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บทคัดย่ อ
การวิ จยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาระดับ ประสิ ทธิ ผลของศูน ย์การศึ กษาพิ เศษภาคตะวัน ออก
2) ศึ กษาปั จจัยด้านการบริ หารและปั จจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอนของศูนย์การศึ กษาพิเศษภาคตะวันออก
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริ หารและปัจจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอนกับประสิ ทธิ ผลของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก 4) ศึกษาปัจจัยด้านการบริ หารและปัจจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก และ 5) สร้างสมการพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษา
พิเศษภาคตะวันออกจากปั จจัยด้านการบริ หารและปั จจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการ
วิ จัย ได้แ ก่ ครู ข องศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษภาคตะวัน ออก จ านวน 132 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ร วบรวมข้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ จัยได้ แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย และวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ แบบขั้นตอน ผลการศึ กษา
พบว่า 1) ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปั จจัยด้าน
การบริ หารและปัจจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก โดยรวมและรายด้าน
อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง 3) ปั จ จัย ด้า นการบริ หารกับ ประสิ ท ธิ ผ ลของศู น ย์ก ารศึ ก ษาพิ เศษภาคตะวัน ออกมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ปั จจัย
ด้านการทางานเป็ นที ม การมีส่วนร่ วมของศูนย์การศึ กษาพิเศษส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาค
ตะวันออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 5) ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วม(X3) ปัจจัยด้านการทางานเป็ นทีม
(X4) สามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก มีค่าอานาจพยากรณ์คิดเป็ นร้อยละ 84.6
โดยสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนทัว่ ไป ได้ดงั นี้
= .012+ 0.213 + 0.743 และในรู ปสมการคะแนนมาตรฐาน = 0.217X3+0.944X4
คาสาคัญ: ปัจจัยที่ส่งผล ประสิ ทธิ ผล ศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก
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Abstract
The purposes of this study were to: 1) investigate the effectiveness, 2) study the impact factor of
administrative and educational resource, 3) study the relationship between the impact factor of administrative and
educational resource, 4) study the impact factor of administrative and educational resource resulting to the
effectiveness ofthe special education centers in eastern region, and 5) establish an equation to predict the effectiveness
depending on the impact factor of administrative and educational resource.
The sample used in the study consisted of 132 teachers of the special education centers in the eastern
region. The instruments used for the data collecting were the checklist questionnaires, which have five-level rating
scale. The statistics utilized for analyzing the data were arithmetic mean, standard deviation, simple correlation,
multiple regression analysis and stepwise multiple regression analysis.
The findings of this research show as follows: 1) effectiveness of special education centers in the eastern
region in each item and overall was rated at a medium level, 2) impact factor of administrative and educational
resource in each item and overall was rated at a medium level, 3) the relationship between the impact factor of
administrative and the educational resource related to the effectiveness of the centers was found significantly at .05
level, 4) factors in team working and participation affecting the effectiveness of the centers were found significantly at
.05 level, and 5) team working (X3), participation (X4) were the best predictors of the effectiveness of special
education center in the eastern region with 84.6 percent that could be written in the form of following equation: ŷ
=.012+ 0.213 +0.743 or in the standard equation below. Z^ =0.217 X3 + 0.944 X4
Keywords: Factors affecting, Effectiveness, Special Education Center in the eastern region

บทนา
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการของประเทศไทยนั้น เอกชนได้เข้ามามีบทบาทสาคัญยิ่งในการให้บริ การ
การศึ กษาเพื่ อแบ่ งเบาภาระของรั ฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วนที่ รัฐไม่สามารถจัดได้ หรื อจัดได้ไม่
เพียงพอ อันเนื่ องมาจากข้อจากัดทางด้านทรัพยากรของรัฐ และในปั จจุ บนั แนวคิ ด ประสิ ทธิ ผ ลขององค์การจึ งมี
ความสาคัญ อย่า งยิ่งต่ อการดาเนิ นงานขององค์การทุ กประเภท เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ผลในผลผลิต บริ การ และ
