั้นตอน และโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ              
สำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2559 รวม
เป็นเวลา 5 ปี ได้มีการสรุปผลการดำเนินงาน ผู้วิจัยได้นำผลการดำเนินงานสู่การวิพากษ์ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และที่ปรึกษาโครงการ จึงได้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานพัฒนาการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ในระยะต่อไป โดยเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

2. การดำเนินโครงการ ควรมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในต่างประเทศสำหรับกลุ่มสถานศึกษาในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษท่ีมีผลงานการดำเนินงานดีเด่น  
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ตอนที่  2 ผลการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

การนำเสนอผลการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ  แบ่ งการนำเสนอเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่  2.1 
รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็ กพิ เศษ (ร่ าง) และ ตอนที่  2 .2 ผลการประเมิ นคุณ ภาพของรูปแบบการจั ดการศึ กษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ตามลำดับดังน้ี
 ตอนที่ 2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ได้นำแนวคิดของ Bardo and Hartman (1982: 15, 
อ้างถึงใน อัมพร  พินะสา 2560: 90) ที่ได้เสนอองค์ประกอบย่อยของระบบ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
1) ปัจจัยนำเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ข้อมูลป้อนกลับ และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จของ วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (2555: 29) มาเป็นแนวคิดหลักในการกำหนดองค์ประกอบ
ของรูปแบบ และได้ศึกษาแนวคิดการสร้างและพัฒนารูปแบบจากงานของ พัฒนา  พรหมณี ศรสีรางค์  
เอ่ียมสะอาด และปณิธาน  กระสังข์ (2560: 1) ที่ได้ศึกษาแนวคิดการสร้างและพัฒนารูปแบบเพ่ือใช้
ในการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขสำหรับนักสาธารณสุข  รวมทั้งได้วิเคราะห์สังเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจำทำรูปแบบ 
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็ก
พิเศษ จากนักการศึกษา ดัง พิมพ์ใจ  อุ่นบ้าน (2555: 200-204) ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข (วิชาญ  ใจเถิง และคณะ 2557: 1) ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการ     
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อุดม  ชูลีวรรณ (2559: 214) ศึกษารูปแบบการพัฒนา
รบบการบรหิารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล อัมพร  พินะสา (2561: 134-
138) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานของสถานศึกษาในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะศึก  นิชานนท,์ เอ้ืออารี  จันทร,สาธิดา   
สกุลรัตนกุลชัย, ทิพวัลย์  ปัญจมะวัต และดวงกมล ขำแสง (2561: 1) ศึกษาการพัฒนารูปแบบ  
การจัดการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้การทำงานเป็นฐาน และเชาวกุล  
พรมใจ (2561: 1) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณอันพึงประสงค์
ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางที่  4.4  แสดงการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการศึกษาของ 
นักการศึกษา จำนวน 7 คน 

องค์ประกอบของรูปแบบ 
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ปัจจัยนำเข้า        
กระบวนการ        
ผลการดำเนินการ        
ข้อมูลย้อนกลบั        
ปัจจยัแห่งความสำเร็จ        

จากตารางที่ 4.4 การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
พบว่า มีองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ในเอกสารและงานวิจัยของนักการศึกษาทั้ง 7 คน 
ดังนี้  1) ปัจจัยนำเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลการดำเนินการ 4) ข้อมูลย้อนกลับ 5) ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ 

จากผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบจากงานของนักการศึกษาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึง
ได้กำหนดโครงร่างองค์ประกอบรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึ กษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด็ ก พิ เศษ  ประกอบด้ วย  5  องค์ป ระกอบ  ได้ แก่   
1) ปัจจัยนำเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลการดำเนินการ 4) ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ เพ่ือนำไปสู่การกำหนดประเด็นในการศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ (ระยะที่ 1) 
ในประเด็นกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการศึกษา และ
เพ่ือนำไปสู่กระบวนการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ (ระยะท่ี 2) ต่อไป ดังแผนภูมทิี ่4.3 
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แผนภูมิที่ 4.3  แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ    
 ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

คำอธิบายองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
ลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ มีรายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนำเข้า  
ปัจจัยนำเข้าประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ 

1. วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กพิ เศษ ในด้านทักษะพ้ืนฐาน          
และด้านคณุลักษณะทีพึ่งประสงค์  

2. หลักการ ประกอบด้วยแนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้พัฒนาการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย 9 แนวคิด ดังนี้  1) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 2) ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็ก
พิเศษ 3) การบริการด้านการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 4) การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
5) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 6) วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA 7) รูปแบบการประเมิน
ของเคิร์กแพทริค 8) แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ และ 9) แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ  

องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ 
เป็นกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่บริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA 
ประกอบด้วย 16 ขั้นตอน ดังนี้  

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ข้อมูลย้อนกลับ 

รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ปัจจัยนำเข้า  

วัตถุประสงค ์ หลักการ 

กระบวนการ 16 ขั้นตอน 

 ผลการดำเนินงาน 

ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 
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ขั้นตอนการวางแผน ประกอบด้วย  
1. การศึกษาข้อมู ล  เกี่ ยวกับการศึ กวอลดอร์ฟสำหรับ เด็ก พิ เศษ 

และแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดการศึกษา ความรู้ เกี่ยวกับเด็กพิเศษ การศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับ เด็กพิ เศษ โครงการ วงจรคุณภาพเดมมิ่ ง PDCA รูปแบบการประเมิน 
ของเคิรก์แพทริค และความพึงพอใจ เป็นต้น  

2. การแสวงหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์ ด้านการจัดการศึกษา
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ การศึกษาพิเศษ และวิจัย  

3. การจัดทำกรอบแนวคิด การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษา       
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

4. การนำเสนอกรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษา
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ต่อครบูุคลากร และผู้ทรงคณุวุฒิ วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ  

5. การแตง่ตั้งคณะทำงาน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารโครงการ  
6. การจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษา 

วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน โดยผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 

6.1 การเตรียมการ ประกอบด้วย  
6.1.1 การเตรียมนโยบายและแผนการดำเนินงาน โดยมีการ

ดำเนินการวางแผนร่วมกัน จัดทำโครงการ และประชุมชี้แจงครใูห้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
6.1.2 พั ฒ น าค รู แ ล ะบุ ค ล าก ร  มี ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร  ดั งนี้                  

1) อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 ทุกปีการศึกษา        
ในเรื่องดังต่อไปนี้ แนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
การผลิตสื่อ เทคนิคการสอน การบำบัด และการประเมินผล 2) ฝึกอบรมครูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
เพ่ือการศึกษา 3) ฝึกอบรมครูเกี่ยวกับดนตรีบำบัด ตามแนวมนุษยปรัชญา 4) ฝึกอบรมครูเกี่ยวกับ
วิธีการวิจัย  

6.1.3 จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและศูนย์การศึกษา
พิเศษให้ เหมาะกับบริบทของเด็กพิเศษและสอดคล้องกับแนวคิดของการศึกษาวอลดอร์ฟ          
สำหรบัเด็กพิเศษ 

6.2 ขั้นปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
6 .2 .1  ครูปฏิ บั ติ ก ารสอนตามแนวการศึ กษ าวอลดอร์ฟ        

สำหรับเด็กพิเศษ ในห้องเรียศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยบริการในชุมชน สำหรับเด็กพิเศษ          
อายุ 3-18 ปี และผู้ดูแลเด็กพิเศษ 
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6.2.2 ผู้ดูแล (ผู้ปกครอง) และครู ปฏิบั ติการสอนที่บ้านตาม
นาฬกิาชีวิต  

6.2.3 ครจูัดทำการศึกษาเฉพาะกรณี Case study 
6.3 ขัน้ติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 

6 .3 .1  ก ารนิ เท ศติ ด ตามการจั ดก าร เรี ยน รู้ ใน ห้ อ ง เรี ย น 
ทีศู่นย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการในชุมชน และที่บ้านของเด็กพิเศษ 

6.3.2 การประชุมคณะทำงานภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
6.3 .3 การประเมินผลการดำเนิ นงาน เมื่ อสิ้ นปี การศึกษา          

ทุกปีการศึกษา 
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารโครงการออกแบบแผนปฏิบัติการ  

โดยนำกระบวนการดำเนินงานของโครงการมากำหนดรายละเอียดของกิจกรรมย่อย เป้าหมาย 
ของกิจกรรมย่อย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และผู้ที่ เกี่ยวข้อง จากนั้นนำ
แผนปฏิบัติการไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุง
แผนการปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะ  

8. การขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน ผู้บริหารโครงการเสนอแผนปฏิบัติการ 
ต่ อผู้ บ ริห ารตามลำดั บ  เพ่ื อ พิ จ ารณ าอนุ มั ติ แผนปฏิ บั ติ ก าร  ป รับป รุ งแผนปฏิ บั ติ งาน 
ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร (ถ้ามี) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ประกอบด้วย  
9. การปฏิบัติงานตามแผน  เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

โด ย ผู้ บ ริ ห า ร โค ร งก าร เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ  แ ล ะค วบ คุ ม ก ำกั บ ดู แ ล ให้ ก า รด ำ เนิ น ก าร 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยมีการจัดประชุมครูและบุคลากร เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดแผนการปฏิบัติการ และจัดประชุมผู้ รับผิดชอบ ผู้ที่ เกี่ยวข้องแต่ละกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัตกิาร 

ขัน้ตอนการตรวจสอบ ประกอบด้วย  
10. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้บริหาร และผู้บริหารโครงการ 

นิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้อง  
ขั้นตอนการปรับปรุง ประกอบด้วย  

11. การป รั บ ป รุ งก ารด ำ เนิ น งาน  ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ และผู้ เกี่ ย วข้ อ ง 
นำข้อเสนอแนะจากการนิเทศ กำกับ ติดตาม ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้บริหารโครงการ       
มาปรับปรุงแผนและปฏิบัตงิานตามแผนที่ปรับปรุง  
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12. การประเมินผลการดำเนินงาน  ผู้บริหารโครงการประเมินผล 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งสอบถามความคิดเห็น และความพึงพอใจ 
ของผู้เกีย่วข้อง เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

13. การสรุปผลการดำเนินงาน ผู้บริหารโครงการจัดประชุมสรุปผล 
การดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม 

14. การวิพากษ์ผลการดำเนินงาน ผู้บริหารโครงการจัดประชุมวิพากษ์ผล
การดำเนินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีครูและบุคลากรเขา้ร่วม  

15. การจัดทำรายงาน ผู้บริหารโครงการจัดทำรายงานผล การดำเนิน
โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

16. การนำเสนอรายงานและพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
 16.1 ผู้บริหารโครงการนำเสนอรายงานต่อ ผู้บริหารศูนย์              

การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
 16.2 ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ผลต่อหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการ  
16.3 ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการและจัดทำโครงการฉบับร่างเพ่ือดำเนินการในปีต่อไป 
 องค์ประกอบท่ี 3 ผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ผลผลิต ได้แก่ 

1.1 ทักษะพ้ืนฐานของเด็กพิเศษ ใน 6 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะกล้ามเนื้อ 
มัดใหญ่ 2) ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 3) ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 4) ทักษะสังคม 
5) ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร และ 6) ทักษะทางด้านสติปัญญาและเตรียมความพร้อม 
ทางวิชาการ 

1.2 คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ ใน 9 คุณลักษณะ ดังนี้   
1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  2 ) ซื่อสัตย์  สุจริต  3) มีวินัย 4) ใฝ่ เรียนรู้  5) อยู่อย่ างพอเพียง                         
6) มุ่งมั่นในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย 8) จิตสาธารณะ และ 9) ใส่ใจสุขภาพ 

2. ผลลัพธ์ ได้แก่ ความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อของเด็กพิเศษ ใน 2 
ลักษณะ ดังนี้ 1) เข้าสู่สถานศึกษา 2) เขา้สู่การประกอบอาชีพ 

3. ผลกระทบ ได้แก่ 
3.1 ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา

พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ใน 10 ประเด็น ดังนี้  
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1) การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ 2) การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล 3) การเปลี่ยนแปลงของครู  
4) สภาพห้องเรียน 5) สภาพอาคารสถานที่ 6) กิจกรรมการเรียนการสอน 7) การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 8) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 9) ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และ 10) การให้บริการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน   

3.2 ความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด็กพิเศษ              
ใน 10 ประเด็น ดังนี้  1) การเปลี่ยนแปลงของเด็ก พิ เศษ 2) การเปลี่ ยนแปลงของผู้ดูแล                 
3) การเปลี่ยนแปลงของครู 4) สภาพห้องเรียน 5) สภาพอาคารสถานที่ 6) กิจกรรมการเรียนการสอน 
7) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 8) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 9) ข้อมูลที่ได้รับ
เกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และ                    
10) การให้บริการของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

องค์ประกอบท่ี 4 ข้อมูลย้อนกลับ 
ข้อมูลย้อนกลับเป็นข้อมูลที่ ได้จากการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การแสดงผลการดำเนินงาน ในขั้นตอนวิพากษ์ผลการดำเนินงานของแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเป็น 
ขั้นตอนที่ 14 ขององค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ เพ่ือนำข้อมูลไปปรับปรุงในองค์ประกอบที่ 1 คือ 
ปัจจัยนำเข้าในปีการศึกษาต่อไป  

องค์ประกอบท่ี 5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรบัเดก็พิเศษ ม ี10 ประเด็น ดังนี้  
1. การแต่ งตั้ งคณ ะทำงาน  ประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณ วุฒิ  ผู้ บริหาร ครู   

และบุคลากรทกุคน  
2. การออกแบบโครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคน ร่วมกันออกแบบโครงการ โดยมีการประชุม การวิพากษ์โครงการ 
3. การบ ริห ารโครงก าร ผู้ บ ริห าร โครงการพัฒ นาการจั ดการศึ กษ า 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้แก่ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของโครงการ       
ความสนใจ และลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง เป็นผู้นำที่ดีแก่บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีสามารถบริหารโครงการได้เป็นอย่างด ี
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4. ที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้ที่ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ การบริหารสถานศึกษา และการวิจัย มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือ
การดำเนินโครงการ 

5. ผู้บริหาร มีหน้าที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็กพิเศษอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางกาศึกษาอย่างต่อเนื่อง นิเทศการ
จัดการเรียนรู้ของครูและผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมสัมมนาวิชาการภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดลำพูน  

6. คณะนิ เทศ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการด้านการศึกษาวอลดอร์ฟ 
สำหรับเด็กพิเศษ ผู้บริหาร และครูแกนนำ มีหน้าที่นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู 
และผู้ดูแล ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ปฏิบัติงานในลักษณะของพ่ีเลี้ยง พาครูทำงานในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ให้คำแนะนำและช่วยเหลือครูในการทำงานกับเด็กพิเศษ  

7. ครู มีหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ที่  1 และภาคเรียนที่  2 หลักสูตรดนตรีบำบัดแนวมนุษยปรัชญา หลักสูตรการเค ลื่อนไหว             
เพ่ือการศึกษา หลักสูตรศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา หลักสูตรการทำวิจัย ศึกษาดูงานสถานศึกษา
ต้นแบบและปฏิบัติกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน เวลา 08.30-09.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์) 
มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ และการทำงาน      
บนฐานการวิจัย 

8. ผู้ ดู แ ล  มี หน้ าที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรม ใน ห้ อ งเรี ยนและ น อกห้ อ งเรี ยน 
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และหน่วยบริการในชุมชนประจำอำเภอ ร่วมพัฒนา
นาฬิกาชีวิตครูกับนักเรียนและนำไปใช้พัฒนาเด็กพิเศษที่บ้าน และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ     
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนดำเนินการจัดขึ้น เพ่ือให้มีรายได้เสริม เนื่องจากผู้ดูแล     
มีภาระที่ต้องดูแลเด็กพิเศษที่บ้านไม่สามารถไปประกอบอาชีพนอกบ้านได้ 

9. เด็ ก พิ เศษ  มี ห น้ าที่ เรี ย น รู้ ห น่ ว ยก ารจั ด ก าร เรี ย น รู้ ใน ห้ อ ง เรี ย น 
และนอกห้องเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน หน่วยบริการชุมชนประจำอำเภอ 
และเรียนรู้ตามนาฬิกาชีวิตที่บ้านร่วมกับผู้ดูแล เพ่ือพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านทักษะพ้ืนฐาน       
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

10. เครือข่ายความร่วมมือ มีหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่  1 และภาคเรียนที่  2 หลักสูตรดนตรีบำบัดแนวมนุษยปรัชญา หลักสูตร 
การเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษา และหลักสูตรศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา 
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ตอนที่ 2.2 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอรฟ์สำหรับเด็กพิเศษ 

จากการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 
พบผลการประเมินคุณภาพ ดังตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความค่าเฉลี่ยของมาตรฐานที่ประเมิน 
 

มาตรฐานทีป่ระเมิน 
ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลความค่าเฉลี่ย 

1. ด้านความเป็นไปได้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. ด้านความเป็น  
    ประโยชน ์

5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

3. ด้านความเหมาะสม 4.20 0.45 มาก 
4. ด้านความถูกต้อง 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
รวม 4.80 0.11 มากที่สุด 

จากตารางที่  4.5 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจ ัดการศ ึกษา 

ศูนย ์การศึกษาพิเศษ ประจำจ ังหว ัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านความเป็นไปได้  ด้านความเป็นประโยชน์  และด้านความถูกต้อง มีความคิดเห็น 

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และรองลงมาคือ ด้านความเหมาะสม มีความคิดเห็น

อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
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ตารางที ่4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความค่าเฉลี่ยด้านความเป็นไปได้ จำแนก  
                 ตามมาตรฐานที่ประเมิน 
 

มาตรฐานที่ประเมนิ 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความ

ค่าเฉลี่ย 
1 . รู ป แ บ บ ฯ  ส าม า รถ น ำ ไป ป ฏิ บั ติ ได้ จ ริ ง ใน 

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

2. การดำเนินการตามรูปแบบฯ มีความเป็นไปได้ใน
การที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. รูปแบบฯ สามารถทำความเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนในการใช้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4. ผลที่ได้จากการนำรูปแบบฯ ไปใช้เมื่อเทียบกับเวลา
ในการดำเนินการมีความคุ้มค่า 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. รูปแบบฯ เปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้ประเมินขีด
ความสามารถของตน และมุ่งมั่นในการพัฒนาให้ดี
ขึ้นโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

6. รูปแบบฯ ช่วยให้เด็กพิเศษมีโอกาสพบปะครูในการ
เรียนรู้  

5.00 0.00 มากที่สุด 

7. รูปแบบฯ ส่งเสริมให้เด็กพิเศษเกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการเรียนรู้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

8. รูปแบบฯ ส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้พัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และทักษะการเรียนรู้  

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

9. รูปแบบฯ เอ้ือให้เด็กพิเศษสามารถเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

10. รูปแบบฯ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ บริบทของชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
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จากตาราง 4.6 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบ  
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็น
ทุกด้านอยู่ในระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความค่าเฉลี่ยด้านความเป็นประโยชน์
       จำแนกตามมาตรฐานทีป่ระเมิน 

มาตรฐานทีป่ระเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความ

ค่าเฉลี่ย 
1. รูปแบบฯ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก

พิเศษ 
5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2. รูปแบบฯ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. รูปแบบฯ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4. รูปแบบฯ สามารถตอบสนองความต้องการ และเกิด
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

จากตาราง 4.7 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ  
ในภาพรวม อยู่ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 5.00 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
ความคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
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ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความค่าเฉลี่ยด้านความเหมาะสม   
                 จำแนก ตามมาตรฐานทีป่ระเมิน 
 

มาตรฐานที่ประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความ

ค่าเฉลี่ย 
1 . รูป แบ บ ฯ  มี ค วาม เห มาะสมกั บ บ ริบ ท ขอ ง 

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

2. รูปแบบฯ มีความเหมาะสมกับความสามารถของ
เด็กพิเศษ 

5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

3. รูปแบบฯ มีความเหมาะสมกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4. รูปแบบฯ มีความเหมาะสมกับแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5. รูปแบบฯ มีความเหมาะสมกับแนวทางการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพความพิการ 

4.20 0.45 มาก 

6. รูปแบบฯ มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 5.00 0.00 มากที่สุด 
7. วิธีการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษของ

รปูแบบมีความเหมาะสม 
5.00 0.00 มากที่สุด 

8. รูปแบบฯ สอดคล้องกับหลักสูตรการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  

5.00 0.00 มากที่สุด 

9. กระบวนการของรูปแบบฯ มีความเหมาะสม และมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  

5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ปั จจัยแห่ งความสำเร็จของรูปแบบมีความ 
เหมาะสม สามารถพัฒนาได้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

 รวม 4.92 0.05 มากทีสุ่ด 

จากตาราง 4.8 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมของรูปแบบ 
ในภาพรวม อยู่ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.92 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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รูปแบบฯ มีความเหมาะสมกับแนวทางการฟ้ืนฟูสมรรถภาพความพิการ อยู่ ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความค่าเฉลี่ยด้านความถูกต้อง จำแนก 
                 ตามมาตรฐานที่ประเมิน 
 

มาตรฐานที่ประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความ

ค่าเฉลี่ย 
1. องค์ประกอบของรูปแบบฯ มีความถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

2. หลักการของรูปแบบฯ มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ มีความถูกต้อง ชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 
4. กระบวนการของรูปแบบฯ มีการระบุขั้นตอนของ

การพัฒนาที่ชัดเจน 
5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ผลผลิต ผลกระทบ และผลลัพธ์ของรูปแบบฯ มี
ความถูกตอ้ง สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของรูปแบบฯ มีความถูกต้อง 
สัมพนัธ์เชื่อมโยงกันอย่างเปน็ระบบ 

5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของรูปแบบฯ มีความถูกต้อง 
สัมพนัธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

จากตาราง 4.9 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพด้านความถูกต้องของรูปแบบ  
ในภาพรวม อยู่ ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ  5.00 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ความคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

จากการสอบถามคำถามปลายเปิด ในประเด็นการพิจารณาด้านต่าง ๆ เพ่ือให้รูปแบบ 

การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ             

สำหรับเด็กพิเศษ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

รปูแบบฯ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นำเสนอดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10  ผลการประเมิน ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  

                     ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ สำหรับเด็กพิเศษจาก 

                     ผู้ทรงคุณวุฒิต่อประสิทธิภาพของรูปแบบฯ จำแนกตามประเด็นการพิจารณา  

ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน ผลการปรับปรุงรูปแบบ 

รูปแบบการการจัดการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จั ง ห วั ด ล ำ พู น  ต า ม แ น ว

การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็ก

พิเศษ มี 6 องคป์ระกอบ 

เหมาะสม แต่ควรทำภาพให้อยู่ในหน้า

เดียวกันเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมาก

ยิ่งขึน้ 

ปรับการเขียนภาพรูปแบบ 

ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน 

วัตถุประสงค์และหลักการของ

รูปแบบ 

เหมาะสม และครอบคลุม -  

กระบวนการของรูปแบบฯ เห ม าะสม  และมี ค วามสั ม พั น ธ์  

เชื่อมโยงกัน และควรนำกระบวนการ

ทั้ง 16 ขัน้ตอน 

มาจัดทำเป็นหมวดหมู่ 

ตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง PDCA 

จัดทำกระบวนการของ

รูปแบบโดยแบ่งออกเป็น 

4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการ

ว า ง แ ผ น  (Plan)  ขั้ น

ด ำ เนิ น ก า ร  (Do)  ขั้ น

ตรวจสอบ (Check) และ

ขัน้ปรบัปรุง (Act) 

