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บทคัดย่อ
การวิจัย นี้มี วัต ถุประสงค์ เพื่อพั ฒนาการจัด การศึกษาศูน ย์การศึ กษาพิเศษ ประจาจัง หวัด ลาพูน โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสาหรับเด็กพิเ ศษ และ เพื่อศึกษาลล
การใช้แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสาหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ร วบรวมข้อ มู ลจากการสั มภาษณ์ การศึ ก ษาเอกสาร และการสอบถามจากกลุ่ม ประชากร ที่ ร่ว มโครงการตั้ งแต่ ปีก ารศึ กษา 2554 –2560 ได้ แ ก่
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน จานวน 13 คน เด็กพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน จานวน 30 คน ลู้ดูแล
เด็ ก พิ เ ศษ จ านวน 30 คน สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ คื อ สถิ ติ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย ของประชากร ( ) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ( )

บทนำ

ผลกำรวิจยั

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน มีหน้าที่จัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ แรก
พบความพิการ ตั้งแต่อายุ 3 – 18 ปี เพื่อส่งต่อให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูง ขึ้น จากผล
การศึกษา ของอัมรินทร์ พันธ์วิไล (2553) ที่ศึก ษา เรื่อ ง สภาพการจัดการศึก ษาสาหรับ
เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน ปีก ารศึก ษา 2553 และพบว่า เด็ก
พิเศษที่มารับบริการมีพัฒนาการเรียนรู้แต่ช้า ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีความสุขในการ
เรียนรู้ และขาดการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
ผู้วิจัยในฐานะผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน เห็นความสาคัญ
ของการพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาศู นย์ ก ารศึ ก ษาพิเ ศษ ประจ าจัง หวั ดล าพูน โดยใช้
การศึก ษาวอลดอร์ฟสาหรับเด็ก พิเศษอย่า งต่อ เนื่อ ง จึง สนใจศึก ษาการพัฒนาการจั ด
การศึกษาที่ผ่านมา และศึกษาผลการใช้แนวทางการจัดการศึก ษาตามแนวการศึก ษาวอ
ลดอร์ฟสาหรับเด็ก พิเศษ ศูนย์ก ารศึก ษาพิเศษ ประจาจัง หวัดลาพูน อันจะนาไปสู่ก าร
พัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูนให้ดี
ยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึก ษาตามแนววอลดอร์ฟสาหรับเด็ก
พิเศษของประเทศไทยต่อไป

การพั ฒนาการจัดการศึก ษาศู นย์การศึก ษาพิ เศษ ประจาจั งหวัด ลาพู น 10
ประเด็น ที่ทาให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาที่ดีขึ้น ประกอบด้วย 1) การ
แต่งตั้งคณะทางาน 2) การออกแบบโครงการ 3) การบริหารโครงการ 4) ที่
ปรึก ษา 5) ผู้บริหาร 6) คณะนิเทศ 7) ครู 8) ผู้ดูแล 9) เด็กพิเศษ และ 10)
เครือข่ายความร่วมมือ
ผลการใช้ แ นวทางการจั ด การศึ ก ษาตามแนวการศึ ก ษาวอลดอร์ ฟ
ปีการศึกษา 2560 มีผลการพัฒนาดีขึ้น ทุกด้าน ดังนี้ 1) ทักษะพื้นฐานจาเป็น
6 ทัก ษะ อยู่ ในระดั บ 4 คื อ ท าได้ด้ว ยตนเอง/ท าได้ โดยมีอุป กรณ์หรื อสิ่ ง
อานวยความสะดวกช่วย 2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์เด็กพิเศษ อยู่ในระดับดี
เยี่ ย ม และ 3) เด็ ก พิ เ ศษสามารถเข้ า สู่ บ ริ ก ารส่ ง ต่ อ ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา
2554 – 2561 เพิ่มมากขึ้นทุกปี
ครู และผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเด็ก พิเศษ
ผู้ดูแล ครู สภาพห้องเรียน สภาพอาคารสถานที่ กิจกรรมการเรียนการสอน
การมีส่วนร่วมการเรียนการสอน สื่อ สิ่งอานวยความสะดวก ข้อ มูลที่ได้รั บ
เกี่ ยวกั บการศึ ก ษาวอลดอร์ ฟ ส าหรั บ เด็ ก พิ เ ศษ การให้ บริ ก ารของครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา และการนากิจกรรมไปใช้ที่บ้าน ในระดับมากที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาก ารจั ด กา รศึ ก ษาศู น ย์ ก า รศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ าจั ง หวั ด ล า พู น
โดยใช้การศึกษาวอลดอร์ฟสาหรับเด็กพิเศษ
2. เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสาหรับเด็ก
พิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน

วิธีกำรวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554–2561 ประกอบด้วย
1.1 ครู ที่ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน จานวน 13 คน
1.2 เด็กพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในศูนย์ฯ จานวน 30 คน
1.3 ผู้ดูแล ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนววอลดอร์ฟสาหรับเด็ก
พิเศษศูนย์ฯ จานวน 30 คน
2. การพัฒ นาการจั ด การศึก ษาศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิเ ศษ ประจ าจั ง หวั ด ลาพู น โดยใช้
การศึกษาวอลลดอร์ฟสาหรับเด็กพิเศษ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 - 2560
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ครู ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน
3. ศึกษาผลการใช้แนวทางการจัดการศึก ษาตามแนวการศึก ษาวอลดอร์ฟสาหรับเด็ก
พิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดลาพูน
3.1 การศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพเด็ก พิเศษศูนย์ก ารศึก ษาพิเศษ ประจาจัง หวัด
ลาพูน ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากครู โดยรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ
3.2 การสอบถามความพึงพอใจของครู ที่มีต่อผลการใช้แนวทางการจัดการศึกษาตาม
แนวการศึก ษาวอลดอร์ฟสาหรับเด็ก พิเศษ ศูนย์ก ารศึก ษาพิเศษ ประจาจัง หวัดลาพูน
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแล ที่มีต่อผลการใช้แนวทางการจัดการศึก ษา
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟสาหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจัง หวัดลาพูน
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมจากผู้ดูแล

บทสรุป

การพั ฒนาการจัดการศึก ษาศู นย์การศึก ษาพิ เศษ ประจาจั งหวัด ลาพู น 10
ประเด็น ที่ทาให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาที่ดีขึ้น ประกอบด้วย 1) การ
แต่งตั้งคณะทางาน 2) การออกแบบโครงการ 3) การบริหารโครงการ 4) ที่
ปรึก ษา 5) ผู้บริหาร 6) คณะนิเทศ 7) ครู 8) ผู้ดูแล 9) เด็กพิเศษ และ 10)
เครือข่ายความร่วมมือ
ผลการใช้ แ นวทางการจั ด การศึ ก ษาตามแนวการศึ ก ษาวอลดอร์ ฟ
ปีการศึกษา 2560 มีผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดีขึ้นและเด็กพิเศษสามารถเข้าสู่บริการส่งต่อเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ครู และผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับมาก
ที่สุด