ผูร้ ับบริ การในทุกกลุ่มและทุกประเภทขององค์การ ด้ว ยเหตุ น้ ี ผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ าจะต้องคานึ งถึ งการบริ ห าร
เพื่ อ ให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ารเป็ นสาคัญ ศูน ย์ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษจึ ง ถื อ เป็ นอี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางในการเพิ ่ ม
โอกาสทางการศึ กษาสาหรับคนพิ การ โดยมี ศูนย์กระจายอยู่ในทุ กจังหวัดทัว่ ประเทศ ในการจัดการศึ กษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสังคม มีความสาคัญยิ่งในการพัฒ นาคนซึ่ ง
เป็ นทรั พ ยากรที่ สาคัญที่ สุ ดของประเทศ เป้ าหมายการปฏิ รู ปการศึ กษา จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้คู่คุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข และภารกิจการดาเนิ นงานของการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษได้ขยายตัว
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และมีบทบาทหน้าที่เพิ่มมากขึ้น จนได้มีการตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการทัว่ ไปที่พลาด
และขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต ปัจจุบนั มีฐานะเป็ นศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสานักการ
บริ หารศูนย์การศึ กษาพิเศษ เป็ นงานที่ มีขอบข่ ายกว้างขวางครอบคลุมพื้ นที่ ทวั่ ประเทศ มี กิจกรรมที่ หลากหลาย
รู ปแบบสาหรับให้บริ การแก่เด็กพิ การและเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กพิ การที่ มีความยากจน ได้มี
โอกาสรั บ การศึ กษาและการพัฒ นาตามสภาพความพร้ อมได้อ ย่างต่ อเนื่ อ งตลอดชี วิต โดยส านัก บริ ห ารงาน
การศึกษาพิเศษ มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้เด็กพิการและเด็กลักษณะที่มีความต้องการพิเศษมีคุณภาพชี วิต
และความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึนโดยให้บริ การทางการศึกษาในหลากหลายรู ปแบบ อย่างไรก็ตามแม้ว่าศูนย์การศึกษาพิเศษ
จะได้รับความนิ ยมในพื้นที่ อันเนื่ องมาจากสาเหตุเกี่ยวกับบริ บททางสังคม วัฒนธรรมที่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของ
พื้นที่ แต่เมื่อพิจารณาด้านคุณภาพ ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับที่ ควรปรับปรุ ง และยังคง ประสบปั ญหาในภาพรวมของ
ด้านต่างๆ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ 1) สังคมส่ วนใหญ่มองการศึกษาพิเศษเป็ นทางเลือกสุ ดท้าย ไม่นิยมเรี ยน เพราะไม่
มีความไว้ใจในการฝากเด็กมาเรี ยน 2)สังคมมองผลผลิตของการศึกษาพิเศษยังไม่มีคุณภาพ 3) กลุ่มเป้ าหมายของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็ นผูด้ อ้ ยฐานะทางเศรษฐกิจ และย้ายถิ่นสู ง ไม่สามารถเข้ารับบริ การ ร่ วมกิจกรรมได้ต่อเนื่อง
4) ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของหน่ วยงาน/ผูจ้ ดั บริ การ ส่ งผลให้กลุ่มเป้ าหมาย
เข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ไม่เท่ ากัน 5) กระแสโลกาภิ วตั น์และวัตถุนิยม ทาให้ขอ้ มูลไหลบ่าเข้าถึงประชาชนได้เร็ วและ
หลากหลาย ทาให้ศีลธรรมเสื่ อม การจัดการเรี ยนรู ้ให้ เป็ นคนดีทาได้ยากขึ้น 6) การบริ หารจัดการในระดับสานักที่
ไม่เป็ นนิ ติบุคคลตามโครงสร้างปฏิ รูประบบราชการ 2546 ทาให้ฐานะของหน่ วยงานเป็ นเพียงสานักขนาดใหญ่
ตัดสิ นใจนิ ติกรรมไม่ได้ ไม่มีอธิ บดี/เลขาธิ การและรองเลขาธิ การช่วยจัดการ 7) ขาดกฎหมายรองรับการบริ หาร ทา
ให้ข าดความชัด เจนในภารกิ จขอบข่ ายหน้าที่ แ ละอานาจบังคับ 8) ยังติ ด ยึด แนวคิ ด จัด การศึ กษาเอง ท าให้ไ ม่
ประสานส่ งเสริ มหน่ วยอื่นเข้ามาร่ วมทา ขาดแนวคิ ดจัดการในรู ปเครื อข่าย 9) ประเด็นต้องถ่ายโอนภารกิ จไปให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังร้อนแรง ขาดความชัดเจน 10) บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษยังขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องการพัฒนากาลังคนโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์ใหม่ของ
การศึกษายุคเทคโนโลยีใหม่ 11) ยังขาดการขับเคลื่อนอย่างใช้ยุทธศาสตร์ และมีพลัง ให้การศึกษาพิเศษเป็ นวาระ
แห่ งชาติ และ 12) ผูบ้ ริ หารและที มงานต้อ งการการพัฒนาทักษะการบริ หารและบริ การยุคใหม่อย่างเป็ นระบบ
ต่อเนื่องและเป็ นมืออาชีพ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12, 2557)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออก สังกัดสานักบริ หารการศึกษาพิเศษ มีท้ งั หมด 8 ศูนย์ มีครู 217 คน มี
นักเรี ยน 400 คน มี การประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา โดยดาเนิ นการ ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริ หารและการ
จัดการเรี ยนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา การประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง เพราะ
นักเรี ยนที่ มี ค วามต้องการพิ เศษมี ส ติ ปั ญ ญาไม่ เท่ ากับ นักเรี ยนปกติ ดังนั้นศู น ย์การศึ กษาพิ เศษภาคตะวัน ออก
จาเป็ นต้องพัฒนาปั จจัยด้านการบริ หารและด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยอาศัยปั จจัยการ
บริ หารหลายๆ ประการ ได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์การ การทางานเป็ นที ม การมีส่วนร่ วม
การติดต่อสื่ อสาร แรงจูงใจ ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนการสอน เทคโนโลยี และหลักสูตรการเรี ยนการสอน