ผลผลิต ผลกระทบ และผลลัพธ์

ของรูปแบบฯ 

เหมาะสม แต่ควรกำหนดผลผลิตใน

ด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ควร

เพ่ิมในประเด็นการมีจิตสาธารณะ 

แ ล ะ ก า ร ใส่ ใจ สุ ข ภ าพ  เ พ่ื อ ให้

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

กำหนดประเด็นการมีจิต

สาธารณะ และการใส่ใจ

สุ ข ภ า พ  ใ น ด้ า น

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของเด็กพิเศษ 

ข้อมูลย้อนกลับ เหมาะสม - 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ เหมาะสม - 

โดยสามารถสรุปรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึ กษาพิ เศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
 ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ได้ดังแผนภาพที่ 4.1 
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แผนภาพที่  4.1 รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

แผนภาพที่  4.1 รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจงัหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
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ตอนที่  3 ผลการใช้ รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน                 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ผลการใช้ รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึ กษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2559-2560 ผลการศึกษาความพึงพอใจ 
ของครู ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อการใช้รูปแบบ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
เด็ กพิ เศษ โดยผู้ วิ จั ยขอนำเสนอผลการใช้ รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  3.1 ผลการศึกษาการพัฒนาศักยภาพเด็กพิ เศษ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2559-2560 

ผลการพัฒนาศักยภาพเด็กพิ เศษ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ปีการศึกษา 2559-2560 ผู้วิจัยนำเสนอแบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  

ตอนที่  3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของเด็กพิ เศษ  ประกอบด้วย เพศ อายุ  ประเภท 
ความพิการ และภูมิลำเนา สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์หาค่าความถี่  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
รายละเอียดในตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 4.11  จำนวนและร้อยละของเด็กพิเศษ จำแนกตามเพศ อายุ ประเภทความพิการ และ 
                      ภูมิลำเนา 

ชื่อตัวแปรและระดับของตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

ยอดรวม 30 100 

เพศ   

  ชาย 13 43.3 

  หญิง 17 56.7 

อายุ (ปี)   

 13-18 ปี 26 86.7 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 

ชื่อตัวแปรและระดบัของตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

ประเภทความพิการ 

  บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ          

บกพร่องทางสติปัญญา   

  บุคคลพิการซ้อน 

ภูมิลำเนา 

  อำเภอเมือง 

  อำเภอป่าซาง 

  อำเภอบ้านธิ 

  อำเภอแม่ทา 

  อำเภอบ้านโฮ่ง 

  อำเภอทุ่งหัวช้าง 

  อำเภอลี้ 

 

17 

11 

2 

 

2 

4 

5 

2 

1 

9 

7 

 

56.7 

36.7 

6.6 

 

6.6 

13.3 

16.7 

6.6 

3.3 

30 

23.3 

จากตารางที่  4.11 พบว่า จากเด็กพิ เศษ จำนวน 30 คน พบว่า ส่วนมาก 
เป็นเพศหญิง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 13 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 43.3    

อ า ยุ ข อ ง เด็ ก พิ เศ ษ  พ บ ว่ า  ส่ ว น ให ญ่ จ ะ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม อ า ยุ  1 3 -1 8  ปี   
จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 และกลุ่มอายุ 7-12 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3   

ประเภทความพิการ  พบว่า  ส่ วน ใหญ่ มี ความบกพร่องทางร่ างกายหรือ 
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7  รองลงมามีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 และเป็นบุคคลพิการซ้อน จำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.6  

ภูมิลำเนา พบว่า ส่วนใหญ่ เด็กพิเศษอยู่ ในอำเภอทุ่ งหัวช้าง จำนวน 9  คน  
คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาอยู่ในอำเภอลี้ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และอยู่ในอำเภอ 
บ้านโฮ่ง จำนวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.3 
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ตอนที่  3.1.2 ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน 6 ทักษะ 

จากการวิเคราะห์ผลการพัฒนาการศักยภาพเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูนที่ได้รับจากการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
ในปีการศกึษา 2559-2560 มีข้อค้นพบ ดังตารางที่ 4.12 

ตารางท่ี 4.12  แสดงจำนวนและร้อยละของเด็กพิเศษในแต่ละระดับศักยภาพปีการศึกษา 2559-2560 

ทักษะ 
จำนวน/ 
ร้อยละ 

ระดับศักยภาพ (N=30) 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

0 1 2 3 4 รวม 0 1 2 3 4 รวม 

1. ทกัษะ     
    กล้ามเนื้อ 
    มัดใหญ ่

จำนวน 11 7 5 2 5 30 3 3 10 5 9 30 

ร้อยละ 36.67 23.33 16.67 6.67 16.67 100 10 10 33.33 16.67 30 100 

2. ทักษะ 
   กล้ามเน้ือ 
   มัดเล็ก 

จำนวน 10 6 6 6 2 30 3 3 4 12 8 30 

ร้อยละ 33.33 20 20 20 6.67 100 10 10 13.33 40 26.67 100 

3. ทักษะ 
    การ   
    ชว่ยเหลือ   
    ตนเองใน 
    ชวีิต   
    ประจำวัน 

จำนวน 14 8 6 2 0 30 3 2 7 8 10 30 

ร้อยละ 46.67 26.67 20 6.67 0 100 10 6.67 23.33 26.67 33.33 100 

4. ทักษะ 
    สังคม 

จำนวน 16 7 5 2 0 30 0 3 7 12 8 30 

ร้อยละ 53.33 23.33 16.67 6.67 0 100 0 10 23.33 40 26.67 100 

5. ทักษะ    
   ทางภาษา  
   และ 
   การสื่อสาร 

จำนวน 15 7 6 2 0 30 3 1 8 12 6 30 

ร้อยละ 50 23.33 20 6.67 0 100 10 3.33 26.67 40 20 100 

6. ทักษะ 
   ด้าน 
   สติปัญญา 
   และ  
    เตรียมพร้อม 
    ทางวิชาการ 

จำนวน 20 6 3 1 0 30 3 5 10 8 4 30 

ร้อยละ 66.67 20 10 3.33 0 100 10 16.67 33.33 26.67 13.33 100 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 47.78 22.78 17.22 8.33 3.89 100 8.33 9.44 25.56 31.67 25 100 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า เด็กพิเศษที่ได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจาก 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2559-2560 มีพัฒนาการดีขึ้นทุกทักษะ 
หลังรับการพัฒนาศักยภาพ ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ดังนี้ 

1 . ทั กษะกล้ าม เนื้ อมั ด ใหญ่  ปี การศึ กษ า 2560 มี เด็ ก พิ เศษ เพ่ิ มขึ้ น 
เป็น จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 มีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในระดับ 4 เปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งมีเด็กพิเศษเพียง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ที่มีการพัฒนา 
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ระดับ 4 ขณะที่ปีการศึกษา 2560 มีเด็กพิเศษ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10  
ที่ไม่มีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2559 ที่มีเด็กพิเศษไม่มีการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 

2. ทั กษ ะกล้ าม เนื้ อมั ด เล็ ก  ปี ก ารศึ กษ า 2560  มี เด็ ก พิ เศษ เพ่ิ มขึ้ น 
เป็น จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 มีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ในระดับ 4 เปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่ งมีเด็กพิเศษเพียง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ที่มีการพัฒนา 
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ระดับ 4 ขณะที่ปีการศึกษา 2560 มีเด็กพิเศษ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
ที่ไม่มีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2559 ที่มีเด็กพิเศษไม่มีการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็ก จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

3. ทั กษะการช่ วย เหลื อตน เองในชี วิตประจำวัน  ปี การศึ กษา 2560  
มีเด็กพิเศษเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  มีการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในช ีว ิตประจำวัน  ในระดับ  4 เปรียบเท ียบ กับปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่มีเด็กพิเศษ 
ที่มีการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ในระดับ 4 ขณะที่ปีการศึกษา 2560 
ม ีเด ็กพ ิเศษ  จ ำนวน  3  คน  ค ิด เป ็น ร ้อยละ  10  ที ่ไม ่ม ีการพัฒนาทักษะช่วยเหลือตนเอง 
ในชีวิตประจำวัน ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2559 ที่มีเด็กพิเศษไม่มีการพัฒนาทักษะช่วยเหลือตนเอง 
ในชีวิตประจำวัน จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 

4. ทักษะสังคม ปีการศึกษา 2560 มีเด็กพิเศษเพ่ิมขึ้นเป็น จำนวน 8 คน      
คิดเป็นร้อยละ 26.67 มีพัฒนาการทักษะสังคมในระดับ 4 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา  
ไม่มีเด็กพิเศษที ่มีการพัฒนาทักษะสังคม ระดับ 4 ขณะที ่ป ีการศึกษา 2560 ไม่ม ีเด ็กพิเศษ 
ที ่ไม ่ม ีการพัฒนาทักษะสังคม ซึ ่งลดลงจากปีการศึกษา 2559 ที่มี เด็กพิเศษไม่มีการพัฒนา 
ทักษะสังคม จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 

5. ทักษะภาษาและการสื ่อสาร ป ีการศึกษา 2560 มีเด ็กพิเศษเพิ ่มขึ ้น  
เป็น จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20  มีการพัฒนาทักษะภาษาและการสื ่อสารในระดับ 4 
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่มีเด็กพิเศษที่มีการพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร  
ระดั บ  4 ขณ ะที่ ป ีก า ร ศ ึก ษ า  2560 มี เด็ ก พิ เศษ  จ ำ น ว น  3  ค น  ค ิด เป ็น ร ้อ ย ล ะ  1 0  
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ที่ไม่มีการพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา  2559 ที่มีเด็กพิเศษ 
ไมมี่การพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

6. ทักษะด้านสติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 
มีเด็กพิเศษเพ่ิมขึ้นเป็น จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ที่มีการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญาและ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ ในระดับ 4 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่มีเด็กพิเศษ 
ที่มีการพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร ระดับ 4 ขณะที่ปีการศึกษา 2560 มีเด็กพิเศษ จำนวน     
3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ที่ไม่มีการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  
ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2559 ที่มี เด็กพิ เศษไม่มีการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญาและเตรียม 
ความพร้อมทางวิชาการ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 

ตอนที่  3.1.3  ผลการพ ัฒ นาค ุณ ล ักษณ ะที ่พ ึงป ระสงค ์ของเด ็กพ ิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

การวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน จากการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ  
ในปีการศึกษา 2559-2560 ดังตารางที่ 4.13 

 ตารางท่ี 4.13 ผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 

 

ด้าน 
จำนวน    / 

ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ (N=30) 

ปีการศกึษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

0 1 2 3 รวม 0 1 2 3 รวม 

1.  รักชาต ิศาสน ์  
     กษัตริย ์

จำนวน 4 7 11 8 30 0 10 10 10 30 

ร้อยละ 13.3 23.3 36.7 26.7 100 0 33.3 33.3 33.3 100 

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 
จำนวน 4 7 10 9 30 0 6 10 14 30 

ร้อยละ 13.3 23.3 33.3 30 100 0 20 33.3 46.6 100 

3.  มวีินัย  
จำนวน 4 6 10 10 30 0 6 10 14 30 

ร้อยละ 13.3 20 33.3 33.3 100 0 20 33.3 46.6 100 

4.  ใฝ่เรียนรู ้
จำนวน 4 5 14 7 30 0 11 8 11 30 

ร้อยละ 13.5 16.6 46.6 23.3 100 0 36.6 26.7 36.6 100 

5. อยู่อย่าง 
   พอเพียง 

จำนวน 4 6 12 8 30 0 8 10 12 30 

ร้อยละ 13.3 20 40 26.7 100 0 26.7 33.3 40 100 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 

จากตารางที่  4.13 พบว่า เด็กพิเศษที่ ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคจ์ากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 มีการพัฒนา 
การคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีขึ้นทุกคุณลักษณะหลังรับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

1. ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปีการศึกษา 2560 มีเด็กพิเศษเพ่ิมขึ้น 
เป็น จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีการพัฒนาด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในระดับดีเยี่ยม
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งมีเด็กพิเศษ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ที่มีการพัฒนา
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระดับดีเยี่ยม ขณะที่ปีการศึกษา 2560 ไม่มีเด็กพิเศษ ได้ระดับไม่ผ่าน 
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2559 ที่มีเด็กพิเศษได้ระดับไม่ผ่าน ด้านรักชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

2. ด้ าน ซื่ อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  ปี ก ารศึ ก ษ า  2560  มี เด็ ก พิ เศษ เพ่ิ มขึ้ น               
เป็นจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 มีการพัฒนาด้านซื่อสัตย์ สุจริต ในระดับดีเยี่ยม เปรียบเทียบ
กับปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งมีเด็กพิเศษ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ที่มีการพัฒนาด้านซื่อสัตย์ 
สุจริต ในระดับดีเยี่ยม ขณะที่ปีการศึกษา 2560 ไม่มีเด็กพิเศษ ได้ระดับไม่ผ่าน ด้านซื่อสัตย์ สุจริต   
ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2559 ที่มีเด็กพิเศษได้ระดับไม่ผ่าน ด้าน ซื่อสัตย์ สุจริต จำนวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.3 

3. ด้านมีวินัย ปีการศึกษา 2560 มีเด็กพิเศษเพ่ิมขึ้นเป็น จำนวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.6 มีการพัฒนาด้านมีวินัย ในระดับดีเยี่ยม เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ด้าน 
จำนวน    / 

ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ (N=30) 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

0 1 2 3 รวม 0 1 2 3 รวม 

6. มุ่งมั่นในการ  
   ทำงาน 

จำนวน 4 12 8 6 30 0 8 10 12 30 

ร้อยละ 13.3 40 26.7 20 100 0 26.7 33.3 40 100 

7. รักความเป็นไทย จำนวน 0 4 6 20 30 0 3 6 21 30 

ร้อยละ 0 13.3 20 66.6 100 0 10 20 70 100 

8.  จิตสาธารณะ 
จำนวน 4 8 8 10 30 0 8 4 18 30 

ร้อยละ 13.3 26.7 26.7 33.3 100 0 26.7 13.3 60 100 

9.  ใส่ใจสุขภาพ 
จำนวน 4 5 10 11 30 0 4 10 16 30 

ร้อยละ 13.3 16.6 33.3   36.6 100 0 13.3 33.3 53.3 100 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 12 22.2 32.9 32.9 100 0 23.7 28.8 47.4 100 
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ซึ่งมีเด็กพิเศษ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ที่มีการพัฒนาด้านมีวินัย ในระดับดีเยี่ยม 
ขณะที่ปีการศึกษา 2560 ไม่มีเด็กพิเศษได้ระดับไม่ผ่าน ด้านมีวินัย ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2559  
ที่มีเด็กพิเศษไม่มีการพัฒนา ด้านมีวินัย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

4. ด้านใฝ่เรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 มีเด็กพิเศษเพ่ิมขึ้นเป็น จำนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.6 มีการพัฒนา ด้านใฝ่เรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา  
ซึ่งมีเด็กพิเศษจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ที่มีการพัฒนาด้านใฝ่เรียนรู้ ในระดับดีเยี่ยม 
ขณะที่ปีการศึกษา 2560 ไม่มีเด็กพิเศษได้ระดับไม่ผ่าน ด้านใฝ่เรียนรู้ ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2559  
ที่มีเด็กพิเศษไม่มีการพัฒนา ด้านใฝ่เรียนรู้ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 

5. ด้านอยู่อย่างพอเพียง ปีการศึกษา 2560 มี เด็กพิเศษเพ่ิมขึ้นเป็น    
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีการพัฒนาด้านอยู่อย่างพอเพียง ในระดับดีเยี่ยม เปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษาที่ ผ่ านมา ซึ่ งมี เด็กพิ เศษ จำนวน 8 คน คิด เป็นร้อยละ 26.7 ที่ มีการพัฒนา 
ด้านอยู่อย่างพอเพียง ในระดับดีเยี่ยม ขณะที่ปีการศึกษา 2560 ไม่มีเด็กพิเศษได้ระดับไม่ผ่าน 
ด้ านอยู่ อ ย่ า งพอ เพี ย ง ซึ่ งลดล งจากปี ก ารศึ กษ า 2559  ที่ มี เด็ ก พิ เศษ ไม่ มี ก าร พั ฒ น า  
ด้านอยู่อย่างพอเพียง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

6. ด้านมุ่ งมั่น ในการทำงาน ปีการศึกษา 2560 มี เด็กพิ เศษเพ่ิมขึ้น 
เป็นจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีการพัฒนา ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ในระดับดีเยี่ยม 
เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ซ่ึงมีเด็กพิเศษ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ที่มีการพัฒนา 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ในระดับดีเยี่ยม ขณะที่ปีการศึกษา 2560 ไม่มีเด็กพิเศษได้ระดับไม่ผ่าน  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2559 ที่มีเด็กพิเศษไม่มีการพัฒนา ด้านมุ่งมั่น 
ในการทำงาน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 

7. ด้านรักความเป็นไทย ปีการศึกษา 2560 มี เด็กพิเศษเพ่ิมขึ้นเป็น    
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีการพฒันา ด้านรักความเป็นไทย ในระดับดีเยี่ยม เปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษาที่ ผ่ านมา ซึ่ งมี เด็กพิ เศษ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.6 ที่ มีการพัฒนา  
ด้านรักความเป็นไทย ในระดับดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2559-2560 ไม่มีเด็กพิเศษที่ไม่มีการพัฒนา   
ด้านรักความเป็นไทย 

8. ด้ านจิตสาธารณ ะ ปี การศึกษา 2560 มี เด็ ก พิ เศษ เพ่ิมขึ้น เป็ น        
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีการพัฒนา ด้านจิตสาธารณะ ในระดับดีเยี่ยม เปรียบเทียบกับปี
การศึ กษาที่ ผ่ านมา ซ่ึ งมี เด็ ก พิ เศษจำนวน 10 คน  คิ ด เป็ นร้อยละ 33.3 ที่ มี การพัฒ นา                 
ด้านจิตสาธารณะ ในระดับดีเยี่ยม ขณะที่ปีการศึกษา 2560 ไม่มี เด็กพิเศษ ได้ระดับไม่ผ่าน           
ด้านจิตสาธารณะซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2559 ที่มีเด็กพิเศษไม่มีการพัฒนา ด้านจิตสาธารณะ        
จำนวน 4 คน คิดเปน็ร้อยละ 13.3 
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9. ด้ าน ใส่ ใจสุ ขภ าพ  ปี การศึ กษา 2560 มี เด็ ก พิ เศษ เพ่ิ มขึ้ น เป็ น          
จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีการพัฒนา ด้านใส่ใจสุขภาพ ในระดับดีเยี่ยม เปรียบเทียบกับปี
การศึ กษาที่ ผ่ านมา ซึ่ งมี เด็ ก พิ เศษจำนวน 11 คน  คิ ด เป็ นร้ อยละ 36.6 ที่ มี ก ารพัฒ นา                  
ด้านใส่ใจสุขภาพ ในระดับดีเยี่ยม ขณะที่ปีการศึกษา 2560 ไม่มีเด็กพิเศษได้ระดับไม่ผ่าน ด้านใส่ใจ
สุขภาพ ซึ่งลดลงจากปีการศึกษา 2559 ที่มีเด็กพิเศษไม่มีการพัฒนา ด้านใส่ใจสุขภาพ จำนวน 4 คน 
คิดเปน็ร้อยละ 13.3 

ตอนที่ 3.1.4 ความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อของเด็กพิเศษ 
จ าก ก ารส ำร ว จ เด็ ก พิ เศ ษ ทั้ งห ม ด ที่ เข้ า เรี ย น ที่ ศู น ย์ ก า รศึ ก ษ า พิ เศ ษ  

ประจำจังหวัดลำพูนด้านความสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อของเด็กพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 
2554-2561 มีข้อค้นพบ ดังตารางที่ 4.14 

ตารางท่ี 4.14  จำนวนและร้อยละของเด็กพิเศษ ที่สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อสถานศึกษาและ 
   การประกอบอาชีพ จำแนกตามปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษา 

 

จำนวน

ทั้งหมด(คน) 

ประเภทช่วงเชื่อมต่อ 

สถานศึกษา ประกอบอาชีพ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

2554 148 6 4.50 2 1.35 

2555 154 6 3.89 1 0.64 

2556 142 8 5.63 2 1.40 

2557 138 9 6.52 2 1.44 

2558 264 9 3.40 1 0.37 

2559 242 11 4.54 5 2.06 

2560 238 13 4.62 134 56.30 

2561 91 6 6.59 1 1.09 

 
 
 
 
 



172 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า  
บริการช่วงเชื่อมต่อสู่สถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 มีเด็กพิเศษ ได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อ ไปยังสถานศึกษาอื่น ๆ 

มากที่สุด มีเด็กพิเศษ จำนวน 6 คน จากจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 6.59 รองลงมาได้แก่  
ปีการศึกษา 2557 จำนวน 9 คน จากจำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 6.52 และปีการศึกษา 2556  
จำนวน 8 คน จากจำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 5.63 ตามลำดับที่ ได้รับการเชื่อมต่อไป 
ยังสถานศึกษาอ่ืน ๆ  

บริการช่วงเชื่อมต่อสู่การประกอบอาชีพ 
ปีการศึกษา 2560 มีเด็กพิเศษ ได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อสู่การประกอบอาชีพ 

มากที่สุดมีเด็กพิเศษ จำนวน 134 คน จากจำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30  รองลงมาได้แก่  
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 คน จากจำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 2.06 และ ตามลำดับ  
ปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 คน จากจำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 1.44 ที่ได้รับการเชื่อมต่อ 
การประกอบอาชีพ 

ตอนที่  3.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู ที่ มีต่อสภาพการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจำจังหวัดลำพนู ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ตอนที่ 3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของครู 
ข้อมูลทั่วไปของครู ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตำแหน่ง สถิติที่ใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
และนำเสนอในรปูแบบตารางประกอบการบรรยาย ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 4.15  จำนวนและร้อยละของครูจำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตำแหน่ง 

ชื่อตัวแปรและระดับของตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

ยอดรวม 13 100.00 

เพศ   

  ชาย 5 38.46 

  หญิง 8 61.54 

อายุ (ปี)   

  30–39 ปี 5 38.46 

  40–49 ปี 6 46.15 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
ชื่อตัวแปรและระดับของตัวแปร จำนวน ร้อยละ 

  ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 2 15.39 

วุฒิการศึกษา   

  ปริญญาตรี 9 69.23 

  ปริญญาโท 4 30.77 

ตำแหน่ง   

  ข้าราชการครู 8 61.53 

  พนักงานราชการ 5 38.47 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 
รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46  

อายุของครู พบว่า ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอายุ 40–19 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.15 รองลงมาอยู่ในกลุ่มอายุ 30-39 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 และกลุ่มอายุตั้งแต่  
50 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.39  

วุฒิ การศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 69.23 รองลงมาระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  

ตำแหน่งของครู พบว่า ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.53 
รองลงมาเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.47  

ตอนที่  3.2.2 ค ว าม พ ึงพ อ ใจ ข อ งค ร ู ที ่ม ีต ่อ สภาพ การจั ดการศึ กษ า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ใน 10 ประเด็น ดังนี้   
1) การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ 2) การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล 3) การเปลี่ยนแปลงของครู 
4) สภาพห้องเรียน 5) สภาพอาคารสถานที่  6) กิจกรรมการเรียนการสอน 7) การมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนการสอน 8) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 9) ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และ 10) การให้บริการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ) และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยายสำหรับแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
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ตารางที่ 4.16  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการจัดการศึกษา  
                       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ     
                       โดยรวม 10 ประเด็น 

ประเด็น µ σ แปลผล 

1. การเปลี่ยนแปลงของเดก็พิเศษ 

2. การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล 

3. การเปลี่ยนแปลงของครู 

4. สภาพห้องเรียน 

5. สภาพอาคารสถานที่ 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

8. สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 

9. ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟ 

    สำหรับ เด็กพิ เศษ  จากศูนย์การศึกษา 

    พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

4.62 

4.77 

5.00 

5.00 

4.77 

5.00 

4.85 

4.77 

4.77 

 

0.51 

0.44 

0.00 

0.00 

0.44 

0.00 

0.38 

0.44 

0.44 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากท่ีสุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากท่ีสุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

 10. การให้ บ ริก ารของครู และบุ คลากร

ทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ 

ประจำจังหวัดลำพูน 

5.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.85 0.24 มากที่สุด 

จากตารางที่  4 .16 พบว่ า  ภ าพรวมครูมี ความ พึ งพอใจต่ อการจัดการศึ กษ า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ              

ในระดับมากที่สุด (µ = 4.85 , σ = 0.24) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ครูทุกคนมีความ      
พึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงของครู สภาพห้องเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน และการให้บริการ
ของครู และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ในระดับมากที่สุด            

(µ = 5.00 , σ = 0.00) รองลงมาได้แก่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลง
ของผู้ดูแล สภาพอาคารสถานที่ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการศึกษา    
วอลดอร์ฟ สำหรับเด็กพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ในระดับมากที่สุด               

(µ = 4.85 และ 4.77 , σ = 0.38 และ 0.44) ตามลำดับ 
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ผลการวิ เคราะห์ จากคำถามปลายเปิ ด  จากการสนทนากลุ่ ม  (Focus Group)  
ครูให้ความเห็นหลากหลาย ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ 
มีผู้ตอบ 4 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 มีความเห็นว่า เด็กพิเศษทุกคน 

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ก้าวหน้าทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และจิตวิญญาณ  

“...การเปลี่ยนแปลงของเด็กที่เห็นได้ชัดก็คือ เมื่อก่อนเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อย 
ยอมแบ่ งปันสิ่ งของให้กับ เพ่ือนร่วมห้องไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ รู้จักการ 
รอคอย หงุดหงิดง่าย อารมณ์ แปรปรวน ไม่ยอมเล่นกับคนอ่ืน เดี๋ยวนี้ มีความรับผิดชอบ 
ม าก ขึ้ น  รู้ ห น้ าที่ ข อ งต น เอ ง  รู้ จั ก แ บ่ งปั น สิ่ ง ข อ ง ให้ กั บ ค น รอ บ ข้ า งยิ้ ม แ ย้ ม แ จ่ ม ใส  
ไม่หงุดหงิดง่าย มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้…” (ครู: กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู 
วันที่ 29 มีนาคม 2561) 

“...ตอนนี้นักเรียนของเราทุกคนเคลื่อนไหวร่างกายอิสระขึ้น มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้ดีขึ้น จากที่ เมื่อก่อนเคลื่อนไหวร่างกายช้ า 
สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม...” (ครู: กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู 
วันที่ 29 มีนาคม 2561) 

2. การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล 
มีผู้ตอบ 5 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 มีความเห็นว่า ครูทุกคน 

มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ก้าวหน้าทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และจิตวิญญาณ  

“...สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุด คือ ผู้ดูแลของเราทุกคนมีความสามารถ 
ในการทำงานกับเด็กพิเศษโดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษเป็นฐาน ซึ่งผมคิด 
ว่ามีประโยชน์ต่อเด็กพิเศษเป็นอย่างยิ่ง…” (คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 29 มีนาคม 2561) 

“…ผู้ดูแลเด็กพิเศษของเราหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการและอบรมบ่อย ๆ  
ก็สามารถจัดกิ จกรรม ให้ กับลู กที่ บ้ าน ได้ เป็ นอย่ างดี…” (ครู : กลุ่ มสนทนาผู้ บ ริห าร ครู   
วันที่ 29 มีนาคม 2561)  

3. การเปลี่ยนแปลงของครู 
มีผู้ตอบ 5 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 มีความเห็นว่า ครูทุกคน 

มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ก้าวหน้าทุกด้าน ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และจติวิญญาณ  
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“…พ่ีมีความสุขที่เห็นการเติบโตของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ในทุกๆ ด้าน พวกเราผ่านการบ่มเพาะกันมาพอสมควร เรามีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ทันสมัย ใจกว้าง 
มีครูที่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง เพ่ือใหส้ามารถทำงานกับเด็กและผู้ดูแลได้เป็น
อย่างดี พวกเราหลายคนมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้อ่ืนแล้ว...”  
(คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 29 มีนาคม 2561) 

“...สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือครูของเราทุกคนมีความสามารถในการทำงาน 
กับเด็กพิการโดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นฐาน ซึ่งผมคิดว่าคุณสมบัติดังกล่าว
เหมาะสมกับครูศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นอย่างยิ่ง…” (ครู: กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 29 มีนาคม 
2561) 

   “...ครูเราไม่สามารถจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีสภาพความพิการรุนแรง 
ได้ เพราะไม่มีประสบการณ์ แต่เดี๋ยวนี้เมื่อได้เข้าร่วมโครงการและอบรมบ่อย ๆ ก็สามารถจัดกิจกรรม
ได้เป็นอย่างด…ี”(ครู: กลุ่มสนทนาผู้บริหาร คร ูวันที่ 29 มีนาคม 2561) 

4. สภาพห้องเรียน 
มีผู้ตอบ 6 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15   

ห้องเรียนสะอาด สวย สะดวก ปลอดภัย 
“...ห้องเรียนมีการจัดมุมต่าง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อย สีสันสวยงาม  

น่าอยู่…” (ครู: กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 2561) 
ห้องเรียนปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี  
 “…ในห้องเรียนเรามีชั้นวางของ ที่แขวนหมวก ให้ความรู้สึกอยากใช้และ 

อยากเก็บสิ่งของ โดยเฉพาะเด็กๆ นักเรียน…” (คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู) 
5. สภาพอาคารสถานที ่
มีผู้ตอบ 5 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46  

ความสะอาด สวยงาม สะดวก ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
“…สภาพบริเวณอาคารสถานที่ของศูนย์เรามีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์  

ไม่ เหมื อน ใครเพราะเรา ให้ ความสำคัญ กับ การดู แลรักษาให้ สะอาด  ร่ม รื่ น อยู่ เสม อ…”  
(คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 29 มีนาคม 2561) 

สถานที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ธรรมชาติ 

“…ป ระทั บ ใจ แล ะช อบ ต รงที่ ม าท ำงาน  แล้ ว ให้ ค ว าม รู้ สึ ก เห มื อ น 
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ…” (คร:ู กลุม่สนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 2561) 
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“…เวลาทำงานแล้วรู้สึกอยากพัก ก็จะออกไปเดินเล่นตรงสนามหญ้า มอง
ออกไปดูต้นไม้ ดอกไม้ และบ่อน้ำ ให้รู้สึกผ่อนคลาย…” (ครู: กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครูวันที่ 29 
มีนาคม 2561) 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 
มีผู้ตอบ 4 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  

ตารางเวลาในการทำกิจกรรมในแต่ละวันมีความแน่นอนต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
 “…เรามีกระบวนการขั้นตอนการสอนประจำห้องแต่ละห้องเปรียบเหมือน

ตารางเวลาสอน ทำซ้ำๆ เวลาเดิมทุกวัน ทำจนจำและนำนักเรียนสู่กระบวนการต่างๆ ได้…”  
(คร:ู กลุม่สนทนาผู้บริหาร ครู วันที ่30 มีนาคม 2561) 

“…ตั้งแต่เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระครูและนักเรียนสนทนาร่วมกัน 
ในห้องพระ แล้วก็เริ่มทำกิจกรรมในห้องเรียนแต่ละห้อง คือมีขั้นตอนที่ชัดเจน สม่ำเสมอ…” 
(คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที ่29 มีนาคม 2561) 

มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับฤดูกาล ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชุมชน  
“…แต่ละสัปดาห์จะมีหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับประเพณี ฤดูกาล 

ของชุมชนเรา ให้เด็กได้มโีอกาสเรียนรู้…” (คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 2561) 
เด็กพิเศษได้ลงมือปฏิบัติจริง 
“…หนูคิดว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเรานั้ น มีการฝึกเด็ ก 

ให้ ได้ลงมือทำ เช่น ทำนา ปลูกต้นไม้  ทำปุ๋ ยหมัก หรือว่าทำอาหาร…” (ครู : กลุ่มสนทนา               
ผู้บริหาร คร ูวันที่ 29 มีนาคม 2561) 

7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีผู้ตอบ 6 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15  

“…เพราะว่าทั้งครูหลัก ครูรอง แล้วก็ทั้งผู้ดูแลได้มีโอกาสเข้ามาทำกิจกรรม
ด้วยกันในห้องจนครบตามกระบวนการของเรา…” (ครู: กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 
2561) 

“…ผู้ดูแลเองก็มีส่วนในการวางแผนแล้วก็ช่วยเตรียมอุปกรณ์จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนดว้ย…” (คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร คร ูวันที ่30 มีนาคม 2561) 

8. สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 
มีผู้ตอบ 5 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46  

สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสื่อที่มาจากธรรมชาติ สามารถหาได้ในท้องถิ่น  
“…แม่ของเด็กนักเรียนนำไม้ไผ่ต้นหลั งบ้านมาทำอิดอ้อยให้น้ องหัดเดิน  

แม่ก็บอกว่าดีใจมากตอนนี้น้องเดินได้แล้ว…” (คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร คร ูวันที่ 29 มีนาคม 2561) 
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“…สื่อที่เรานำมาใช้มันหาได้ทั่วไปในบริเวณพ้ืนที่หรือท้องถิ่นเรา แทบไม่ต้อง 
ไปหาซื้ อ  อย่ างดิน เหนี ยว ขี้ ผึ้ ง หรือว่ าสิ่ งของต่ า งๆ  ทุกอย่ างทำมาจากวัสดุ ธรรมชาติ   
อย่ า งลู ก บ อ ล ไ ม้ ลู ก บ อ ล ห วาย  ช าม  ห รื อ แ ม้ ก ร ะทั่ ง ห ม วก ที่ ม าจ าก ก ารจั ก ส าน …” 
 (คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 2561) 

สื่อมีความหลากหลาย สร้างสรรค์จินตนาการ  
 “…สื่อการจัดการเรียนการสอนเราไม่ได้มีเฉพาะสื่อที่ใช้ในการเรียนในห้อง  

แต่ ยั งมี สื่ อของเล่ น  สื่ อที่ เป็ นของจริ งที่ เรา เห็ นกันอย่ างเสื่ อ  โต๊ ะ  เก้ า อ้ี  มี ชั้ น ไม้ วางของ 
มีเครื่องดนตรีหลายประเภท ที่หาได้ทั่วไปในบ้าน ในชุมชน…” (คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร คร ูวันที่ 30 
มีนาคม 2561) 

“…อย่ า ง เช่ น ตุ๊ ก ต าค น ห รื อ รู ป ว าดที่ ไม่ มี ห น้ าต าผ ม คิ ด ว่ านั ก เรี ย น 
คงจะจินตนาการว่าเป็นพ่อ แม่ หรือคนใกลช้ิดกับเขาบ้างแหละครับ…” (คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู 
วันที่ 29 มีนาคม 2561) 

9. ข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
มีผู้ตอบ 4 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77  

ได้รับข้อมูลใหม่ที่เป็นปัจจุบัน  
“…ที่เราเข้าไปทำกิจกรรมในห้องพระทุกวัน ก็ได้ร่วมกันพูดคุยแจ้งข่าวสาร

เกี่ยวกับการทำงานให้ทราบด้วยกัน เช่น กำหนดวันส่งงาน หรือขั้นตอนกิจกรรมต่าง ๆ…” (ครู: กลุ่ม-
สนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 2561) 

“…มีการจัดแหล่งให ้ข ้อม ูลทั ่วบริเวณศูนย ์ อย่างจัดป ้ายนิเทศเกี ่ยวกับ
การศึกษาแนววอลดอร์ฟและมุมหนังสือในแต่ละห้อง…” (ครู: กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 
มีนาคม 2561) 

เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับผู้เกี่ยวข้อง  
“…ผู้ดูแล คนใกล้ชิดกับเด็กๆ ก็ควรจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอนด้วย เพ่ือให้เค้าสามารถนำไปใช้กับเด็กท่ีบ้าน เราต้องให้ความสำคัญตรงนี้ด้วย…” (ผู้บริหาร: 
กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครูวันที่ 30 มีนาคม 2561) 

10. การให้บริการของบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
มีผู้ตอบ 6 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15  

มีความสามัคคี ทำงานเป็นระบบมีภาวะผู้นำและผู้ตามทีดี่ 
“…ทุกคนทำงานตามระบบงานของศูนย์โดยเฉพาะผู้อำนวยการที่ลงมือทำเป็น

ตั ว อ ย่ า ง ให้ พ ว ก เร า เห็ น  ท่ า น เดิ น ท า งส าย ก ล า ง  ไม่ ตึ ง แ ล ะ ไม่ ห ย่ อ น เกิ น ไป ท ำ ให้  
การทำงานของคนในศูนย์มีบรรยากาศที่ด…ี” (ครู: กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 2561) 



179 
 

“…ค ำ ต อ บ ที่ ไ ด้ รั บ ส่ ว น ใ ห ญ่ จ า ก ผู้ ป ก ค ร อ ง ท ำ ใ ห้ เ ร า ภู มิ ใ จ 
ที่ ได้มาเป็นครูศูนย์ค่ะ เขาชื่นชมการทำงานของครูเราที่ เราตั้ งใจ ร่วมไม้ ร่วมมือกันทำงาน 
เพ่ือลูกของเขา…” (ครู: กลุม่สนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 2561) 

มีความอดทน มีน้ำใจ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
“…ศูนย์ลำพูนเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้อง ให้ความช่วยเหลือกันและกันเสมอ

เว ล า มี กิ จ ก ร ร ม ช่ ว ย กั น ค น ล ะ ไม้ ค น ล ะ มื อ  จ น ท ำ ให้ ง า น นั้ น ส ำ เร็ จ ไป ด้ ว ย ดี …” 
(คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 2561) 

มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบ  
“…ทุกคนตั้งใจทำงานตามหน้าที่ของตัวเอง ครูบางคนมีความสามารถพิเศษ

ต่ า งกั น  มี ค ว าม มั่ น ใจ  บ า งค น ส าม า ร ถ แ ก้ ไข ปั ญ ห า เฉ พ าะ ห น้ า ได้ ดี  พ อ ดู ร ว ม  ๆ  
แล้วก็เป็นเสน่ห์ เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่ทั้งหมดก็ทำให้เพ่ือเด็กพิเศษเหมือนกัน…”          
(คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 2561) 

มีความรู้ความสามารถในงาน  
“…ทุกคนมีความรู้ความสามารถในงานของตัวเองอยู่แล้ว สำหรับบางคน 

ที่ ไม่ มี ค ว าม รู้ ใน งานที่ รั บ ผิ ดช อบ ก็ มี ค ว ามพยายามที่ จ ะขวน ขวาย  ค้ น ค ว้ า  ห าข้ อ มู ล  
ผมขอชมเชยพวกเราทุกคน…” (ผู้บริหาร: กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 2561) 

การเลิกจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
มีผู้ตอบ 6 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 มีความเห็นว่า ครูส่วนใหญ่ 

มีความต้องการให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ
แบบนี้ต่อไป โดยให้เหตุผลว่าเด็กพิเศษ ผู้ดูแลและตนเองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกด้าน 
ครูมีความรู้ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์ทีด่ีกับการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

“…ความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเลิกครับ ก็ในเมื่อตอนนี้รู้แล้ว 
ว่าต้องจัดการเรียนการสอนให้ลูกเด็กพิเศษของเรายังไง…” (ครู: กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครูวันที่ 
29 มีนาคม2561) 

“…อยากให้ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพราะดิฉันสังเกตเห็นว่าทุกคนมีความสุข 
ทั้งพ่อ ทั้งแม่ ทั้งญาติพ่ีน้องของเด็ก เราในฐานะเป็นครูก็รู้สึกปลื้มอกปลื้มใจ ที่เขาดีขึ้น ไม่ใช่แค่
ร่ างกายของเขา แต่ทั้ งอารมณ์ จิ ต ใจของเขาด้ วย คนรอบข้ าง คนใกล้ ชิ ด เขาก็ยิ้ ม ได้…”                   
(คร:ู กลุ่มสนทนาผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 2561) 

“…เราได้อบรม อุตส่าห์เก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
แนววอลดอร์ฟนี้มาแล้ว ได้มีโอกาสนำมาใช้ก็เห็นว่าดี ก็น่าจะทำต่อไปนะครับ…” (ครู: กลุ่มสนทนา
ผู้บริหาร ครู วันที่ 30 มีนาคม 2561) 
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สิ่งที่ต้องการให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพนู เพ่ิมเติมหรือปรับปรุง 
มีผู้ตอบ 5 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 มีความเห็นว่าครูมีความคิดเห็นที่

คล้ายคลึงกันโดยเรียงลำดับสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงจากมากไปหาน้อยมีดังนี้ 
1. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยและการเป็นวิทยากร

ฝึกอบรม 
2. การแปลหนังสือเกี่ยวกับหนังสือการศึกษาวอลดอร์ฟ 
3. ก าร จั ด ท ำก ารศึ ก ษ าร าย ก รณี  (Case Study Research) ค รบ                  

ทุกครอบครัว 
4. การจัดทำวีดีทัศน์เกี่ยวกับการศึกษารายกรณี  
5. การพัฒนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ให้เป็นผู้จัดการ

รายกรณ ี(Case Management) 

ภาพในอนาคตเกี่ยวกบัศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน 
มีผู้ตอบ 6 คน จาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 มีความเห็นว่า ครูส่วนใหญ่ 

มีความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกัน โดยเรียงลำดับภาพในอนาคตจากมากไปหาน้อยได้ดงันี้ 
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน รักษามาตรฐาน การจัดการศึกษา

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ให้มีความยั่งยืนและพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ 
2. พัฒนาครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน อย่างต่อเนื่อง        

ในการทำงานกับ เด็ก พิ เศษ ตามแนวการศึ กษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด็กพิ เศษ จนสามารถ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในระดับประเทศจนถึงระดับนานาชาติ 

3. พัฒนางานประจำสู่วิถีงานวิจัย 
4. พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ให้ เป็นองค์กรที่ มี

สมรรถภาพสูง มีการทำงานเป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ เป็นตัวอย่างได้ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

5. มีที่ปรึกษาด้านวิชาการที่ร่วมคิดร่วมทำงานกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

6. เป็นหน่วยฝึกอบรมครูหรือผู้ที่สนใจการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ   
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

7. เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ แก่ผู้ที่มีความ
สนใจจากข้อมูลดั งกล่ าวจะเห็น ได้ว่ า  ครูของศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน 
มีความ เชื่ อมั่ น ว่ าการศึ กษาวอลดอร์ฟสำหรับ เด็ก พิ เศษ  จะทำให้ ศูนย์ การศึกษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน เป็นผู้นำด้านการทำงานกับเด็กพิเศษ และต้องการพัฒนาและรักษามาตรฐาน 
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การทำงานโดยใช้ การศึ กษาวอลดอร์ฟ สำหรับเด็ กพิ เศษ  จนทำให้ ศู น ย์ ก ารศึ กษ าพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูนก้าวสู่ความเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานระดับสูงเป็นตัวอย่างได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
และแหล่งฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายด้านการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ต่อไปทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ตอนที่ 3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ตอนที่ 3.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล 
ข้อมูลทั่ วไปของผู้ดูแล ประกอบด้วย  เพศ อายุ  ความสัมพันธ์กับเด็กพิเศษ  

วุฒิการศึกษา และอาชีพ  สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์หาค่าความถี่  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  
ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ 4.17 จำนวนและร้อยละ ของผู้ดูแลจำแนกตามเพศ อายุ ความสัมพันธ์กับเด็กพิเศษ 
  วุฒิการศึกษา และอาชีพ 

ชื่อตัวแปรและระดับของตัวแปร จำนวน ร้อยละ 
ยอดรวม 30 100.00 
เพศ   
  ชาย 6 20.00 
  หญิง 24 80.00 
อายุ (ปี)   
  20 – 29 ปี 2 6.66 
  30 – 39 ปี 7 23.33 
  40 – 49 ปี 11 36.69 
  ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 10 33.32 
ความสัมพันธ์กับเด็กพิเศษ    
  พ่อ 4 13.33 
  แม่ 19 63.33 
  ย่า 1 3.34 
  ตา 2 6.66 
  ยาย 1 3.34 
  ป้า 3 10.00 
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ชื่อตัวแปรและระดับของตัวแปร จำนวน ร้อยละ 
วุฒิการศึกษา   
  ประถมศึกษา 11 36.67 
  มัธยมศกึษา 18 60.00 
  ปริญญาตรี 1 3.33 
อาชีพ   
  รับจ้างทั่วไป 6 20.00 
  ค้าขาย 6 20.00 
  เกษตรกร 2 6.66 
  รับราชการ 16 53.34 

จ าก ต ารางที่  4 .17 พ บ ว่ า  ผู้ ดู แ ล ส่ วน ให ญ่ เป็ น เพ ศ ห ญิ ง  จ ำน วน  24  ค น 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 6 คน ร้อยละ 20.00  

อายุของผู้ ดู แล  พบว่า  ส่ วน ใหญ่ จะอยู่ ในกลุ่ มอายุ  40 -49  ปี  จำนวน  11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.69 รองลงมาอยู่ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.32 กลุ่มอายุ 30-39 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และกลุ่มอายุ 20–29 ปี จำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.66  

ความสัมพันธ์กับเด็กพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแม่ จำนวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.33 
รองลงมาเป็นพ่อ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 เป็นป้า จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
เป็นตา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 และเป็นย่า และยายมีจำนวนเท่ากัน จำนวน 1 คน              
คิดเป็นร้อยละ 3.34  

การศึกษา พบว่า  ส่ วน ใหญ่ จบการศึกษาระดับมั ธยมศึกษา จำนวน  18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาระดับประถมศึกษา จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67  
และระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  

อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่รับราชการ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.34 รองลงมา
รับจ้างทั ่ว ไป  และค้าขายมีจำนวนเท่ากัน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเกษตรกร  
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66  

ตอนที่  3.3.2 ความพึ งพอใจของผู้ ดู แล ที่ มี ต่ อสภาพการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

การวิ เค ราะห์ ค วาม พึ งพอใจของผู้ ดู แ ล  ที่ มี ต่ อ สภ าพ การจั ดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ                 

ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 
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ใน 10 ประเด็น  ดั งนี้  1) การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิ เศษ  2) การเปลี่ ยนแปลงของผู้ดูแล                 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 4) สภาพห้องเรียน  
5) สภาพอาคารสถานที่ 6) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 7) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน 8) การนำกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนไปใช้ที่บ้าน 9) สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และ  
10) ข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (µ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ) และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย สำหรับแบบสอบถาม
ปลายเปิด ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะหเ์ชิงเนื้อหา (Content Analysis) ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ดูแล  
   ที่มีต่อการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา 
   วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ประเด็น µ σ แปลผล 

1. การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ 

2. การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล 

3. ครูและบคุลากรทางการศึกษาของ 

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

4. สภาพห้องเรียน 

5. สภาพอาคารสถานที่ 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 

   การสอน 

8. การนำกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

    ไปใช้ทีบ่้าน 

9. สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 

10. ข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์การศึกษาพิเศษ  

     ประจำจังหวัดลำพูน เกีย่วกับการศึกษา 

     วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

4.87 

4.93 

4.83 

 

4.80 

4.80 

4.83 

4.87 

 

4.93 

 

4.83 

4.87 

 

 0.35 

0.25 

0.38 

 

0.41 

0.41 

0.38 

0.35 

 

0.25 

 

0.38 

0.35 

 

มากท่ีสุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากท่ีสุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

 

เฉลี่ยรวม 4.86 0.32 มากที่สุด 
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จากตารางที่  4 .18 พบว่า ภาพรวมผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูนตาม แนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ  

ในระดับมากที่สุด (µ = 4.86, σ = 0.32) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ  พบว่า ผู้ดูแลทุกคนมีความ  
พึงพอใจการเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล และการนำกิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ที่บ้านในระดับมาก

ที่สุด (µ = 4.93, σ = 0.25) รองลงมาได้แก่การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน และข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการศึกษา      

วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน (µ = 4.87, σ = 0.35)  
ผลการวิเคราะห์จากคำถามปลายเปิด จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ดูแล 

ใหค้วามเห็นหลากหลาย มีดังนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ 
มีผู้ตอบ 14 คน จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66 มีความเห็นว่า เด็กพิเศษทุกคน 

มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ก้าวหน้าทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ-อารมณ์ ด้านสังคม 
ด้านสติปัญญา และด้านจิตวิญญาณ ดังคำพูดของผู้ดูแล อาทิ 

“…เมื่ อก่อนที่ แม่จะพาน้องมา ไม่ เคยคิดว่าน้ องจะมี พัฒนาการที่ ดีขึ้น 
อย่างเห็นได้ชัด อย่างเรื่องร่างกายของน้อง แรก ๆ น้องเดินไม่ได้ เลย พอมาที่ศูนย์ครูสอน 
การเคลื่อนไหวปัจจุบันน้องสามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่ว เวลาทำกิจกรรมก็ทำได้ อารมณ์จะไม่เสีย
เหมือนเมื่อก่อน แล้วเมื่อก่อนก็ไม่สามารถเล่นกับเพ่ือนได้ เพราะชอบแย่งสิ่งของ ของเพ่ือนไม่รู้จักการ
แบ่งปัน ทำให้แม่เครียดมากเวลาพาลูกไปเล่นกับเพ่ือน ๆ แต่พอมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเห็นเพ่ือน
เล่นด้วยกันโดยที่ไม่แย่งของกัน ปัจจุบันน้องเล่นกับคนอ่ืนได้ แย่งสิ่งของ ของคนอ่ืนน้อยลง...”                       
(ผู้ดูแลคนที่ 1 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

“…แม่สังเกตจากตอนวันหยุดช่วงเทศกาลแม่พาน้องไปบ้านย่าที่ต่างจังหวัด 
ระหว่างทางก็ผ่านวัด น้องเห็นวัดแล้วน้องก็ยกมือไหว้ แม่ประหลาดใจว่าลูกทำไมรู้ว่าเป็นวัด 
แล้วยกมือไหว้ แล้วลองมาคิดทบทวน พบว่าครูได้สอนเรื่องวัด และช่วงวันสำคัญทางศาสนา  
ครูได้พาแม่และน้องไปทำกิจกรรมที่วัด และที่ประหลาดใจอีกอย่างก็คือ พอไปถึ งบ้านย่า  
ลงรถปุบ๊ น้องก็จะยกมือไหว้ทุกคนโดยที่แม่ไม่ต้องบอก...” (ผู้ดูแลคนที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

“…เมื่อก่อนโน้นพาน้องมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ พอเห็นทางเข้าศูนย์ก็จะ
ร้องไห้ทันทีและกรีดร้องเสียงดัง แต่ตอนนี้น้องมาที่ศูนย์จะไม่ร้องไห้ แล้วก็ยกมือไหว้ลุงกับแม่ 
ที่มาส่ง จากนั้นก็เดินเข้าห้องเรียนเอง ส่วนการพูดเมื่อก่อนน้องจะพูดเป็นภาษาของตนเอง แต่พอมา
เรี ย น ที่ นี่ ได้ ฟั งค รู เล่ านิ ท าน ท ำกิ จ ก ร รม ต่ า ง  ๆ  ที่ ใช้ ภ าษ า  น้ อ งส าม ารถ พู ด เป็ น ค ำ 
ที่มีความหมายได้บ้าง เวลาบอกให้รอคอย สามารถรอได้  จากที่ เมื่อก่อนไม่สามารถรอได้  
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จะวิ่ งอย่ างเดี ยว  ปั จจุ บั นลุ งพอใจมากกับพฤติ กรรมที่ เปลี่ ยน ไป ในทางที่ ดี ของน้ อง...”                       
(ผู้ดูแลคนที่ 20 วันที่ 11 ม.ค. 2561) 

2. การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล 
มีผู้ตอบ 16 คน จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 มีความเห็นว่า ผู้ดูแลทุกคน

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ก้าวหน้าขึ้นทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ-อารมณ์ ด้านสังคม  
ด้านสติปัญญา และด้านจิตวิญญาณ  

“…มีความเครียดลดลง เนื่องจากมาเจอผู้ปกครองที่พาลูกเขามาที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษเหมือนกัน ได้แลกเปลี่ยน พูดคุยกัน ให้กำลังใจกัน รวมถึงแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกก็
ทำให้คลายความกังวลลงไปมาก…” (ผู้ดูแลคนที่ 14 วันที่ 16 ม.ค. 2561) 

“…แม่ดี ใจ ที่ ได้พาลูกมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเพราะไม่ใช่แต่ลูกเท่านั้น 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง แม้แต่แม่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างแรกคือแม่ดูแลสุขภาพของตัวเองดีขึ้น 
เพราะแม่เคยได้ยินวิทยากรที่ศูนย์บอกว่า “...ลูกจะดี ก็เพราะแม่ดี...” แม่จึงหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น 
และอีกอย่างคือแม่มีความกล้าที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูกให้กับคนอ่ืนฟังจากการที่ศูนย์ได้ให้โอกาส
แม่เป็นวิทยากร…” (ผู้ดูแลคนที่ 19 วันที่ 25 ม.ค.2561) 

“…เมื่อก่อนคิดว่าการมีลูกพิการเป็นเวรกรรมของพ่อแม่ แต่พอพาลูกมาที่ศูนย์ฯ  
ทำให้เปลี่ยนความคิดสิ่งที่เจอมาไม่ใช่เวรกรรม แต่เป็นบททดสอบที่ทำให้พ่อมาเจอสิ่งที่ดีๆ รู้จักข้อดี
ของตัวเอง นั่นก็คือความอดทนของตนเอง ทำให้เจอผู้บริหาร เจอครู คนที่ดีดูแลเอาใจใส่ลูกของพ่อ 
หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา พ่อก็เปลี่ยนความคิดไปเลย…” (ผู้ดูแลคนที่ 4 วันที่ 12 ม.ค. 2561) 

3. ครูและบคุลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
มีผู้ตอบ 15 คน จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
การยอมรับเด็กพิเศษ  

“…ครูมีความเป็นกันเองไม่ถือเนื้อถือตัว ไม่รังเกียจเด็ก เวลากินข้าวก็กินด้วย 
กันไมพู่ดเสียงดังหรือดุด่าเด็ก สอนด้วยความเต็มใจ…” (ผู้ดูแลคนที่ 1 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการทำงานเป็นทีม มีการทำงานเป็นระบบ  
มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี  

“…การจัดกิจกรรมของครู ครูจะช่วยกันคนละไม้คนละมือ อย่างเช่นการเตรียม
อาหารกลางวัน จะมีครู ไปเตรียมสถานที่  ครู ไปเตรียมถ้วยชาม ครูไปเตรียมอาหาร และ 
ครูที่พานักเรียนล้างมือเพ่ือทานข้าว แม่ว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแล้วก็ไม่ค่อยเห็นครูใช้คำสั่ง 
แต่จะลงมือทำและช่วยกัน…” (ผู้ดูแลคนที ่9 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความอดทน มีน้ำใจ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
ดูแลเอาใจใส่เด็กพิเศษ และผู้ดูแลเป็นอย่างดี  
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“…ครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนเหมือนลูกหลาน ญาติพ่ีน้องด้วยกันยังไม่ดูแลถึง 
ขนาดนี้ เลย  ประทับ ใจที่ สุ ดก็คื อแม่จะมาศูนย์การศึกษาพิ เศษ แต่ ไม่มี รถ  โทรมาลาครู   
ครูบอกว่าไม่เป็นไร จะขับรถไปรับแม่ท่ีบ้าน…” (ผู้ดูแลคนที่ 1 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

ความสุภาพเรียบร้อย สงบเสงี่ยม มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน  
“…ครูใจเย็น พูดเพราะ ไม่ตะโกนโหวกเหวกเสียงดัง ในการทำกิจกรรมกับเด็ก 

ถ้าเด็กทำไม่ได้จะค่อยๆ ช่วยเหลือ ไม่ได้ดุด่าเด็ก…” (ผู้ดูแลคนที่ 1 วันที ่10 ม.ค. 2561) 
ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

“…เวลาแม่สงสัยในเรื่องของการดูแลลูก ครูจะมีคำตอบให้แม่เสมอ อธิบายได้ดี
ด้วยทำให้แม่เข้าใจง่าย…” (ผู้ดูแลคนที่ 5 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

4. สภาพห้องเรียน 
มีผู้ตอบ 13 คน จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33  
ห้องเรียนสะอาดสวย สะดวก ปลอดภัย 

“…สีผนังห้องเรียนเป็นสีอ่อนๆ เหมือนปุยเมฆบนท้องฟ้ามีแสงแดดส่องสว่าง 
ไม่ต้องเปิดไฟ เห็นแล้วสบายตา กลิ่นหอมอากาศถ่ายเทสะดวก โล่งกว้างไม่รกรุงรังวางของ 
ไดเ้ป็นระเบยีบเรียบร้อย…” (ผู้ดูแลคนที่ 6 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

ห้องเรียนมีบรรยากาศเหมือนบ้าน เหมาะสมกับเด็กและเป็นการสร้างนิสัยที่ดี 
ให้กับเด็กพิเศษ 

“…แม่ว่า ห้องเรียนของศูนย์มีการจัดมุมต่างๆ เหมือนบ้าน มีมุมกินข้าว มุมของ
เล่นให้น้องมีที่แขวนหมวก…” (ผู้ดูแลคนที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

ห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกนิสัยทีด่ีของเด็กพิเศษ  
“…มีที่แขวนหมวก เวลาน้องจะออกไปเล่นข้างนอกครูก็จะให้น้องไปหยิบหมวก

มาใส่ เวลากลับเข้ามาก็ให้เอามาไว้ที่เดิม ประตูบ้านก็มีเชือกกั้น เวลาจะเล่นก็เปิด เวลาเลิกเล่นก็
ปิด…” (ผู้ดูแลนักเรียนคนที่ 4 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

5. สภาพอาคารสถานที ่
มีผู้ตอบ 15 คน จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
ความสะอาด สวยงาม สะดวก ปลอดภัย ของอาคารสถานที่  

“…จัดสวนได้สวยงามมากหญ้าเขียวตลอดปีใคร ๆ ก็ชมว่าสวย ไม่มีเศษใบไม้  
ไม่ มี ขยะ ห้ องน้ ำก็ ไม่ สกปรกกลิ่ นหอม เหมือน โรงแรม  มีที่ จอดรถกว้ างขวาง เงียบสงบ  
มาศูนย์การศึกษาพิเศษเมื่อไหร่ก็สบายใจ…” (ผู้ดูแลคนที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

“…ยังไม่เคยเห็นโรงเรียนที่ไหนสวยขนาดนี้เลย น้องโชคดีมาก ๆ ที่ได้เรียนที่นี่ 
มันร่มรื่น สบายใจ สะอาดเรียบร้อย น้องชอบ แม่ก็ชอบ…” (ผู้ดูแลคนที่ 7 วันที ่10 ม.ค. 2561) 
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อาคารสถานที่ให้ความรู้สึกเสมือนบ้าน  
“…มีบ่ อ เลี้ ย งปลา มีแปลงนา แปลงพืชผักสวนครัว ต้นมะม่ วง ลำไย 

และมีสวนไผ่เหมือนบ้านแม่เลยที่มีหน่อไม้ให้กินตลอด…” (ผู้ดูแลคนที่ 4 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ  

“…สนามเด็กเล่นมีขอนไม้ มีอุโมงค์ใต้ดิน ชิงช้า บ่อทราย มีบันไดปีนต้นไม้  
ไม่ค่อยเห็นของเล่นที่เป็นพลาสติก และท่ีทำมาจากเหล็ก…” (ผู้ดูแลคนที่ 5 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้  
“…น้องนั่งรถเข็น เวลาจะเข้าห้องน้ำก็สบายห้องน้ำศูนย์กว้างดี น้องสามารถ 

ใช้ห้องน้ำคนเดียวได้เพราะว่าห้ องน้ำมีอุปกรณ์ครบ มีทางลาดทุกอาคาร…” (ผู้ดูแลคนที่  24 
วันที่ 17 ม.ค 2561) 

6. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
มีผู้ตอบ 16 คน จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33  
ตารางเวลาในการทำกิจกรรมในแต่ละวันมีความแน่นอนต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  

“…กิจกรรมในห้องเรียนทำเหมือนกันทุกวันและก็ตรงตามเวลา ตอนเช้า 
ก็จะมีการเคารพธงชาติ เสร็จแล้วก็จะเข้าไปไหว้พระ แล้วทำกิจกรรมวงกลม ครูก็จะชวนคุย 
ชวนเล่าเรื่องต่าง ๆ ถามทุกข์สุขในแต่ละวัน แล้วถึงจะแยกไปเรียนตามห้อง แล้วสุดท้ายก่อนกลับบ้าน 
ครูก็จะประชุมกับพ่อแม่ทุกครั้ง…” (ผู้ดูแลคนที่ 5 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับฤดูกาล ความเป็นอยู่ และ
วัฒนธรรมของชุมชน  

“…ถึงหน้าฝนครูก็จะพาไปดำนาปลูกข้าว หน้าหนาวก็จะได้ปิ้งข้าวจี่ หมกมัน  
ทำข้าวหลาม พอช่วงปี ใหม่ เมืองครูก็จะพากันไปสรงน้ำวัดพระธาตุ  แม่ชอบมากน้องได้รู้  
ได้เห็นและแม่ว่าสนุกด…ี” (ผู้ดูแลคนที่ 116 วันที่ 25 ม.ค. 2561) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนมีการจัดกิจกรรมหลาย ๆ อย่างรวมกัน
และไปด้วยกันได้เป็นอย่างดี 

“…กิจกรรมวงกลม ครูจะใช้เครื่องดนตรี และพาเคลื่อนไหวไปตามจังหวะ  
พอเล่นเสร็จก็จะช่วยกันเก็บเข้าท่ี…” (ผู้ดูแลคนที ่88 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

เด็กพิเศษสามารถลงมือปฏิบัติไดจ้ริง  
“…ทุกเดือนครูก็จะจัดตลาดนัดในศูนย์  พ่อแม่ก็จะได้เอาข้าวของมาขาย

แลกเปลี่ยนกัน น้องก็ได้ เอาเงินไปซื้อของที่ชอบผมว่ามันเป็นการเรียนการสอนที่สุดยอด…”     
(ผู้ดูแลคนที ่3 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 
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7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
มีผู้ตอบ 16 คน จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33  
เด็ ก พิ เศษและผู้ ดู แลมี ส่ วนร่วมในการทำกิจกรรมตั้ งแต่ เริ่มต้น จนสิ้ นสุ ด 

การจัดกิจกรรมในแต่ละวัน  
“…กิจกรรมในห้องเรียนทำเหมือนกันทุกวันและก็ตรงตามเวลา ตอนเช้า 

ก็จะมีการเคารพธงชาติ เสร็จแล้วก็จะเข้าไปไหว้พระ แล้วทำกิจกรรมวงกลม ครูก็จะชวนคุยชวนเล่า
เรื่องต่าง ๆ ถามทุกข์สุขในแต่ละวัน แล้วถึงจะแยกไปเรียนตามห้อง แล้วสุดท้ายก่อนกลับบ้าน 
ครูก็จะประชุมกับพ่อแม่ทุกครั้ง…” (ผู้ดูแลคนที ่28 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

 ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการวางแผนและเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
“…แม่พาน้องมาเรียนที่ศูนย์ตลอดจนจำกิจกรรมของการเรียนการสอน 

ในห้องเรียนได้ ครูก็จะให้แม่มีส่วนร่วมในการเตรียมสื่ออุปกรณ์ เช่น วันลอยกระทง แม่ก็จะเตรียมต้น
กล้วย ใบตอง ดอกไม้  มาใช้ ในการเรียนการสอน แล้วก็ เอามาแบ่ งปันให้ กับคนอ่ืนด้วย…”                 
(ผู้ดูแลคนที่ 147 วันที่ 26 ม.ค. 2561) 

ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการประชุม สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำวัน  
“…ทุกครั้งที่จบการเรียนการสอน ครูก็จะพาแม่มาสรุปบทเรียนประจำวัน  

ว่าวันนี้ เกิดอะไรขึ้นบ้าง ลูกเป็นอย่างไร แม่ก็จะมีส่วนร่วมทุกครั้งในการแสดงความคิดเห็น 
เกี่ ย ว กั บ พั ฒ น า ก า ร ข อ งลู ก  แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร เส น อ แ น ะ เกี่ ย ว กั บ กิ จ ก ร ร ม 
การเรยีนการสอน…” (ผู้ดูแลคนที ่12 วันที่ 26 ม.ค. 2561) 

8. การนำกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนไปใช้ที่บ้าน 
มีผู้ตอบ 17 คน จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 56.66  
ผู้ดูแลได้นำนาฬิกาชีวิตที่จัดทำขึน้ร่วมกับครูไปใช้ที่บ้าน  

“...กิจกรรมที่ครูสอนในห้องเรียน แม่นำเอาไปใช้ที่บ้านตามนาฬิกาชีวิต 
ที่ครูกับแม่ช่วยกันทำ เช่น ก่อนจะกินข้าวแม่จะพาน้องไปล้างมือในระหว่างล้างมือก็จะร้องเพลง 
ไปด้วย ตอนกินข้าวแม่ก็จะสอนน้องใช้ช้อนส้อมไม่ใช้มือหยิบอาหาร พอถึงช่วงงานวันสำคัญต่าง ๆ  
แม่ก็จะพาน้องทำอาหารตามฤดูกาล เทศกาลที่จะมาถึง...” (ผู้ดูแลคนที่ 206 วันที ่24 ม.ค. 2561) 

ผู้ดูแลได้พาเด็กพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน  
“...พาน้องไปวัดในวันสำคัญทางศาสนาและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

เมื่อก่อนก็กลัวคนอ่ืนรังเกียจแต่ครูบอกว่าไม่เป็นไรน้องจะได้เข้าสังคม ตอนนี้เลยพาน้องพาออกงาน
บ่อย ๆ ...” (ผู้ดูแลคนที่ 11 วันที่ 24 ม.ค. 2561) 

9. สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 
มีผู้ตอบ 15 คน จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
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สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติ และหาได้ในท้องถิ่น 
“…ของเล่นที่ครูใช้เล่นกับน้อง เป็นของง่าย ๆ เช่น ลูกสะบ้า ท่อนไม้ ขี้ผึ้ง  

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่บ้านแม่ก็มี ไม่ต้องหาซื้อ แม่ก็ว่าดีที่ใช้ของแบบนี้เพราะสมัยก่อนแม่ก็เคยเล่น ทุกอย่าง 
ที่อยู่รอบบ้านเอามาเล่นได้หมด…” (ผู้ดูแลคนที่ 2 วันที่ 10 ม.ค.2561) 

“…ผมเห็นที่นี่แหละ ที่มีการใช้สื่อที่แปลกไปจากที่อ่ืน เป็นของพ้ืน ๆ หาง่าย  
ซึ่งผมเคยเล่นในตอนที่เป็นเด็ก จริง ๆ แล้วผมอยากให้ลูกผมอีกคนที่เป็นเด็กปกติ ได้มาเจออะไรแบบ
นี้บ้าง...” (ผู้ดูแลคนที่ 8 วันที่ 10 ม.ค. 2561)  

สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นสิ่งที่หาง่ายในบ้าน 
“…ครูมักจะให้แม่เอาหัวมัน เอาผักท่ีแม่ปลูกที่บ้าน มาทำท่ีศูนย์ตอนแรกแม่ก็งง

ว่าเอามาทำไมพอครูอธิบายว่า ครูอยากให้น้องได้ลองปิ้ งหัวมันด้วยตัวเอง แม่ก็ เลยคิดว่า 
ดีเหมือนกันที่น้องได้รู้วิธีการปิ้งหัวมัน...” (ผู้ดูแลคนที่ 24 วันที่ 26 ม.ค. 2561)  

สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกจะใช้ภาพจริงกับตวัหนังสือประกอบข้อความ  
“…จะสังเกตเห็นว่าตัวหนังสือต่าง ๆ ในห้องมักจะมีรูปภาพด้วยเสมอ…”  

(ผู้ดูแลคนที่ 9 วันที่ 10 ม.ค. 2561)  
เครื่องดนตรีมีความหลากหลายหาได้ง่ายในท้องถิ่น และราคาไม่แพง 

“…ไม่น่าเชื่อเลยว่า กะละมัง ครก ตะเกียบหรือแม้กระทั่งก้อนหินกลม ๆ  
ครูก็เอามาใช้เป็นเครื่องดนตรีให้น้องเล่นได้…” (ผู้ดูแลคนที่ 2 วันที่ 26 ม.ค. 2561) 

“…มาเห็นที่นี่มีเครื่องดนตรีเป็นร้อยอย่างพันอย่าง อะไรก็นำมาเป็นเครื่องดนตรี
ได้หมด…” (ผู้ดูแลคนที่ 4 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

ส่งเสริมจินตนาการ  
“…เวลาครูเล่านิทาน ครูจะใช้ตุ๊กตาที่ไม่มีหน้าตาในการเล่า ตอนแรกแม่ก็ไม่รู้ 

พ อ  ผอ . บอกว่ าที่ ท ำแบบนี้  เราอยาก ให้ น้ อ งได้ คิ ดคน เดี ยวบ้ าง ผม เลยนึ ก ย้ อน ไปว่ า 
เป็น เรื่องสำคัญมาก ที่ เดี๋ ยวนี้ มีคนพูดกัน เยอะเลยว่า ลูกหลานของพวกเราคิดไม่ เป็น ...”  
(ผู้ดูแลคนที ่14 วันที่ 10 ม.ค. 2561)  

สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นของเล่นมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
“…ของเล่น ในห้องเรียนของน้อง ไม่น่ าเชื่ อว่าครูจะเอาเปลไม้ ไผ่ที่ เรา 

เห็นอยู่ ในบ้ านที่ ใช้ กล่อมเด็กนอน ครูก็ เอามาเล่นกับน้องแม่สั งเกตว่ าน้ องก็ ชอบ สงสั ย 
อยากทำเหมือนยายที่บ้าน...” (ผู้ดูแลคนที่ 5 วันที่ 10 ม.ค. 2561)  

10. ข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

มีผู้ตอบ 14 คน จาก 30 คน คิดเป็นร้อยละ 46.66  
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ข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยรู้
มาก่อน  

“…เมื่อก่อนคิดว่าลูกจะหายและดีขึ้นเพราะหมอและทางการแพทย์เท่านั้น  
แต่พอมีคนแนะนำให้พาลูกมาเรียนที่ ศูนย์ฯ  มาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ก็ไม่ เคย 
รู้มาก่อนว่าการจัดการศึกษาในแบบนี้ทำให้ลูกมี พัฒนาการที่ ดีขึ้น  โดยกิจกรรมที่ครูสอน 
เป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันและไม่ไกลตัว…” (ผู้ดูแลคนที่ 2 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

ข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นเรื่องที่เหมาะสม 
ในการพัฒนาเด็กพิเศษ ผู้ดูแล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

“…ตอนที่ได้รับรู้มาในครั้งแรกก็สงสัยว่า การเรียนการสอนแบบนี้เป็นแบบใด 
แต่ เมื่ อได้ รับ เรื่องเกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอนมาพอสมควรรวมถึงพาน้องมาเรียน 
ที่ศูนย์ฯ ก็ได้รู้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เหมาะสมกับน้อง และทำให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน…” (ผู้ดูแลคนที่ 8 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

ความคาดหวังของผู้ดูแล  
เด็กพิเศษมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้ดูแลคาดหวังให้เด็กพิเศษมีความรู้ ความสามารถ 

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง หรือช่วยเหลือตนเองให้ ได้มากที่ สุดสามารถ 
ร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นได้และได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังคำบอกของผู้ดูแล อาทิ 

“…ผมพาลูกเข้ามารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ผมเชื่อว่าศูนย์การศึกษา
พิเศษจะสามารถเตรียมความพร้อมส่งต่อลูกผมเข้าเรียนต่อโรงเรียนโสตศึกษาได้…” (ผู้ดูแลคนที่ 23 
วันที่ 18 ม.ค. 2561) 
         ครอบครัวต้องการมีรายได้ประจำผู้ดูแลต้องการมีรายได้ประจำจากการประกอบ
อาชีพที่บ้านและสามารถดูแลเด็กพิเศษไปพร้อมกันโดยมีหน่วยงานกลางรับซื้อผลผลิต ดังคำบอก 
ของผู้ดูแล อาท ิ  

“…ที่เอาพรมเช็ดเท้าไปทำที่บ้านก็เฝ้าน้องไปด้วย อย่างน้อยเราก็มีอะไรทำ  
แล้ วก็ ไม่ ได้  ทิ้ งลู ก  ที่ ท ำนั่ นก็ ได้ เงินด้ วย  ส่ งขายตามร้ านขายของชำ…” (ผู้ ดู แลคนที่  13  
วันที่ 24 ม.ค. 2561) 
        หน่วยงานบริการช่วยเหลือผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จผู้ดูแลส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรให้กับเด็กพิเศษ ดังคำบอกของผู้ดูแล อาท ิ

“…แม่อยากให้มีหน่วยงานที่คอยดูแลน้องและช่วยเหลือน้องไปจนตลอดชีวิต 
เมื่อน้องไม่ได้อยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษแล้ว อยากให้มีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลในเรื่องอาชีพและ 
การมีงานทำของน้องถ้าเขาสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ แม่ก็สบายใจ…” (ผู้ดูแลคนที่ 8 วันที่ 15 ม.ค. 
2561) 
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        ชุมชนเพ่ือการเยียวยาหรือสังคมบำบัดผู้ดูแลส่วนใหญ่ต้องการให้มีหน่วยงาน 
ที่จะช่วยเหลือเด็กพิเศษตลอดชีวิต ดังคำบอกของผู้ดูแล อาทิ 

“…พาน้องมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูที่ศูนย์ฯดูแลเอาใจใส่น้องเป็นอย่างดี
เหมื อน ลูก เหมื อนห ลาน  แม่ เข้ า ใจว่ าดี กว่ าญ าติ พ่ี น้ อ งที่ อยู่ ท างบ้ าน  แม่ ยั งห่ ว งอยู่ เลย 
ถ้าแม่เสียชีวิตไปแล้ว แล้วใครจะมาดูแลลูกแทนแม่…” (ผู้ดูแลคนที่ 5 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

จากข้อมู ลดั งกล่ าวจะเห็ น ได้ ว่ า  ผู้ ดู แลมี ความ เชื่ อมั่ น ในการให้ บ ริการ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และคำนึงถึงอนาคตของเด็กพิเศษที่ต้องการผู้ดูแล 
เป็นพิเศษ เมื่อเขาเติบโตขึ้นและเมื่อผู้ดูแลเสียชีวิต 
 ความคิดเห็นของผู้ดูแลต่อการเลิกจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ
เด็กพิเศษ 

ผู้ดูแลทุกคนมีความต้องการให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  
ใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ในการจัดการเรียนรู้แบบนี้ตลอดไป โดยให้เหตุผลว่า 
ลูกและตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกด้าน ผู้ดูแลไม่ต้องพาลูกไปรับบริการหลาย ๆ แห่ง  
เพราะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนให้บริการที่ พึงพอใจแล้ว ยกเว้นกรณีที่  
มีการเจ็บป่วย หรืออาการบางอย่างจะไปพบแพทย์ ดังคำบอกของผู้ดูแล อาท ิ

“…คือเมื่อก่อนแม่พาน้องมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูจะให้นั่งรอหน้าห้อง  
ครูพาแต่น้องเข้าไปในห้อง ไม่รู้ว่าครูสอนอะไรน้องบ้าง แล้วก็ให้การบ้านไปทำแต่แม่ไม่รู้จะสอนยังไง 
ตั้งแต่ที่ ศูนย์ฯ เอาการศึกษาวอลดอร์ฟมาใช้ ครูให้แม่เข้าไปทำกิจกรรมในห้องด้วยแล้วแม่ก็นำ
กิจกรรมที่ครูสอนในห้องเรียนไปใช้ที่บ้าน แม่ก็ว่ามันดีอยู่แล้วนะที่ได้ร่วมทำกิจกรรมแบบนี้…”   
(ผู้ดูแล คนที ่2 วันที่ 10 ม.ค. 2561) 

จากข้อมูลดั งกล่ าวจะเห็ น ได้ ว่ า  ผู้ ดู แล เห็นว่าการที่ ศูนย์ การศึกษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษเป็นเรื่องที่ดีและควรดำเนินการต่อไป 

 ด้านการแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ดูแลอืน่ ๆ 
 ผู้ ดู แ ล ทุ ก ค น มี ค วาม คิ ด เห็ น ว่ าตน เอ งมี ค ว าม ป ระทั บ ใจ และ พึ งพ อ ใจ 

ต่อการนำเด็ก พิ เศษมารับบริการที่ ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ประจำจั งหวัดลำพูน  ต้องการ 
ที่จะประชาสัมพันธ์และแนะนำผู้ที่มีคนพิการในครอบครัวมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูนจะเห็นความแตกต่างจากการไปที่อ่ืนๆ ดังคำบอกของผู้ดูแล อาทิ 

“…ถ้าอยู่ว่าง ๆ แม่จะเปิดเข้าไปดูในไลน์กลุ่มผู้ปกครองศูนย์ฯ และโพสต์รูป
กิจกรรมของน้องให้คนอ่ืนได้รู้ และที่ดีเราก็ได้รู้กิจกรรมของคนอ่ืนด้วย เวลาจะไปไหนมาไหน เช่น    
จะมาศนูย์ก็จะมีการนัดหมายกันในกลุ่มไลน์…” (ผู้ดูแลคนที่ 17 วันที่ 24 ม.ค. 2561) 
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จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ
และประโยชน์ที่ ได้รับจากการมารับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ที่นำการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  และได้ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่ได้พบในชีวิตประจำวัน เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก การเล่าให้ผู้ ใกล้ชิด  
และการเล่าเรื่องให้ผู้พบเห็นจากการประกอบอาชีพ 

ตอนที่  4 ผลการยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
 ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

ก ารศึ ก ษ าผ ล ก ารยื น ยั น รู ป แ บ บ ก ารจั ด ก าร ศึ ก ษ าศู น ย์ ก า รศึ ก ษ า พิ เศ ษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้วิจัยได้นำรูปแบบและเอกสาร
คู่ มื อ ไป ท ด ลอ งใช้ กั บ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษ า พิ เศษ  สั งกั ด ส ำนั กบ ริ ห ารงาน การศึ ก ษ า พิ เศ ษ  
สำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  กระทรวงศึ กษ าธิการ  จำนวน  5 แห่ ง 
ที่ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ระหว ่างว ันที ่ 24 -28 เมษายน  พ .ศ . 2561 ณ  ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน และผู้บริหารได้นำรูปแบบและเอกสารคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษไปทดลองใช้ ผู้วิจัยขอนำเสนอ
ผลการยืนยันรูปแบบฯ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 4.1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ผลการ ใช ้ร ูป แบบ การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที ่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ใน  4 ด ้าน  ดั งนี้  1) ด้านคุณภาพของผู้ เรียน 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ และ  4) ด้านการเผยแพร่
ผลงาน 

ก ารวิ เค ร าะห์ ผ ล ก า ร ใช้ รู ป แ บ บ ก ารจั ด ก า รศึ ก ษ าศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เศ ษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยการด้วยการหาค่าเฉลี่ย (µ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ) และนำเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย สำหรับแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis)  
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ตารางที่  4.19 ค่ าเฉลี่ ย  และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการใช้ รูปแบบการจัดการศึกษา 
                     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนววอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที ่  
                     ส่งผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยรวม 3 ด้าน  

ด้าน ค่าเฉลี่ย  
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1) คุณภาพของผู ้เรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 5.00 0.00 มากที่สุด 

3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

4) การเผยแพร่ผลงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

จากตารางที่  4.19 พบว่า ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

ตารางที่  4.20  ค่ าเฉลี่ ย  และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐานผลการใช้ รูปแบบการจัดการศึกษา 
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
   เด็กพิเศษที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพของผู ้เรียน 

รายการ ค่าเฉลี่ย  

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของเด็กพิเศษ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

2. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน

ของเด็กพิเศษ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย  

ส่วน 

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

3. รปูแบบฯ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ

จำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะ

จำเป็นอื่นๆ ของเด็กพิเศษ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4. รูปแบบฯ ส่งผลต่อความสามารถ 

    เข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อของเด็กพิเศษ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

จากตารางที่  4.20 พบว่า ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา ในด้านคุณภาพของผ ู้เร ียน  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นทกุดา้นอยูใ่นระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

ตารางที่  4.21  ค่ าเฉลี่ ย  และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐานผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา 
                      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
                      เด็กพิเศษทีส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านกระบวนการบริหาร                   
                    และการจัดการ 

รายการ ค่าเฉลี่ย  

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการกำหนดเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

2. รูปแบบฯ ส่งผลต่อระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 

รายการ ค่าเฉลี่ย  

ส่วน

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

3. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 

ที่เน้นคุณภาพของเด็กพิเศษ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

4. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการส่งเสริม สนับสนุน 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 

ทางวิชาชีพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อ 

การจดัการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

6. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การเรียนรู้  

5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

จากตารางที่  4.21 พบว่า ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นทุกด้านอยู่ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 5.00 
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ตารางที่  4.22 ค่ าเฉลี่ ย  และส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการใช้ รูปแบบการจัดการศึกษา 
                     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที ่ 
                     ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการ   
                   สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผลรายการ ค่าเฉลี่ย  

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการใช้สื่อ เทคโนโลยี 

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้  

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวก 
5.00 0.00 มากที่สุด 

4. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการตรวจสอบและ

ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล

มาพัฒนาผู้เรียน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

จากตารางที่  4.22 พบว่า ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
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ตารางที่  4.23 ค่าเฉลี่ ย  และส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐานผลการใช้ รูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  ตามแนวการศึกษาวอ ลดอร์ฟ         
สำหรับเด็กพิเศษที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านการเผยแพร่
ผลงาน 

รายการ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. รปูแบบฯ ส่งผลต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ใน

การศึกษาดงูานของหน่วยงานอ่ืน 
5.00 0.00 มากที่สุด 

2. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการเป็นวิทยากรของ

ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

3. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการเป็นวิทยากรของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

4. รปูแบบฯ ส่งผลต่อการได้รับรางวัล และ

การประกาศเกียรติคุณของสถานศึกษา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

จากตารางที่  4.23 พบว่า ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา ในด้านการเผยแพร่ผลงาน  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคำถามปลายเปิด ในด้านคุณภาพของผู้เร ียน 
ซึ่งมีผู ้ตอบจำนวน 4 คน จาก 5 คน พบว่า การจัดการเรียนรู้เป็นการพัฒนาเด็กพิเศษแบบ 
องค์รวม ทั ้งด ้านร่า งกาย จิตใจ -อารมณ์ ส ังคม สติป ัญญา และจิตว ิญญาณ และมุ ่งเน ้น 
ให้เด็กพิเศษได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคำถามปลายเปิด ในด้านกระบวนการบริหาร
และการจัดการ ซึ ่งมีผู ้ตอบจำนวน 5 คน จาก 5 คน พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น และมีการจัดหา 
และผลิตสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุพ้ืนบ้านที่มีในท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคำถามปลายเปิด ในด ้านกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที ่เน ้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ ซึ ่งมีผู ้ตอบจำนวน 4 คน จาก 5 คน พบว่า          
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ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และมีการใช้สื่อการเรียนรู้ 
จากภูมิปัญญาท้องถิ ่นมาจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากคำถามปลายเปิด ในด้านการเผยแพร่ผลงาน 
ซึ ่งม ีผู ้ตอบจำนวน 4 คน จาก 5 คน พบว่า  ศูนย ์การศึกษาพิเศษ เป็นแหล่งศ ึกษาดูงาน              
ด้านการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษของสถานศึกษา หน่วยงาน หรือบุคคลที่สนใจ 
ผู้บริหารและครูเป็นวิทยากรฝึกอบรม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ
แก่ผู้ที่สนใจ 

ตอนที่  4.2 ความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิ เศษกลุ่มเป้าหมาย 
ที่มีต่อเอกสารคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

การวิ เคราะห์ความพึ งพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิ เศษกลุ่ ม เป้ าหมาย 
ที่มีต่อเอกสารคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา         
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านรูปเล่มของเอกสาร 2) ด้านเนื้อหาของเอกสาร 
และ 3) ด ้านการนำไปใช้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วยการหาค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (σ)  และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย สำหรับแบบสอบถามปลายเปิด 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

ตารางที่  4.24  สรุปค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้บริหาร  
 ศูนย์ การศึ กษาพิ เศษกลุ่ ม ตั วอย่ าง  ที่ มี ต่ อเอกสารคู่ มื อการจั ดการศึ กษา 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
 เด็กพิเศษ ในภาพรวม 

 

รายการ ค่าเฉลี่ย  

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลผล 

1.  ด้านรูปเล่มของเอกสาร 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 

2.  ด้านเนื้อหาของเอกสาร 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

3.  ด้านการนำไปใช้ 5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.93 0.15 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจ
ต่อเอกสารคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

สำหรับเด็กพิเศษ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (µ) = 4.93, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) 
=0.15 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของ
เอกสาร การนำไปใช้ และรูปเล่มของเอกสารอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (µ) = 5.00, 4.80  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ) = 0.00, 0.45 

ตารางที่ 4.25  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ    
   ที ่ม ีต ่อ เอกสารคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  
    ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ สำหรับเด็กพิเศษ ด้านรูปเล่มของเอกสาร 

รายการ 

ความพึงพอใจ (N=5) 

 

ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลผล 

ความพึงพอใจด้านรูปเล่มของเอกสาร    

1.  ขนาดของเอกสาร 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.  ความสวยงามของปกหน้า 4.80 0.45 มากที่สุด 

3.  ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรปกหน้า 5.00 0.00 มากที่สุด 

4.  ความถูกต้องของการพิมพ์ 4.80 0.45 มากที่สุด 

5.  ส่วนประกอบของปกนอก 5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.92 0.18 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ มีความพึงพอใจต่อเอกสารคู่มือ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ            
สำหรับเด็กพิเศษ ด้านรูปเล่มของเอกสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เพ่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ได้แก่ ขนาดของเอกสาร 
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรปกหน้า และส่วนประกอบของปกนอก ค่าเฉลี่ย (µ)= 5.00,      

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ) = 0.00 รองลงมา ได้แก่ ความสวยงามของปกหน้า และความถูกต้อง   
ของการพิม พ์  ผู้ บ ริห ารศูนย์การศึกษาพิ เศษกลุ่ ม เป้ าหมาย  มีความ พึ งพอใจระดับมาก             

ค่าเฉลี่ย (µ) = 0.48, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ)  = 0.45 
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ตารางที่ 4.26  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษา 
   พิเศษ ที่มีต่อเอกสารคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
   ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ด้านเนื้อหาของคู่มือ 

รายการ 

ความพึงพอใจ (N=5) 

 

ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลผล 

ความพึงพอใจด้านเนื้อหาของเอกสาร    

1.  เนื้อหาครอบคลุม 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2.  เนื้อหามีความกระชับ ทำความเข้าใจได้ง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.  เนื้อหามีความชัดเจนทุกข้ันตอน 5.00 0.00 มากที่สุด 

4.  เนื้อหามีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 5.00 0.00 มากที่สุด 

5.  มีการลำดับขั้นตอนก่อนหลังของเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

6.  เนื้อหาของเอกสารตรงกับความต้องการของ ท่าน 5.00 0.00 มากที่สุด 

7.  เนื้อหาสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง 5.00 0.00 มากที่สุด 

8.  สำนวนภาษาท่ีใช้ อ่านเข้าใจง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 

9.  ภาษาท่ีใช้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษา 5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของ
เอกสารคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ ด้านเนื้อหาของเอกสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (µ)= 5.00,            

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  = 0.00 เพ่ือพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
กลุ่ ม เป้ าหมาย มี ค วาม พึ งพอใจอยู่ ใน ระ ดั บม ากที่ สุ ดทุ ก รายการ  ค่ า เฉลี่ ย  (µ )= 5.00,                  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  = 0.00  
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ตารางที่  4 .27 ค่ า เฉลี่ ย แล ะค่ าส่ วน เบี่ ย ง เบ น มาตรฐาน  ค วาม พึ งพอใจของผู้ บ ริห าร 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีต่อเอกสารคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ     
      ประจำจังหวัดลำพูนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ด้านการนำไปใช้  

รายการ 

ความพึงพอใจ (N=5) 

 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
แปลผล 

ความพึงพอใจด้านการนำไปใช้    
1.  ความรู้จากเอกสารการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหา

ได้ด้วยตนเองและแนะนำผู้อ่ืนได้ 
5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

2.  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.  ความรู้จากแนวทางการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้แก้ไข

ปัญหาในด้านการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5.00 0.00 มากที่สุด 

4.  ความรู้ที่ได้จากแนวทางการจัดการเรียนรู้สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนได้ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5.  กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถเข้าใจได้ง่าย            
มีความละเอียด 

5.00 0.00 มากที่สุด 

6.  มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   5.00 0.00 มากที่สุด 
7.  ด้านสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสมและเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

8.  ด้านบทบาทหน้าที่มีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
9.  ด้านการประเมินผลมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนา 
5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 
จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ มีความพึงพอใจต่อเอกสารคู่มือ

การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ               
สำหรับ เด็กพิ เศษ ด้ านการนำไปใช้  ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุด  ค่าเฉลี่ ย  (µ )= 5.00,                       

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) = 0.00 เพ่ือพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจด้านการนำไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ  ค่าเฉลี่ย (µ) = 5.00, 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) = 0.00 



 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัย เรื ่อง รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนำเสนอตามหัวข้อ ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. สรุปผลการวิจัย  
3. อภิปรายผลการวิจัย 
4. ข้อเสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

2 . เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

4. เพ่ือยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า 

1.1 กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่บริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA 
ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย  1 6  ขั ้น ต อ น  ด ัง นี ้ 1 ) ขั้ น ศึ กษ าข้ อ มู ล  2 ) ขั้ น แ ส ว งห าผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ                          
3) ขั้นจัดทำกรอบแนวคิด 4) ขั้นนำเสนอกรอบแนวคิด 5) ขั้นแต่งตั้งคณะทำงาน 6) ขั้นจัดทำ
โครงการ 7) ขั้นจัดทำแผนปฏิบัติการ 8) ขั้นขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 9) ปฏิบัติงานตามแผน                
10) นิเทศ กำกับ ติดตาม 11) ปฏิบัติงานตามแผนที่ปรับปรุง 12) ประเมินผลการดำเนินงาน         
13) สรุปผลการดำเนินงาน 14) วิพากษ์ผลการดำเนินงาน 15) จัดทำรายงาน และ 16) นำเสนอ
รายงานและพัฒนาต่อเนื่อง 
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1.2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ประกอบด้วย 10 ประเด็น ดังนี้  
1) การแต่งตั้งคณะทำงาน 2) การออกแบบโครงการ 3) การบริหารโครงการ 4) ที่ปรึกษาโครงการ  
5) ผู้บริหาร 6) คณะนิเทศ 7) ครู 8) ผู้ดูแล 9) เด็กพิเศษ และ 10) เครือขา่ยความร่วมมือ  

1.3 ความต้องการของครู เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี ้  
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที่เหมาะสมกับศูนย์การศึกษาพิเศษฯ มีความต้องการมากที่สุด รองลงมา 
คือ การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในต่างประเทศสำหรับ
กลุ่มสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ที่มีผลงานการดำเนินงานดีเด่น  

2. ผลการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า 

2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ประจำจั งหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้  1) ปัจจัยนำเข้ า  

2) กระบวนการ 3) ผลการดำเนินงาน 4) ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

2.2 ผลการประเมิน ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและ 

ความถูกต้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.80 , σ = 0.11)  
3. ผลการใช้ รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า 

3.1 ผลการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน พบว่า ปีการศึกษา 2560 เด็กพิเศษมีทักษะพ้ืนฐาน ในระดับคุณภาพ 

4 คือ ทำได้ด้วยตนเอง/ทำได้โดยมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยสูงกว่า ปีการศึกษา 2559 

ทุกทักษะ คือ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเอ ง 

ในชีวิตประจำวัน ทักษะสังคม ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร และทักษะทางด้านสติปัญญา        

และเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โดยทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน มีเด็กพิเศษ 

ที่มีคุณภาพในระดับ 4 เพ่ิมขึ้นสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2559 ไม่มีเด็กพิเศษที่มีคุณภาพในระดับ 4  

แต่ปีการศกึษา 2560 มีเด็กพิเศษทีม่ีคุณภาพ ในระดับ 4 จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

นอกจากนี้ ยั งพบว่า ปีการศึกษา 2560 เด็กพิ เศษมีคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์  

ในระดับดีเยี่ยม มีจำนวนมากขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ทุกคุณลักษณะ 
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จ าก ปี ก า รศึ ก ษ า  2 55 4 -25 61 มี เด็ ก พิ เศ ษ ข อ งศู น ย์ ก ารศึ ก ษ า พิ เศ ษ 

ประจำจังหวัดลำพูน ได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อไปสู่สถานศึกษาอ่ืนคิดเป็นร้อยละของเด็กท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

ทุกปีการศึกษา และเดก็พิเศษได้รบับริการช่วงเชื่อมต่อไปในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน 

3.2 ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจั งหวัดลำพูน  ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็ กพิ เศษ ครูมีความพึ งพอใจ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกเรื่องในระดับมากทีสุ่ด (µ = 4.85, σ = 0.24) 

3.3 ความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด ็กพ ิเศษ  ผู้ดูแลมีความพึงพอใจ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกเรื่องในระดับมากที่สุด (µ = 4.86, σ = 0.32) 

4. ผลการยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า 

4.1 ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที ่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

ใน  4 ด ้าน  ดังนี้  1 ) ด้านคุณภาพของผู้ เรียน 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ                

3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 4) ด้านการเผยแพร่ผลงาน     

อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 5.00 ,σ = 0.00) 

4.2 ความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ที่ มี ต่อ เอกสารคู่มื อ           
การจัดการศึกษาศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ ประจำจ ังหวัดลำพ ูน  ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ            
สำหรับเด็กพิ เศษมีความพึงพอใจมากที่ สุด ทั้ งด้ านรูปเล่มของเอกสาร เนื้ อหาของเอกสาร                

และการนำไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.93, σ = 0.15)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศกึษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า 

1. กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่บริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA 
จำนวน 16 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นศึกษาข้อมูล 2) ขั้นแสวงหาผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ขั้นจัดทำกรอบแนวคิด 
4) ขั้นนำเสนอกรอบแนวคิด 5) ขั้นแต่งตั้งคณะทำงาน 6) ขั้นจัดทำโครงการ 7) ขั้นจัดทำแผน 
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ปฏิบัติการ 8) ขั้นขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 9) ปฏิบัติงานตามแผน 10) นิเทศ กำกับ ติดตาม  
11) ปฏิบัติงานตามแผนที่ปรับปรุง 12) ประเมินผลการดำเนินงาน 13) สรุปผลการดำเนินงาน  
14) วิพากษ์ผลการดำเนินงาน 15) จัดทำรายงาน และ 16) นำเสนอรายงานและพัฒนาต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุวิทย์  เมษินทรีย์ (2557: ไม่มีเลขหน้า) ที่พบว่า แนวทางการพัฒนา
การศึกษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 จะประกอบไปด้วยแนวทางในการดำเนินการ 
ที่สำคัญทั้งการซ่อมและการสร้างควบคู่กันไป เพ่ือเป็นการปรับแต่งซ่อมกลไกการศึกษาเดิมให้ดียิ่งขึ้น 
และสร้างเสริมกลไกใหม่ให้เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองพลวัตการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 การได้
ข้อสรุปเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการจัดการศึกษา และ
ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554-2559 โดยได้
ดำเนินการภายใต้นำแนวคิดเกี่ยวกับโครงการและแนวคิดเกี่ยวกับวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA 
ซึ ่งข ้อส ัง เกตนี ้สอดคล ้องกับแนวค ิดของ จ ิรประภา  อ ัครบวร (2562: 18-23) ที ่กล ่าวว ่า  
วงจรค ุณ ภาพของเดมมิ ่ง  PDCA ทั ้ง  4 ขั ้นตอน  ผู ้เกี ่ยวข ้องจะต ้องปฏ ิบ ัต ิอย ่างต ่อ เนื ่อ ง  
อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานของวิธีการทำงานใหม่ ส่วน พิสณุ  ฟองศรี (2551: 157-158) 
คือ โครงการช่วยเป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการให้เป็นในอนาคต  

2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ประกอบด้วย 10 ประเด็น ดังนี้  
1) การแต่งตั้งคณะทำงาน 2) การออกแบบโครงการ 3) การบริหารโครงการ 4) ที่ปรึกษาโครงการ  
5) ผู้บริหาร 6) คณะนิเทศ 7) ครู 8) ผู้ดูแล 9) เด็กพิเศษ 10) เครือข่ายความร่วมมือ ทั้งนี้อาจเป็น
เพ ราะว ่า  การดำเน ิน โครงการพ ัฒ นาการจ ัดการศ ึกษาตามแนวการศ ึกษ าวอลดอร ์ฟ              
สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นโครงการความร่วมมือทาง
ว ิช าการและการว ิจ ัย ระหว ่างหน ่วย งาน  ที ่เกี ่ย วข ้อ งก ับ การพ ัฒ นาการจ ัดการศ ึกษ า                
สำหรับเด็กพิเศษ การดำเนินงานตามโครงการทำในรูปแบบการทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ว ีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ (2555 : 29 -56) ค ือ การมีส ่วนร่วม          
ในการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณภาพผู้บริหาร คุณภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง การนิเทศ กำกับติดตามภายใน
สถานศึกษา เป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการจัดการศึกษา   

เมื ่อ พ ิจ ารณ ารายล ะ เอ ีย ด แต ่ล ะป ระ เด ็น ข อ งป ัจ จ ัย แ ห ่งค ว าม ส ำ เร ็จ 
ในการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ ผู้วิจัยอภิปรายแต่ละเรื่อง ดังนี้  
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2.1 ก ารแต ่งตั ้งคณ ะท ำงาน  คณ ะท ำงาน พ ัฒ นาการจ ัดก ารศ ึกษ า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ประกอบด ้วย  ผู ้ท ร งค ุณ ว ุฒ ิ ผู ้บ ร ิห าร  คร ูและบ ุคล ากรท ุกคน  การที ่ได ้ข ้อส ร ุป เช ่นนี ้ 
อาจเป็นเพราะว่า การดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ 
สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ที่มีลักษณะเป็นโครงการความร่วมมือ 
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน และมีการดำเนินงานตามโครงการในรูปแบบการทำงานแบบมีส่วน
ร่วมทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Luxford (2012: 36) ที่กล่าวว่า การทำงานเป็นคณะ 
มีความสำคัญต่อการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้เกี่ยวข้องเพียงคนเดียวไม่สามารถรู้จัก 
เด็กพิเศษครบทุกด้าน การทำงานร่วมกันที ่แต่ละคนสามารถเพิ่มเติมในสิ่งที ่คนอื่นมองไม่เห็น  
จะทำให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาเด็กพิเศษ  

2.2. การออกแบบโครงการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
จัดให้มีผู ้เกี ่ยวข้องร่วมกันออกแบบโครงการ ที ่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน การได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
โครงการและเห็นความสำคัญของกระบวนการริเริ ่มโครงซึ ่งเป็นขั ้นตอนสำคัญของการจัดทำ
โครงการ ซึ ่งสอดคล ้องกับแนวคิดของ บรรจง  อมรชีว ิน  (2557 : 76) ค ือ กระบวนการ 
ริเริ ่มโครงการ ถือว่ามีความสำคัญในการที่จะกำหนดขอบข่าย หลักการ เหตุผลของโครงการ 
หากเป็นไปได้ควรทำงานในลักษณะเป็นทีม 

2.3. การบริหารโครงการ ผู้บริหารโครงการ ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
วิชาการ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นกลยุทธ์ระดับแผนงาน ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
มีจ ุดประสงค์เพื ่อพ ัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู ้ด ูแล และเด ็กพ ิเศษ ซึ ่งห ัวหน้า 
กลุ ่มบริหารงานวิชาการมีบทบาทหน้าที ่ในการทำงานร่วมกับกลุ ่ม เป้าหมายใกล้ชิดมากกว่า
ผู ้บริหาร โดยมีบทบาทหน้าที ่บริหารองค์กรในภาพรวม การได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับโครงการและเห็นความสำคัญของการบริหารโครงที่ต้องมีผู้บริหาร 
ที่มีความสามารถเหมาะสมกับบริบทของโครงการจึงได้การสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ บรรจง  อมรช ีว ิน  (2 557 : 68 ) ค ือ  ท ักษะที ่จ ำ เป ็นของผู ้บ ร ิห ารโครงก าร ได ้แก ่  
การนำ การติดต่อสื ่อสาร เป็นการแลกเปลี ่ยนข้อมูลที ่ต ้องชัดเจน สมบูรณ์ โดยผู ้รับผิดชอบ 
ต้องมีความเข ้าใจที ่ถ ูกต ้อง การเจรจาต่อรอง ซึ ่งเกิดขึ ้น ในหลายระดับของโครงการและ 
ในหลายวาระในเรื ่องต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพิจารณาถึงสิ ่งที ่มีผลต่อองค์กร 
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จ  
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2.4. ที่ปรึกษาโครงการ มีหน้าที่เสนอแนะให้ปรับกิจกรรมเนื้อหาฝึกอบรมครู 
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และตามความต้องการ
ของครู ผู้บริหาร สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทย พัฒนาครูในการทำวิจัยจากงานประจำ และพัฒนา
ครูและบุคลากรทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน การได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า แนวคิดการศึกษา
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ดังนั้นการดำเนินงานพัฒนาจึงจำเป็นจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ 
และช่วยเหลือการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ศริประภา  พฤทธิกุล (2558: 2-3) คือ 
ประวัต ิความเป็นมาของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ในยุคเริ ่มต้น นักการศึกษา 
ที ่นำแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด ็กพิเศษมาใช้พ ัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ได ้เช ิญ           
รูดอร์ฟ สไตเนอร์ มาบรรยาย ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของนักการศึกษา จนนักการศึกษา 
เกิดความเข้าใจในแนวคิดของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษอย่างถ่องแท้  

2.5 . ผู ้บ ร ิห าร  ศ ึก ษ าข ้อ ม ูล เกี ่ย วก ับ แน วค ิด ก ารศ ึกษ าวอลด อ ร ์ฟ         
สำหรับเด็กพิเศษอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ของครูและผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง และจัดประชุมสัมมนาวิชาการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูนอย่างเป็นประจำ การได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคือผู้นำทางวิชาการที่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่กำลังพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ วีรยุทธ  ชาตะกาญจน์ (2555: 53) ที ่กล่าวว่า ความพร้อมในการบริหารจัดการ 
ที่มีคุณภาพของผู ้บริหาร โดยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ กาพัฒนาตนเอง กระบวนการพัฒนา
คุณภาพ การกระจายอำนาจทางการบริหาร และการควบคุมคุณภาพของผู้บริหาร เป็นปัจจัย 
แห่งความสำเร็จในการจัดการศึกษา  

2.6. คณะนิเทศ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ ผู้บริหาร และครูแกนนำ ทำการนิเทศ กำกับ ติดตาม ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
การได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงการพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟสำหรับ เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  เป ็นโครงการใหม่ 
ที ่ผู ้เกี ่ยวข้อง อาทิ ครูและบุคลากร ผู ้ด ูแล เด็กพิเศษ ที ่ต ้องได้รับการแนะนำและช่วยเหลือ 
อย ่างต ่อ เนื ่อ ง  ซึ ่งสอดคล ้อ งก ับ แนวค ิดของ  ปรัชญา  เวสารัชช์  (2545 : 3-4, อ้างถึ งใน  
พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี  2551: 148-149) ที ่กล ่าวว่า การจัดการศึกษาจำเป็นต้องได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เหมาะสมกับความจำเป็นของแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะ
ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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2.7. ครู ม ีหน้าที ่เข ้ารับการฝ ึกอบรมหลักส ูตรเตรียมความพร้อมก่อน 
เป ิดภาคเรียนที ่ 1 และภาคเรียนที ่ 2 หลักสูตรดนตรีบำบัดแนวมนุษยปรัชญา หลักสูตร 
การเคลื ่อนไหวเพื่อการศึกษา หลักสูตรศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา หลักสูตรการทำวิจัย          
ศ ึกษาด ูงานสถานศึกษาต ้นแบบ และปฏ ิบ ัต ิก ิจกรรมเตรียมความพร้อมก ่อนการทำงาน  
เวลา 08.30-09.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์) การได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โครงการพัฒนาการ
จ ัด ก ารศ ึกษ าต ามแน วการศ ึกษ าวอลด อร ์ฟ ส ำห ร ับ เด ็กพ ิเศษ  ศ ูน ย ์ก ารศ ึกษ าพ ิเศ ษ                      
ประจำจังหวัดลำพูน มีกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงาน 
ของ Luxford (2012 : 38) ที่กล่าวว่า ครูเป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญของการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ เพราะเป็นผู้นำเนื้อหาวิชาและค้นหาวิธีที่ใช้กับเด็กพิเศษ ครูจะต้องพยายาม
ฝึกฝนการส ังเกต และพัฒนาความยึดหยุ ่นในการสอน ครูต ้องเป ็นผู ้ม ีความกระตือรือร้น 
ที ่จะทำงานกับเด็กพิเศษ เช ่นเดียวกับแนวคิดของ ว ีรยุทธ ชาตะกาญจน์ (2555 : 53) คือ 
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน 
และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  

2.8. ผู ้ด ูแล ม ีหน ้าที ่เข ้าร ่วมก ิจกรรมในห ้องเร ียนและนอกห ้องเร ียน 
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน และหน่วยบริการในชุมชนประจำอำเภอ ร่วมพัฒนา
นาฬ ิกาช ีว ิตก ับครูและนำไปใช ้พ ัฒนาเด ็กพ ิเศษที ่บ ้าน มีจ ุดประสงค ์เพื ่อพ ัฒนาศักยภาพ 
การจัดการเรียนการสอนแก่ครูและผู ้ด ูแล การได้ข้อสรุปเช ่นนี ้อาจเป็นเพราะว่า โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ดำเนินการบนพื ้นฐานแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
ที่ให้ความสำคัญกับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Luxford (2012: 34) ที่กล่าวว่า 
พ่อแม่ เป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เพราะความรู้สึก 
ของพ่อแม่ส่งผลกระทบต่อเด็กพิเศษ เช่นเดียวกับแนวคิดของ วีรยุทธ ชาตะกาญจน์ (2555: 53) 
ค ือ  ความพร ้อม ในการสน ับ สน ุนการจ ัด การศ ึกษ าที ่ม ีค ุณ ภ าพของพ ่อแม ่ ผู ้ป กครอง  
โดยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการศึกษาอบรม การเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษา 
การให้การศึกษาแก่บุตรหลาน และการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในด้านอ่ืน ๆ  

2.9. เด็กพิเศษ มีหน้าที่เรียนรู้ตามหน่วยการจัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน หน่วยบริการในชุมชนประจำอำเภอ 
และเรียนรู้ตามนาฬิกาชีวิตที่บ้านร่วมกับผู้ดูแล มีจุดประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนแก่ครูและผู้ดูแล การได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การดำเนินการโครงการพัฒนา 
การจ ัดการศ ึกษาตามแนวการศ ึกษาวอลดอร ์ฟสำหร ับ เด ็กพ ิเศษ ศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ 
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ประจำจังหวัดลำพูน ดำเนินการบนพื ้นฐานแนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนของเด็กพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Luxford (2012: 34-35) 
ที ่กล ่าวว ่า การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด ็กพ ิเศษเกิดขึ ้น ได ้ท ุกที ่ ทั ้งที ่บ ้านและที ่โรงเรียน 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ คือ จัดและส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และพัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กพิเศษ  

2.10. เครือข่ายความร่วมมือ มีหน้าที ่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเตรียม 
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรดนตรีบำบัดแนวมนุษยปรัชญา 
ห ล ัก ส ูต รก าร เค ลื ่อ น ไห ว เพื ่อ ก า รศ ึก ษ า  ห ล ัก ส ูต รศ ิล ป ะบ ำบ ัด แ น วม น ุษ ย ป ร ัช ญ า  
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ซึ่งการพัฒนาตามหลักสูตร
ดนตรีบำบัดแนวมนุษยปรัชญา หลักสูตรการเคลื ่อนไหวเพื่อการศึกษา หลักสูตรศิลปะบำบัด 
แนวมนุษยปรัชญาอย่างต่อเนื ่อง การได้ข ้อสรุปเช ่นนี ้อาจเป ็นเพราะว่า  แนวคิดการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นการทำงานกับธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของเด็กพิเศษ ซึ่งเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ใหม่สำหรับครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียน
การศึกษาพิเศษในประเทศไทยซึ ่งสอดคล้องกับงานของ Luxford (2012 : 38) ที ่กล ่าวว ่า  
ครูเป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เพราะเป็นผู้นำเนื้อหาวิชา
และค้นหาวิธีที่ใช้กับเด็กพิเศษ  

จากผลการวิจัยที่พบว่า ครู และที่ปรึกษาโครงการ มีความต้องการพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ
เด็กพิเศษ การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ครูมีความต้องการรูปแบบในการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพ์ใจ  อุ่นบ้าน (2555: 63) 
คือ รูปแบบเป็นแนวทางหรือวิธีการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ อาทิ เป็นสิ่ง
ที ่แสดงถึงองค์ประกอบสำคัญของวัตถุประสงค์ โครงสร้างของรูปแบบแสดงถึงความสัมพันธ์ 
ของรูปแบบต่าง ๆ การนำเสนอเป ็นแผนภ ูม ิเพื ่อให ้สามารถเข ้าใจง่าย นำเสนอเรื ่องราว 
หรือประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระชับ ภายใต้หลักการอย่างมีระบบ 

3. ความต้องการของครูและที ่ปร ึกษาโครงการมีความต้องการเรียงลำดับ
ความสำคัญจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที่เหมาะสมกับศูนย์การศึกษา
พิเศษฯ มากที่สุด รองลงมา คือ ควรมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติในต่างประเทศสำหรับกลุ ่มสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษที่มีผลงานการดำเนินงานดีเด่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ



210 
 

 

ผู ้ว ิจ ัย ได ้นำการศ ึกษาวอลดอร ์ฟสำหร ับ เด ็กพ ิเศษ  มาใช ้เป ็นแนวค ิดหล ักในการพ ัฒนา 
การจัดการศึกษา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เปี่ยมพร  ตังตระกูลไพศาล และถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข (2552: 161)  
ที่พบว่า ผู ้ปกครองมีความเห็นด้วยอย่างยิ ่ง ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนมัญจา 
คริสเตียน ทั้งในด้านการจัดการศึกษา ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และด้านการวัดประเมินผล  

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ผลการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า 

1. รูปแบบการจั ดการศึ กษาศูนย์ การศึ กษาพิ เศษ  ประจำจั งหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ มี  5 องค์ประกอบ ดังนี้  1) ปัจจัยนำเข้ า                
2) กระบวนการ 3) ผลการดำเนินงาน 4) ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิชาญ  ใจเถิง และคณะ (2557: 135) พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามแนววิถี พุทธและวอลดอร์ฟสำหรับ โรงเรียนประถมศึกษา  
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีองค์ประกอบสำคัญ คือ องค์ประกอบที่ 1 
หล ักการของร ูป แบบ  องค ์ป ระกอบที ่ 2  ว ัตถ ุป ระสงค ์ของร ูปแบบ  องค ์ป ระกอบที ่ 3  
ด้านการบริหารงานวิชาการใช้กระบวนการบริหารเชิงระบบ คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ขั้นตอนด้าน
กระบวนการ และขั ้นตอนด้านผลผลิต และองค์ประกอบที ่ 4 แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ 
เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ อุดม  ชูลีวรรณ (2559: 214) พบว่า ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเร ียนม ัธยมศ ึกษาสู ่มาตรฐานสากล  ม ี 7 องค ์ประกอบหล ัก ด ังนี ้ 1 ) การนำองค ์การ  
2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ ่งเน้นผู ้เร ียนและผู ้ม ีส ่วน ได้ส ่วนเสีย 4) การวัด วิเคราะห์  
และการจัดการความรู ้ 5 ) การมุ ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ ่งเน ้นการปฏิบัต ิ และ 7) ผลลัพธ์ 
ด้านผู ้เรียน ที ่เป็นเช่นนี ้อาจเป็นเพราะว่า ผู ้วิจัยได้นำผลจากการศึกษาสภาพการดำเนินงาน
พัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ ในประเด็นกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษา และปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ในการจัดการศึกษา มาเป ็นข้อม ูลพื ้นฐานการกำหนดองค์ประของรูปแบบ และได้พ ัฒนา 
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ         
สำหรับเด็กพิเศษ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554-2559 และสร้างรูปแบบการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ       
ด้วยกระบวนการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
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ส ำห ร ับ เด ็ก พ ิเศ ษ  ซึ ่ง ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ แ น ว ค ิด ข อ ง  อ ัม พ ร  พ ิน ะ ส า  (2 5 6 1 : 9 0 ) ค ือ  
การกำหนดองค ์ประกอบของร ูปแบ บไม ่ปรากฏชัดแจ ้งว ่า จะต ้องม ีองค ์ประกอบใดบ ้าง  
จำนวนเท ่าใด และมีล ักษณะอย่างไร ไม ่ม ีหล ักเกณฑ์ที ่แน ่นอน ขึ ้นอยู ่ก ับล ักษณะเฉพาะ 
ของปรากฏการณ์ที่ศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดของ Willer (1967: 83) ที่กล่าวว่า การพัฒนา
รูปแบบมีขั้นตอนการดำเนินงานแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ใหญ่  ๆ  คือ การสร้างรูปแบบ (Construct)  และการหาความตรง (Validity) ของรูปแบบ  
ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการดำเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่ กับลักษณะและกรอบแนวคิด 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบนั้น ๆ 

2. ผลการประเมิน  ความเป็ น ไป ได้  ความเป็นประโยชน์  ความเหมาะสม 

และความถูกต้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.80 , σ = 0.11) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ  ใจเถิง และคณะ (2557: 135) ที่พบว่าผลการประเมินรูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟสำหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการนำไปใช้ ครูผู้ใช้รูปแบบ
มีความเห็นว่า รูปแบบมีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ปกติทั่วไป 
ในสถานศึกษาได้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู ้วิจัยกำหนดกรอบโครงสร้างและองค์ประกอบ 
ของรูปแบบ จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วน
ได้ส ่วนเสีย โดยเฉพาะได้ศึกษาผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการ ศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Conrad and Wilson (1985: 112) คือ การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
เป ็นรูปแบบหนึ ่งของการประเมินทางการศึกษา คือ การวิพากษ์ทางการศึกษาโดย อาศัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิธีที่นิยมใช้และมีความเชื่อถือได้ เพราะถือว่าการตัดสินโดยกลุ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้ในศาสตร์สาขานั้น ๆ เป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ เช่นเดียวกับ Eisner (1976: 24) 
กล ่า ว ว ่า  ค วาม เชื ่อ ว ่าก ารรู ้ท ัน สิ ่งต ่า ง  ๆ  เป ็น ค ุณ ล ักษ ณ ะพื ้น ฐ าน ของผู ้ท ร งค ุณ ว ุฒ ิ 
การให้ความสำคัญกับผู้ทรงคุณวุฒิในการใช้วิจารณญาณวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในประเด็นใดประเด็น
หนึ่งที่นำขึ้นมาพิจารณาซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หรือผู้เกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งนี ้ 
ก็เพ่ือหาข้อสรุปที่มีประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ประเมิน  

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  3 เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ผลการใช้ รูปแบบการจัดการศึ กษาศูนย์ การศึ กษาพิ เศษ  ประจำจั งหวั ดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า 
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1. ผลการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน พบว่า ปีการศึกษา 2560 เด็กพิเศษมีทักษะพ้ืนฐาน ในระดับคุณภาพ 
4 คือ ทำได้ด้วยตนเอง/ทำได้โดยมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยสูงกว่า ปีการศึกษา 2559  
ทุกทักษะ คือ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
ในชีวิตประจำวัน ทักษะสังคม ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร และทักษะทางด้านสติปัญญาและ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ โดยทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  มีเด็กพิเศษ 
ที่มีคุณภาพในระดับ 4 เพ่ิมขึ้นสูงสุด คือ ปีการศึกษา 2559 ไม่มีเด็กพิเศษที่มีคุณภาพในระดับ 4  
แต่ปีการศึกษา 2560 มีเด็กพิเศษที่มีคุณภาพ ในระดับ 4 จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
นอกจากนี้ยังพบว่า ปีการศึกษา 2560 เด็กพิเศษมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยม มีจำนวนมาก
ขึ้ น จ ากปี ก ารศึ กษ า 2559 ทุ ก คุณ ลั กษ ณ ะ  และปี การศึ กษา 2554 -2561 มี เด็ ก พิ เศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อไปสู่สถานศึกษาอ่ืนคิดเป็น 
ร้อยละของเด็กทั้ งหมดเพ่ิมขึ้นทุกปีการศึกษา และเด็กพิ เศษได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อไป 
ในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพ็ญรำไพ  หนูสวัสดิ์   
(2554 : 136 ) พบว่า  ความคิดสร้ างสรรค์ด้ านศิ ลปะของเด็ กปฐมวัย ก่อนและหลั งได้ รับ 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนั้น ผลงานวิจัย
ของ นริศรา  จริยะพันธุ์  (2555 : 109) พบว่า  โรงเรียนทางเลื อกทุ ก โรงเรียนมี ลั กษณ ะ 
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านศักยภาพ 
ของผู้เรียนแต่ละคน การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอย่างหลากหลาย 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากคู่มือการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ  
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูนที่ พัฒนาขึ้น  มีลั กษณ ะเป็นการทำงานร่วมกัน                   
ระหว่าง 2 แนวปฏิบัติ  คือ แนวปฏิบัติทางการศึกษาและแนวปฏิบัติทางการเยียวยาตาม              
แนวมนุษยปรัชญา เช่น การเคลื่อนไหวเพ่ือการศึกษา ดนตรีบำบัดแนวมนุษยปรัชญา ศิลปะบำบัด
แนวมนุษยปรัชญา และการจัดสภาพห้องเรียนที่คำนึงถึงสี แสง นอกจากนั้น การจัดการศึกษา          
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มั่นคง กำหนดเวลาการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน หน่วยการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 32 หน่วยมีความสอดคล้องกับฤดูกาล วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน สื่อการเรียนการสอนเป็น
ของจริงจากวัส ดุธรรมชาติ  เด็กพิ เศษได้ เรียนรู้ อย่างต่อเนื่ อง คือ ได้ เรียนรู้จากห้องเรียน                 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน วันจันทร์-วันพุธ ได้เรียนรู้จากห้องเรียนหน่วยบริการใน
ชุมชนประจำอำเภอวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ และได้เรียนรู้ที่บ้านจากผู้ดูแลตามนาฬิกาชีวิตของแตล่ะ
บุคคล รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
ดำเนิ น การจั ดขึ้ น อย่ า ง เป็ น ป ระจำ อีกทั้ งก ารศึ กษ าวอลดอร์ฟ สำห รับ เด็ ก พิ เศษ เน้ น                     
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การพัฒนาเด็กพิเศษแบบองค์รวม ทั้งด้านกาย จิต และจิตวิญญาณ ดังที่  อรุโณทัย  ไชยช่วย              
(2559: 15) กล่าวว่า การศึกษาวอลดอร์ฟพัฒนาคนตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์  

2. ความพึงพอใจของครู ที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจำจั งหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ  ครูมีความพึ งพอใจ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นทุกเรื่องในระดับมากที่สุด  (µ  = 4.85 , σ = 0.24) สอดคล้อง 
กับผลงานวิจัยของ วิชาญ  ใจเถิง และคณะ (2557: 135) ที่พบว่า ครูผู้ใช้รูปแบบมีความรู้สึกที่ดีมาก
ต่อรูปแบบ การบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผ้เรียนตามแนววิถีพุทธและวอลดอร์ฟ               
สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเห็นว่า 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ในบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ช่วยให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น  ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมากจาก การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ ในระยะการศึกษาสภาพการดำเนินงาน พัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา              
2555-2561 ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัแนวคิดของการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษเป็นอย่างดี  

3. ความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อสภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด ็กพ ิเศษ  ผู้ดูแลมีความพึงพอใจ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทุกเรื่องในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.86 , σ = 0.32) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เปี่ยมพร  ตังตระกูลไพศาล และถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข (2552 : 161) พบว่า  
ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมัญจาคริสเตียน จังหวัดขอนแก่น 
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษา ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และ 
ด้านการวัด ประเมินผล ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนว        
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555-2561 ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนร่วมกับครู
และเด็กพิเศษ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวคิดของการศึกษาแนววอลดอร์ฟ สำหรับเด็กพิเศษ   
อย่างต่อเนื่อง และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้นำกิจกรรมไปใช้พัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษที่บ้าน    
ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการศึกษาแนววอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษเป็นอย่างดี 
นอกจากนีผ้ลการพัฒนาการจัดการศึกษา เด็กพิเศษมีความก้าวหน้าทุกด้าน  

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 เพ่ือยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศกึษาวอลดอรฟ์สำหรับเด็กพิเศษ 

ผลการยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พบว่า  
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1. ผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน     
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที ่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ใน  4 ด ้าน  ดังนี้  1 ) ด้านคุณภาพของผู้ เรียน 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 4) ด้านการเผยแพร่ผลงาน  

อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 5.00, σ = 0.00) การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก องค์ประกอบ 
ของรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา         
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ สร้างขึ้นโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ครู ที่เข้าร่วม
ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554-2559 ซ่ึงเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ 
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ วีระยุทธ์ ชาตะกาญจณ์ (2555: 53) คือ การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการศกึษา   

2. ความพึงพอใจของผู้ บ ริห ารศูนย์การศึกษาพิ เศษ ที่ มี ต่ อ เอกสารคู่ มื อ 
การจัดการศึกษาศ ูนย ์การศ ึกษาพ ิเศษ ประจำจ ังหวัดลำพ ูน  ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ          
สำหรับเด็กพิ เศษ  มีความพึงพอใจมากที่ สุ ด ทั้ งด้ านรูปเล่มของเอกสาร เนื้ อหาของเอกสาร               

และการนำไปใช้ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.93 , σ = 0.15) สอดคล้องกับผลงานวิจัย 
ของพัฒนา  พรหมณี และคณะ (2560: 1) ที่ได้ศึกษาเรื่อง แนวคิดการสร้างและพัฒนารูปแบบ 
เพ่ือใช้ในการดำเนินงานด้ านการสาธารณสุขสำหรับนักสาธารณสุข และพบว่า คู่มือการใช้  
มีหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างพัฒนารูปแบบ คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 2) หลักการ เป้าหมาย 
และองค์ประกอบ 3) แนวทางการนำไปใช้ 4) การประเมินรูปแบบ และ 5) การพัฒนาและปรับปรุง 
การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องมากจาก การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้วิจัยได้เรียนเชิญผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมครู 
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และผู้วิจัยได้จัดประชุมผู้บริหารที่เข้าร่วมการฝึกอบรม  
เพ่ือวิพากษ์เอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่ผู้ เข้าร่วม 
การฝึกอบรมพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 5 คน ได้เข้าร่วมการวิพากษ์
เอกสารอย่างต่อเนื่อง  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ควรส่งเสริมให้มีการขยายผลโครงการ 
จัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษที่นำแนวคิดการจัดการศึกษา 
โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟ ไป ใช้  รวมทั้ งควรสนับสนุนครูที่ มี ความสนใจ และมีผลงาน 
ในการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟที่ก้าวหน้าให้ได้รับการศึกษาต่อเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาวอลดอร์ฟในต่างประเทศ 

1.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ควรมีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ให้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เครือข่ายความร่วมมือที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

1.3 ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจำจั งหวัดลำพูน  ควรมีการพัฒนารูปแบบ 
การจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ ดูแล ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ 
อย่างสม่ำเสมอทุกปีการศึกษา  

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
2.1 ควรมีการวิจัยขั้นตอนการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟ

สำหรับเด็กพิเศษ แล้วพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษใหเ้ป็นรูปแบบที่ใช้ได้ทั่วไป 

2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษา 
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ โดยครอบครัว 

3. ข้อเสนอแนะการนำไปใช ้
3.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิ เศษ 

ในสถานศึกษา ควรดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ 17 ขั้นตอน ดังนี้  1) ขั้นศึกษาข้อมูล  
2 ) ขั้ น แ ส ว งห าที่ ป รึ ก ษ า  3 ) ขั้ น จั ด ท ำก รอบ แ น วคิ ด  4 ) ขั้ น น ำ เส น อก รอบ แ น วคิ ด  
5) ขั้นแต่งตั้งคณะทำงาน 6) ขั้นจัดทำโครงการ 7) ขั้นจัดทำแผนปฏิบัติงาน 8) ขั้นขออนุมัติ
แผนปฏิบัติงาน 9) ขั้นปฏิบัติงานตามแผน 10) ขั้นนิเทศ กำกับ  ติดตาม 11) ขั ้นปฏิบัติงาน 
ตามแผนที่ปรับปรุง 12) ขั้นประเมินผล 13) ขั้นสรุปผล 14) ขั้นวิพากษ์ผล 15) ขั้นจัดทำ
รายงาน 16) ขั้นนำเสนอรายงาน และเพ่ิมขั้น 17) เผยแพร่ผลงาน  
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ในสถานศึกษา ควรดำเนินโครงการลักษณะที่มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ในรูปแบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
ทุกขั้นตอน  
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วิชาญ  ใจเถิง และคณะ.  รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนววิถีพุทธและ

วอลดอร์ฟสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน.  สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.). 20, 2.4 (พฤษภาคม 

– สิงหาคม 2557): 135. 

วิทยา สุหฤทดำรง, ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์ และอัฑฒ์ สุนทรโรหิต.  PDCA แบบ Toyota ด้วยการคิดแบบ 

A3.  กรุงเทพฯ: บริษัท สเอเชียวเพรส (1989) จำกัด, 2554. 

วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์.  เทคนิคการบริหารสำหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ . พิมพ์ครั้งที่ 3. 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 

วุฒินันท์  ชุมภู.  เรียนลัดการบริหารโครงการ.  กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เนท, 2559.  

ศิรประภา  พฤทธิกุล.  นวัตกรรมการศึกษาวอลดอร์ฟในระดับชั้นอนุบาล.  กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์ 

จำกัด, 2558. 

________.  นวัตกรรมการศึกษาวอลดอร์ฟในระดับชั้นอนุบาล.  นนทบุรี: บริษัท พ.ศ. พัฒนา ออนไลน์ 

จำกัด, 2560. 

ศิวพร  นิลสุข.  การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั ้นอนุบาลปีที ่ 2 ที ่ได้รับการจัด

ประสบการณ์ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ.  ปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ศึกษาธิการ,กระทรวง.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551. 

__________.  แนวทางการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู ้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษใน 

ประเทศไทย (เอกสารอัดสำเนา).  กรุงเทพฯ: สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2558. 

__________.  แผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564).  กรุงเทพฯ: 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สช./กศน.), 2559. 

__________.  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560.  กรุงเทพฯ:  สำนักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 

2560.    

__________.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ .  ลงวันที่ 6 

สิงหาคม 2561. 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน.  รายงานผลการประเมินตนเอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ

จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2554 (เอการอัดสำเนา). ลำพูน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจังหวัดลำพูน, 2554. 

________.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน พ.ศ. 

2560 - 2563. (ฉบับปรับปรุงวันที ่ 1 เมษายน 2560). (เอกสารอัดสำเนา). ลำพูน: ศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน, 2560. 

________.  รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดดอร์ฟ

สำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  (เอกสารอัดสำเนา).  

ลำพูน: ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน, 2560. 

________.  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน. 

(เอกสารอัดสำเนา). ลำพูน: ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน, 2561. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  หน่วยบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ ่ม .  

นครราชสีมา: ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2562. 

สถาบันเพิ ่มผลผลิตแห่งชาติ .  ประเด็นเรื ่องประโยชน์ของวงจงคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA.   

(ออนไลน ์ ) 2552 (อ ้างเม ื ่อ 5 พฤศจ ิ กายน  2561.  จ ากhttps:// www. ftpi.or.th 

/2015/2125.  

สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์ .  การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการประเมินตามสภาพจริง .  เชียงใหม่: 

เชียงใหม่อะโนแลกซ์ เซ้นเตอร์, 2554. 

สราวดี  เพ็งศรีโคตร.  “รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย ,”  วารสาร

การศึกษาและการพัฒนาสังคม. 7, 1 (พฤษภาคม - ตุลาคม 2554) 51-82. 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579).  กรุงเทพฯ:  

พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2560. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) 

(เอกสารอัดสำเนา).  กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2559. 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.   คู ่ม ือการปฏิบ ัต ิ งานศูนย์การศ ึกษาพิ เศษ. กรุงเทพฯ :  

สำนักบร ิหารงานการศึกษาพิ เศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป. 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.  แนวทางการดำเนินงานเปลี่ยนผ่านให้แก่บุคคลพิการ สำหรับ

สถานศึกษา (เอกสารอัดสำเนา).  กรุงเทพ: สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2561. 

สิน  พันธุ ์พินิจ.  เทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ . พิมพ์ครั ้งที ่  2.  กรุงเทพฯ : 

วิทยพัฒน์, 2556. 

สุเทพ  ไชยวุฒิ.  การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม่ . วิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สุปาณี วังกานนท์.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา  การคิดวิเคราะห์

ตามหลักการของ Marzano สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  2. วิทยานิพนธ์  

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยามหาสารคาม, 2558. 

สุวิทย์  เมษินทรีย์ .  แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 . 

(ออนไลน์) 2557 (อ้างเมื่อ 3 มิถุนายน 2561).  จากhttp://www. Thaiedresearch 

.org/index.php/home/paperview/45. 

สุวิมล  อุดมพิริยะศักย์.  การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม

ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553. 

อนุวัติ  คูณแก้ว.  การวัดผลประเมินผลทางการศึกษาแนวใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. 

อภิสิรี  จรัลชวนะเพท.  สภาพการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ (สัมภาษณ์).  ผู้อำนวยการ

โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก, 25 กันยายน 2554. 

อรุโณทัย  ไชยช่วย.  Born to be the teacher: เกิดมาเป็นครู.  กรุงเทพฯ: หจก.วัฒนกันต์, 2559. 

อัมพร  พินะสา.  การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้ท้องถิ่นเป็นถิ่นเป็นฐานของสถานศึกษา 

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .  หลักสูตรการป้องกัน

ราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2561. 

อ ัมร ินทร ์   พันธ ์ว ิ ไล .   สภาพป ัญหาการดำเน ินงานการจ ัดการศ ึกษา สำหร ับเด ็กพ ิ เศษ 

ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2553.  ลำพูน: ศูนย์การศึกษา

พิเศษ ประจำจังหวังลำพูน, 2553. 

อุดม  ชูลีวรรณ.  รูปแบบการพัฒนาระบบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ระดับบสากล.  วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญษศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลักสงขลานครินทร์,2559. 

. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ภาษาอังกฤษ 

Brown, W.B. and Moberg, D.J..  Organization Theory and Management: A Macro 

Approach.  New York: John Wiley and Sons, 1980. 

Cleland and King D.I.  System analysis and project management.  Tokyo: Kosaido 

Printing, 1983. 

Conrad, Clifton F., and Wilson Richard F. Academic Program Reviews:Institutional 

Approaches, Expectations, and Controversies. ASHEERIC Higher Education.  

Report No.5.  Washington D.C.: ASHE, 1985. 

Eisner, E.W.  Educational connoisseurship and criticisum: There from and functions 

in education evaluation.  Journal of Aesthetic Education.  10,3/4, 1976. 

Husen, T.andPostlethwaite, T. Neville. Self-Directed Learnin: A Guide for Learners and 

Teacher. New York: Association Press,1994. 

Keeves, P.J. Educational research methodology and measurement. An International 

handbook Oxford: Pergamum Press, 1988. 

Luxford, M.  Children with Special needs: Rudolf Steiner’s approach.  Edinburgh: Floris 

Book, 2012. 

Madaus, G.F., Scriven, M. and Stuffebeam, D.I.  Evaluation Model. Norwell.  MA: Kluwer, 

1983. 

Wilhelm U.  The chidren of the Curative Education Course.  Edinburgh: Floris Book, 

2008. 

Willer, D.  Scientific sociology: Theory and method. Englewood Cliff.  Prentice Hall, 

1967. 
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ภาคผนวก  ก รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และผูเ้ชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อสร้าง

รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา 

วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 12 คน 

มีรายนาม ดังนี้ 

 ชื่อ-สกุล     ตำแหน่ง 

1. ดร.จิตประภา ศรีอ่อน   ผู้อำนวยการสถาบันม่านฟ้า เพ่ือการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    คนหูหนวก 

2. ดร.เฉลิม ฟักอ่อน   ข้าราชการบำนาญศึกษานิเทศกเ์ชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

    การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1  

3. นางจินดา รัตนอังกูร  ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

    การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  

4. นายอเนก  ไชยวงค์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  

    จังหวัดเชียงใหม่ 

5. นายสมชาย ชนันชนะ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 

6. นางอุบลนัดดา  สุภาวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

7. นายนิกร ปาระมะ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน (ผู้แทนผู้ปกครองเด็กพิเศษ) 

8. นายสมชาย อภิวงศ์  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

   และเลขานุการกลุ่มสมาชิกคนหูหนวก ภาคเหนือ 

9. นางพิกุล ทิตยกุล  รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

10. นางณัฐสุดา นาลอ  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

11. นางธรรมพร  มณีกุล  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

12. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
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รายนามผูท้รงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวดัลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

                ในการวิจัยครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา

พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 5 คน มีรายนาม 

ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล     ตำแหน่ง 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์   

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ดร.ชาญ คำภิระแปง    นายกสมาคมนักวางแผนการศึกษาไทย  

3. ดร.สุวรรณ บัวพันธ ์    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  

      ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4. นางสาวอภิสิรี จรัลชวนะเพท    ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก  

      (โรงเรียนการศึกษาวอลดอร์ฟ) 

5. นางณภัทร ชัยสุวรรณ์กนก    ครูดนตรี ในโรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ  

      (โรงเรียนการศึกษาวอลดอร์ฟ) 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้  มีผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล       

จำนวน 3 คน มีรายนาม ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล     ตำแหน่ง 

1. ดร.เฉลิม ฟักอ่อน   ข้าราชการบำนาญศึกษานิเทศกเ์ชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

    การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  

2. นางจินดา รัตนองักูร  ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

    การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  

3. นายสุทัศน์ ใจคำปัน  ข้าราชการบำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี  

    ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระราชชนนีจังหวัดลำปาง  

    (โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ  

               สองภาษาสำหรับเด็กหูหนวก ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ) 
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ภาคผนวก  ข ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

เพื่อการวิจัย (IOC) 
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ตารางแสดงผลค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบบันทึกการสัมภาษณ์ครู 
เรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ของผูเ้ชีย่วชาญ 

 

แบบสัมภาษณ์

ข้อที ่

การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญตรวจ 

แบบสัมภาษณ์ IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.  +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3.  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4.  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5.  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6.  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7.  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8.  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางแสดงผลค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ดูแล 
เรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

แบบสัมภาษณ์
ข้อที่ 

การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญตรวจ 
แบบสัมภาษณ์ IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1.  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2.  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3.  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4.  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางแสดงผลค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (IOC) 

แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

 ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

แบบประเมิน

ข้อที่ 

การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญตรวจ

แบบสอบถาม IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

มาตรฐานด้านความเหมาะสม 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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แบบประเมิน

ข้อที่ 

การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญตรวจ

แบบสอบถาม IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. +1 +1 0 0.67 ใช้ได้ 

6. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

มาตรฐานด้านความถูกต้อง 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางแสดงผลค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (IOC) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ที่มีต่อใช้รูปแบบการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

 

แบบสอบถาม

ข้อที่ 

การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญตรวจ

แบบสอบถาม IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8. +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

9. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางแสดงผลค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (IOC) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อใช้รูปแบบการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

 

แบบสอบถาม

ข้อที่ 

การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญตรวจ

แบบสอบถาม IOC แปลผล 

คนที ่1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8. +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

9. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางแสดงผลค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (IOC) 

แบบสอบถามเพื่อการยืนยันการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเป้าหมาย 

ตอนที่ 1  ความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเป้าหมาย  

ปีการศึกษา 2561 

แบบสอบถาม

ข้อที่ 

การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญตรวจ

แบบสอบถาม IOC แปลผล 

คนที ่1 คนที ่2 คนที่ 3 

ด้านคุณภาพของผูเ้รียน 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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แบบสอบถาม

ข้อที่ 

การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญตรวจ

แบบสอบถาม IOC แปลผล 

คนที ่1 คนที ่2 คนที่ 3 

5. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านการเผยแพร่ผลงาน 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางแสดงผลค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (IOC) 

แบบสอบถามเพื่อการยืนยันการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเป้าหมาย 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่มีต่อคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา

พิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

แบบสอบถาม

ข้อที่ 

การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญตรวจ

แบบสอบถาม IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านรูปเล่มของเอกสาร 

1. 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านเนื้อหาของเอกสาร 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านการนำไปใช้ 

1. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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แบบสอบถาม

ข้อที่ 

การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญตรวจ

แบบสอบถาม IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

2. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

7. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

8. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9. +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก  ค  ผลการทดลองแบบสอบถามความพึงพอใจของครู และผูดู้แล

กลุ่มทดลองทีม่ีต่อรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
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ผลการทดลองแบบสอบถามความพึงพอใจของครูกลุ่มทดลอง ที่มีต่อรูปแบบการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

 

คนที่ 
ข้อที/่ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 45 

2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 42 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

11 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 43 

12 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 

13 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 43 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
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คนที่ 
ข้อที/่ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

29 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 

30 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 

รวม 146 148 146 144 144 147 146 149 145 146 1461 

เฉลี่ย 4.87 4.93 4.87 4.80 4.80 4.90 4.87 4.97 4.83 4.87 4.87 
ความ

แปรปรวน 0.12 0.06 0.12 0.16 0.16 0.09 0.12 0.03 0.14 0.12 1.11 

รวมค่าความแปรปรวน 7.41 

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.95 

 

การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
 

 
10 

10- 

1.11 

7.41 

0.95 
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ผลการทดลองแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแลกลุ่มทดลอง ที่มีต่อรูปแบบการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

 

คนที่ 
ข้อที/่ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 43 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

11 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 43 

12 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 

13 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 43 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
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คนที่ 
ข้อที/่ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

29 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 

30 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 

รวม 146 148 145 144 144 145 146 148 145 146 1457 

เฉลี่ย 4.87 4.93 4.83 4.80 4.80 4.83 4.87 4.93 4.83 4.87 4.86 
ความ

แปรปรวน 0.12 0.06 0.14 0.16 0.16 0.14 0.12 0.06 0.14 0.12 1.21 

รวมค่าความแปรปรวน 9.05 

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.96 

 

การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
 

 
10 

10- 

1.21 

9.05 

0.96 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง ผลการทดลองแบบสอบถามเพือ่การยืนยัน 

การใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

     ของผูอ้ำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มทดลอง 



 

ผลการทดลองแบบสอบถามเพื่อการยืนยันการใช้รปูแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มทดลอง 
ตอนที่ 1  ความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเป้าหมาย ปีการศึกษา 2561 

คนที่ 
ข้อที/่ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 83 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

 

248 



 

คนที่ 
ข้อที/่ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

11 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 82 

12 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 79 

13 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 83 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
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คนที่ 
ข้อที/่ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

29 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 92 

30 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 92 

รวม 146 148 145 144 144 145 146 148 145 146 148 148 145 146 144 145 146 148 145 2772 

เฉลี่ย 4.87 4.93 4.83 4.80 4.80 4.83 4.87 4.93 4.83 4.87 4.93 4.93 4.83 4.87 4.80 4.83 4.87 4.93 4.83 92.40 
ความ

แปรปรวน 0.12 0.06 0.14 0.16 0.16 0.14 0.12 0.06 0.14 0.12 0.06 0.06 0.14 0.12 0.16 0.14 0.12 0.06 0.14 2.20 

รวมค่าความแปรปรวน 29.64 

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.97 
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การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
 

 

 
19 2.20 

0.97 

19 

3- 

29.64 



252 

 

ผลการทดลองแบบสอบถามเพื่อการยืนยันการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ของผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มทดลอง 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่มีต่อคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

สำหรับเด็กพิเศษ 

คนที่ 
ข้อที/่ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 101 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 
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คนที่ 
ข้อที/่ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

11 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 101 

12 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 97 

13 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 101 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 
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คนที่ 
ข้อที/่ระดับความพึงพอใจ 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

29 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 111 

30 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 110 

รวม 146 148 145 144 144 145 146 148 145 146 148 148 145 146 144 145 146 148 145 146 144 148 148 3358 

เฉลี่ย 4.87 4.93 4.83 4.80 4.80 4.83 4.87 4.93 4.83 4.87 4.93 4.93 4.83 4.87 4.80 4.83 4.87 4.93 4.83 4.87 4.80 4.93 4.93 111.93 

ความ

แปรปรวน 0.12 0.06 0.14 0.16 0.16 0.14 0.12 0.06 0.14 0.12 0.06 0.06 0.14 0.12 0.16 0.14 0.12 0.06 0.14 0.12 0.16 0.06 0.06 2.60 

รวมค่าความแปรปรวน 40.00 

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 0.98 
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การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
 

 
23 2.60 

0.98 

23- 40.00 
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ภาคผนวก  จ  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ครู 

เรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.................................. 

สานที่....................................................................................................................................................... 

เริ่มสัมภาษณ์เวลา.........................................................เสร็จการสัมภาษณ์เวลา.................................. 

 

1.  สภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว 
    การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2554 เป็นอย่างไร 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

2. สภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2559 เป็นอย่างไร 

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

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

3.  กระบวนการพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ในด้านการวางแผนเป็นอย่างไร 

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

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

4.  กระบวนการพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ในด้านการปฏิบัติเป็นอย่างไร 

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

..................................................................................................................................................................................... 
5.  กระบวนการพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว

การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ในด้านการตรวจสอบเป็นอย่างไร 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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6.  กระบวนการพัฒนาพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ในด้านการปรับปรุงเป็นอย่างไร 

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

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

7.  สิ่งสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่ต้องดำเนินการมีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร 

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

..................................................................................................................................................................................... 
8. ท่านมีความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว

การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ อย่างไร 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณที่กรุณา และให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ดูแล 
เรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ครั้งที่......ในวันที่.............เดอืน...............พ.ศ................ 

ชื่อผูใ้ห้สัมภาษณ์................................................เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้....................................... 
เริ่มการสัมภาษณ์เวลา........................................เสร็จการสัมภาษณ์เวลา........................................ 
 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ สำหรับเด็กพิเศษ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน อย่างไร 
........................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ....................... 

2. ท่านคิดว่าครูจัดการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................. ................................. 

3. ผลการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ สำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ที่เกิดขึ้นกับเด็กพิเศษในแต่ละด้าน เป็นอย่างไร 
3.1 ด้านร่างกาย............................................................................................ ..................... 
3.2 ด้านจิตใจ/อารมณ์.......................................................................................................  
3.3 ด้านสังคม................................................................................................. ................... 
3.4 ด้านสติปัญญา.............................................................................................................  
3.5 ด้านจิตวิญญาณ............................................................................................. ............. 

4. การพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ สำหรับเด็กพิเศษ ของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน มีประโยชน์ต่อท่านอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................. .................................
...................................................................................................................... ............................
............................................................................. .....................................................................      

ขอขอบคุณที่กรุณา และให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน  

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

อะไร (What) อย่างไร (How) ทำไม (Why) ผลการดำเนินงาน (Result) 
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แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

เพื่อการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
*********************************** 

คำชี้แจง 
1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของรูปแบบการจัด

การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
เพ่ือนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
ลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้ตอบแบบประเมิน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. แบ่งออกเป็น 2 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นการถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อรูปแบบการจัดการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 4 มาตรฐาน 
ได้แก่ 

1. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ จำนวน 10 ข้อ 
2. มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ จำนวน 4 ข้อ 
3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม จำนวน 10 ข้อ 
4. มาตรฐานด้านความถูกต้อง จำนวน 6 ข้อ 

ตอนที่  2 เป ็นการแสดงความค ิด เห ็น เกี ่ย วก ับ ร ูปแบบการจ ัดการศ ึกษ า 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมิน เพื่อประโยชน์  
ในการวางแผนการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
ลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษต่อไป 

   

   นายอัมรินทร์  พันธ์วิไล 

   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
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แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
 

ตอนที่ 1  แบบประเมินคณุภาพของรูปแบบการจดัการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
 แบบประเมินนี้มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้  

 5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ มาตรฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 
1. รูปแบบฯ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
     

2. การดำเนินการตามรูปแบบฯ มีความ
เป็น ไปได้ ในการที่ จะได้ รับความ
ร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

     

3. รูปแบบฯ สามารถทำความเข้าใจง่าย 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการใช้ 

     

4. ผลที่ได้จากการนำรูปแบบฯ ไปใช้
เมื่อเทียบกับเวลาในการดำเนินการมี
ความคุ้มค่า 

     

5. รูปแบบฯ เปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้
ประเมินขีดความสามารถของตน 
และมุ่งมั่นในการพัฒนาให้ดีขึ้นโดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
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ข้อ มาตรฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

6. รูปแบบฯ ช่วยให้เด็กพิเศษมีโอกาส
พบปะครูในการเรียนรู้  

     

7. รูปแบบฯ ส่งเสริมให้ เด็กพิเศษเกิด
ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ ในการ
เรียนรู้ 

     

8. รูปแบบฯ ส่งเสริมให้ เด็กพิเศษได้
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ทักษะการเรียนรู้  

     

9. รูปแบบฯ เอ้ือให้เด็กพิเศษสามารถ
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

10. รูปแบบฯ สามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ บริบทของ
ชุมชนที่เก่ียวข้อง 

     

มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 
1. รูปแบบฯ มีประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพเด็กพิเศษ 
     

2. รูปแบบฯ มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพกระบวนการบร ิหารและ
การจัดการ 

     

3. รูปแบบฯ มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     

4. รูปแบบฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

     

มาตรฐานด้านความเหมาะสม 
1. รูปแบบฯ มีความเหมาะสมกับบริบท

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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ข้อ มาตรฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

2. รูป แบบฯ  มี ค วาม เหมาะสมกั บ
ความสามารถของเด็กพิเศษ 

     

3. รูปแบบฯ มีความเหมาะสมกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

     

4. รูปแบบฯ มีความเหมาะสมกับแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา 

     

5. รูปแบบฯ มีความเหมาะสมกับแนว
ทางการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการ 

     

6. รูปแบบฯ มีการดำเนินการอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง 

     

7. วิธี ก ารพัฒ นาการจัดการศึ กษ า
สำหรับเด็กพิเศษของรูปแบบมีความ
เหมาะสม 

     

8. รูปแบบฯ สอดคล้องกับหลักสูตรการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  

     

9. กระบวนการของรูปแบบฯ มีความ
เหมาะสม  และมี ค วามสั ม พัน ธ์
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  

     

10. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของรูปแบบมี
ความเหมาะสม สามารถพัฒนาได้ 

     

มาตรฐานด้านความถูกต้อง 
1. องค์ ป ระก อบ ขอ งรู ป แ บ บ ฯ  มี

ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
     

2. หลักการของรูปแบบฯ มีความถูก
ต้องตามหลักวิชาการ 

     

3. วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง รู ป แ บ บ ฯ  
มีความถูกต้อง ชัดเจน 
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ข้อ มาตรฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

4. กระบวนการของรูปแบบฯ มีการระบุ
ขั้นตอนของการพัฒนาที่ชัดเจน 

     

5. ผลผลิต ผลกระทบ และผลลัพธ์ของ
รูปแบบฯ มีความถูกต้อง สัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

     

6. ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ ข อ งรู ป แ บ บ ฯ  
มีความถูกต้อง 

     

7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของรูปแบบฯ 
มีความถูกต้อง สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ 

     

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
ลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณที่กรุณา และให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมิน



 

แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กพิเศษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา ............. 

ที ่
เลข

ประจำตัว 
เพศ อายุ 

ประเภทความ
พิการ 

ภูมิลำเนา 

ทักษะพื้นฐานของเด็กพิเศษ/ระดับคุณภาพ 

ทักษะกล้ามเน้ือ
มัดใหญ ่

ทักษะกล้ามเน้ือ
มัดเล็ก 

ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน 

ทักษะสังคม 
ทักษะทางภาษา
และการสื่อสาร 

ทักษะด้าน
สติปญัญาและ

การเตรยีม 
ความพร้อม 
ทางวิชาการ 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
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ที ่
เลข

ประจำตัว 
เพศ อายุ 

ประเภทความ
พิการ 

ภูมิลำเนา 

ทักษะพื้นฐานของเด็กพิเศษ/ระดับคุณภาพ 

ทักษะกล้ามเน้ือ
มัดใหญ ่

ทักษะกล้ามเน้ือ
มัดเล็ก 

ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน 

ทักษะสังคม 
ทักษะทางภาษา
และการสื่อสาร 

ทักษะด้าน
สติปญัญาและ

การเตรยีม 
ความพร้อม 
ทางวิชาการ 

14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
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ที ่
เลข

ประจำตัว 
เพศ อายุ 

ประเภทความ
พิการ 

ภูมิลำเนา 

ทักษะพื้นฐานของเด็กพิเศษ/ระดับคุณภาพ 

ทักษะกล้ามเน้ือ
มัดใหญ ่

ทักษะกล้ามเน้ือ
มัดเล็ก 

ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจำวัน 

ทักษะสังคม 
ทักษะทางภาษา
และการสื่อสาร 

ทักษะด้าน
สติปญัญาและ

การเตรยีม 
ความพร้อม 
ทางวิชาการ 

30            
 
หมายเหตุ    ระดับ 4 หมายถึง ทำได้ด้วยตนเอง/ทำได้โดยมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกช่วย 

ระดับ 3 หมายถึง ทำได้แต่ต้องช่วยด้วยการกระตุ้นเตือนด้วยวาจา 
ระดับ 2 หมายถึง ทำได้แต่ต้องช่วยด้วยการกระตุ้นเตือนด้วยท่าทางและวาจา 
ระดับ 1 หมายถึง ทำได้แต่ต้องช่วยด้วยการกระตุ้นเตือนทางกาย (สัมผัส) และวาจา  
ระดับ 0 หมายถึง ทำไม่ได้ 
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แบบบันทึกข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กพิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา ............. 

ที ่ เลขประจำตัว 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กพิเศษ/ระดับคุณภาพ 

รักชาต ิศาสน์ 
กษัตริย ์

ซื่อสัตย์ สุจรติ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่าง
พอเพียง 

มุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

รักความเป็นไทย จิตสาธารณะ ใส่ใจสุขภาพ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
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ที ่ เลขประจำตัว 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กพิเศษ/ระดับคุณภาพ 

รักชาต ิศาสน์ 
กษัตริย ์

ซื่อสัตย์ สุจรติ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 
อยู่อย่าง
พอเพียง 

มุ่งมั่นในการ 
ทำงาน 

รักความเป็นไทย จิตสาธารณะ ใส่ใจสุขภาพ 

17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           

หมายเหตุ   3 หมายถึง ดีเยี่ยม    2 หมายถึง ดี  1 หมายถึง ผ่านเกณฑ์  0 หมายถึง ไม่ผ่าน 
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แบบบันทึกข้อมูลความสามารถเข้าสู่บริการส่งต่อของเด็กพิเศษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา ............. 

ที ่ เลขประจำตัว 
ความสามารถเข้าสู่บริการส่งต่อของเด็กพิเศษ/จำนวน 

สถานศึกษา การประกอบอาชีพ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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ที ่ เลขประจำตัว 
ความสามารถเข้าสู่บริการส่งต่อของเด็กพิเศษ/จำนวน 

สถานศึกษา การประกอบอาชีพ 

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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แบบสอบถามความพึงพอใจของครูเพื่อการวิจัย 

เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ (Curative Education) 
 

*********************************** 
คำชี้แจง 

1. การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยต้องการทราบความพึงพอใจที ่ม ีต ่อการใช้รูปแบบการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
เพ่ือนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ครู 

2. แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นการถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน 4 ข้อ 
ตอนที่ 2 เป็นการถามความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ตอนที ่ 3 เป ็นการแสดงความค ิด เห ็น ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์  

ในการวางแผนการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษต่อไป 

   

   นายอัมรินทร์  พันธ์วิไล 

   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

 



274 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ที่มีต่อการใช้รูปแบบจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของครู 
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 1. เพศ  
    ชาย 
    หญิง 
 2. อาย ุ
    30-39 ปี 
    40-49 ปี 
    50 ปีขึ้นไป 
 3. วุฒิการศึกษา 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
 4. ตำแหน่ง 
    ข้าราชการครู 
    พนักงานราชการ 
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ตอนที่  2  แบบสอบถามความพ ึงพอใจของครู ที ่ม ีต ่อการใช้ร ูปแบบการจัดการศ ึกษา 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
  เด็กพิเศษ 

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
  แบบสอบถามนี้มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

1. การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ      

2. การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล      

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ 

จังหวัดลำพูน 

     

4. สภาพห้องเรียน      

5. สภาพอาคารสถานที่      

6. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน      

7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน      

8. การนำกิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอนไปใช้ที่บ้าน 
     

9. สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก      

10. ข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจำจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับ 

การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
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ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณที่กรุณา และให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแลเพื่อการวิจัย 

เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ (Curative Education) 
 

*********************************** 
คำชี้แจง 

1. การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยต้องการทราบความพึงพอใจที ่ม ีต ่อการใช้รูปแบบการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็ก
พิเศษ เพ่ือนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ดูแล 

2. แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นการถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 เป็นการถามความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
ตอนที ่ 3 เป ็นการแสดงความคิดเห ็น ที ่ม ีต ่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  
ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์  

ในการวางแผนการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ต่อไป 

   

   นายอัมรินทร์  พันธ์วิไล 

   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล  
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 1. เพศ  
    ชาย 
    หญิง 
 2. อาย ุ
    20-29 ปี 
    30-39 ปี 
    40-49 ปี 
    50 ปีขึ้นไป 
 3. ความสัมพันธ์กับเด็กพิเศษ 
    พ่อ 
    แม่ 
    ย่า 
    ตา 
    ยาย 
    ป้า 
 4. วุฒิการศึกษา 
    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษา 
    ปริญญาตรี 
 5. อาชีพ 
    รับจ้างทั่วไป 
    ค้าขาย 
    เกษตรกร 
    รับราชการ 
  



279 

 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้ด ูแล ที ่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 
  เด็กพิเศษ  

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
  แบบสอบถามนี้มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

1. การเปลี่ยนแปลงของเด็กพิเศษ      

2. การเปลี่ยนแปลงของผู้ดูแล      

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ 

จังหวัดลำพูน 

     

4. สภาพห้องเรียน      

5. สภาพอาคารสถานที่      

6. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน      

7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน      

8. การนำกิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอนไปใช้ที่บ้าน 
     

9. สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก      

10. ข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจำจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับ 

การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน     

 ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณที่กรุณา และให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการยืนยันการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  

เพื่อการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ (Curative Education) 

 
*********************************** 

คำชี้แจง 
1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบความคิดเห็น และความพึงพอใจพึงพอใจที่มีต่อ

รูปแบบและเอกสารคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนว
การศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ เพ่ือเป็นการยืนยันคุณภาพของรูปแบบและเอกสารคู่มือการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดระนอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดสกลนคร และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน  

2. แบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
ตอนที่  1  เป็ นการถามค วามค ิด เห ็น ต ่อ ก าร ใช ้ร ูป แบ บ การจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่  

ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพของผู ้เรียน จำนวน 4 ข้อ 
                      ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน 6 ข้อ 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        จำนวน 5 ข้อ 

ด้านที่ 4 ด้านการเผยแพร่ผลงาน จำนวน 4 ข้อ 
ตอนที่  2 เป็นการถามความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่มีต่อ 

เอกสารคู่มือการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ 3 ด้าน ไดแ้ก่ 

ด้านที่ 1 ด้านรูปเล่มของเอกสาร จำนวน 5 ข้อ 
ด้านที่ 2 ด้านเนื้อหาของเอกสาร จำนวน 9 ข้อ 
ด้านที่ 3 ด้านการนำไปใช้ จำนวน 9 ข้อ 
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ตอนที่ 3 เป็นการแสดงความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบและเอกสารคู่มือการจัด
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็ก
พิเศษ  

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์  
ในการวางแผนการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ ต่อไป 

   

   นายอัมรินทร์  พันธ์วิไล 

   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน
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แบบสอบถามเพื่อการยืนยันการใช้รูปแบบการจัดการศึกษา  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ

ของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเป้าหมาย 

 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ  ที่ส่งผลต่อ 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 
  แบบสอบถามนี้มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้  

5 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง เห็นด้วยในระดับมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. รปูแบบฯ ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

เด็กพิเศษ 

     

2. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ

พ้ืนฐานของเด็กพิเศษ 

     

3. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ

จำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะ

จำเป็นอื่นๆ ของเด็กพิเศษ 

     

4. รูปแบบฯ ส่งผลต่อความสามารถ 

เข้าสู่บริการส่งต่อของเด็กพิเศษ 
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ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการกำหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

     

2. รูปแบบฯ ส่งผลต่อระบบบริหาร

จัดการคุณภาพของศูนย์การศึกษา

พิเศษ 

     

3. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการดำเนินงาน

พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ 

เดก็พิเศษ 

     

4. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการส่งเสริม 

สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร 

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     

5. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการจัด

สภาพแวลดล้อมทางกายภาพและ

สังคมท่ีปลอดภัยและเอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     

6. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการและการเรียนรู้  

     

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้

ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้ 
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ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

2. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการใช้สื่อ 

เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

     

3. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

ชั้นเรียนเชิงบวก 

     

4. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการตรวจสอบ

และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     

5. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

     

ด้านการเผยแพร่ผลงาน 
1. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการเป็นแหล่ง

เรียนรู้ในการศึกษาดูงานของ

หน่วยงานอื่น 

     

2. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการเป็นวิทยากร

ของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ 

     

3. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการเป็นวิทยากร

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

4. รูปแบบฯ ส่งผลต่อการได้รับรางวัล 

และการประกาศเกียรติคุณของ

สถานศึกษา 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่มีต่อเอกสารคู่มือการ
จัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
สำหรับเด็กพิเศษ  

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
  แบบสอบถามนี้มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้  

5 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
3 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
1 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

ด้านรูปเล่มของเอกสาร 
1. ขนาดของเอกสาร      
2. ความสวยงามของปกหน้า      
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร

ปกหน้า 
     

4. ความถูกต้องของการพิมพ์      
5. ส่วนประกอบของปกนอก      

ด้านเนื้อหาของเอกสาร 
1. เนื้อหาครอบคลุม      
2. เนื้อหามีความกระชับ ทำความเข้าใจ

ได้ง่าย 
     

3. เนื้อหามีความชัดเจนทุกขั้นตอน      
4. เนื้อหามีความเหมาะสมและ 

เป็นปัจจุบัน 
     

5. มีการลำดับขั้นตอนก่อนหลังของเนื้อหา      
6. เนื้อหาของเอกสารตรงกับ 

ความต้องการของท่าน 
     

7. เนื้อหาสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง      
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ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 

8. สำนวนภาษาท่ีใช้ อ่านเข้าใจง่าย      
9. ภาษาท่ีใช้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

การใช้ภาษา 
     

ด้านการนำไปใช้ 
1. ความรู้จากเอกสารการปฏิบัติงาน 

สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้ 
ด้วยตนเองและแนะนำผู้อื่นได้ 

     

2. สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง      
3. ความรู้จากแนวทางการจัดการเรียนรู้

สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาในด้าน
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

     

4. ความรู้ที่ได้จากแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนได้ 

     

5. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สามารถเข้าใจได้ง่าย มีความละเอียด 

     

6. มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

     

7. ด้านสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก 
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา 

     

8. ด้านบทบาทหน้าที่มีความเหมาะสม      
9. ด้านการประเมินผลมีความเหมาะสม

และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
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ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและเอกสารคู่ มือการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับ 

เด็กพิเศษ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณที่กรุณา และให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างนาฬิกาชีวิต 
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ตัวอย่างนาฬิกาชีวิต 
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ภาคผนวก ช ปก คำนำ และสารบัญคู่มือการจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ 
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 ภาคผนวก ซ การเผยแพร่ผลงาน
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1. เผยแพร่ผลงานผ่านการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 

10”  สถาบันอุดมศึกษาไทย : พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน วันศุกร์ ที่ 22 

พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  

2. เผยแพร่ผลงานสู่สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

1) โรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 48 แห่ง 

2) โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 51 แห่ง 

3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 77 แห่ง 

3. เผยแพร่ผลงานสู่โรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วม

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ จำนวน 7 แห่ง 

4. เผยแพร่ผลงานสู่สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ จำนวน 5 แห่ง 

1) โรงเรียนปัญโญทัย 

2) โรงเรียนฟ้ากว้าง 

3) โรงเรียนไตรลักษณ์ 

4) โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 

5) โรงเรียนฮอมขวัญ 

5. เผยแพร่ผลงานสู่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 แห่ง 

1)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 

2)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 

6. เผยแพร่ทางเว็บไซต์  

1) www.lsec.ac.th 

2) Face book ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

7. เผยแพร่สู่องค์กรสื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป 

1) หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์  

2) นรรณ วงศ์พัวพันธุ์ บรรณาธิการ Beam talks magazine โดยได้นำผลการวิจัยไป  

               จัดพิมพ์เป็นบทความเผยแพร่ทาง www.beamtalks.com เรื่อง เมื่อฉันตื่นขึ้นที ่ 

                ลำพูน  
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8. เอกสารอัดสำเนาเผยแพร่สู่ห้องสมุดและหน่วยงานต่าง ๆ  

1) ห้องสมุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

2) ห้องสมุดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 

3) ห้องสมุดศนูย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ภาคผนวก ฌ หนังสือราชการ 
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ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ นายอัมรินทร์  พันธ์วิไล 

วัน เดือน ปี เกิด  4 ตุลาคม พ.ศ. 2507 

ที่อยู ่172/82 หมู่ที ่7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

ประวัติการศึกษา  

การศึกษาประถมปีที่ 7 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา  

การศึกษาม.ศ. 5 (ศิลปทั่วไป – เกษตร) โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  

การศึกษา ป.ก.ศ.สูง (พลศึกษา) วิทยาลัยพลศึกษา เชียงใหม่   

ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก พลศึกษา สุขศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

ประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.บ.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย  

ประวัติการทำงาน 

ปี 2528 ครูโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ 

ปี 2544 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ 

ปี 2545 หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ปี 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ปี 2549 ผู้อำนวยการชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 

ปี 2553 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษา ประจำจังหวัดลำพูน 

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษา ประจำจังหวัดลำพูน 