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จากสภาพและปั ญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ภาคตะวันออก ว่ามีปัจจัยการบริ หารใดบ้างที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ผล ซึ่ งผลการศึกษาในครั้งนี้ จะ
เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนการกาหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึ กษา ตลอดจนการกาหนดยุทธศาสตร์ และ
กลวิธีที่จะนาไปสู่การดาเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก ให้เกิดประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริ หารและปัจจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษภาค
ตะวันออก
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริ หารและปัจจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอนกับ
ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก
4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริ หารและปัจจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก
5. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก จากปัจจัยด้านการบริ หาร
และปัจจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอน

สมมุติฐานของการวิจัย
1. ปัจจัยด้านการบริ หารและด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก
2. ปัจจัยด้านการบริ หารและด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอนส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ภาคตะวันออก
3. ปัจจัยด้านการบริ หารและด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอน สามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลของศูนย์
การศึกษาพิเศษภาคตะวันออกได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ดในการศึ กษาค้นคว้าครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา (1) ตัวแปรเกี่ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก มี 2 ปัจจัย ได้แก่ (1.1) ปั จจัยด้ านการบริ หาร ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง ใช้ทฤษฎีของ Bass & Avolio (1990) มี 4 ด้าน ได้แก่ ความมีบารมี การกระตุน้ การใช้ปัญญา การดลใจ
การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายบุ คคล 2) โครงสร้ างองค์การ ได้ใช้แนวคิ ดของสานักบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ
(2555) 3) การทางานเป็ นที ม ใช้ทฤษฎี ของ Woodcock (1989) มี 11 ด้าน ได้แก่ บทบาทที่ สมดุล วัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนและเป้ าหมายที่ เห็ นพ้องต้องกัน ความเปิ ดเผยต่ อกันและการเผชิ ญหน้า สนับสนุ นและไว้วางใจต่ อกัน
ความร่ วมมือและการใช้ความขัดแย้งในการสร้างสรรค์การปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน ภาวะผูน้ าที่เหมาะสม การทบทวน
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การทางานสม่าเสมอ การพัฒนาตนเอง ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม การสื่ อสารที่ดี 4) การมีส่วนร่ วมใช้ทฤษฎีของ
Cohen & Uphoff (1977) มี 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ การ การมี
ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล การมี ส่ วนร่ วมในผลประโยชน์ 5) การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ใช้แ นวคิ ด ของ Lasswell
(1971,p.18) มี 2 ด้าน ได้แก่ การใช้สื่อหลายทาง การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และ 6) แรงจูงใจ ใช้ทฤษฎีของ Herzberg
(1959) แรงจูงใจปั จจัยจูงใจ มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คงก้าวหน้า ด้านสภาพการทางาน ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ และ (1.2) ปั จจัยด้ านทรั พยากรการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย
1) ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนการสอน ใช้แนวคิดของ ธนิ ศ ภูศิริ (2546) มี 2 ด้าน ได้แก่ วัสดุและเครื่ องมือในการเรี ยน
การสอน อาคารสถานที่และแหล่งเรี ยนรู ้ 2) เทคโนโลยีใช้แนวคิดของสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ (2555) ที่
กาหนดการจัดการเรี ยนการสอนให้มี สื่ อ สิ่ งอานวยความสะดวกและบริ การอื่นใดทางการศึ กษา 3) หลักสู ตรการ
เรี ยนการสอน ใช้แนวคิดของสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ (2557) มี 2 ด้าน ได้แก่ หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตร
สถานศึกษา (2) ตัวแปรเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลโดยศึกษาตามแนวคิดของ Mott (1972) ประกอบด้วย ความสามารถใน
การผลิ ต นักเรี ย นให้มีผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู ง ความสามารถในการพัฒ นานัก เรี ย นให้ มีทัศ นคติ ท างบวก
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรี ยน ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน

วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ครู ของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออก ทั้งหมด 8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จานวน
200 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ของศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตภาคตะวันออก กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของ Krejcie & Morgan (1970;p.607-610) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 132 คน โดยการสุ่ มแบบแบ่งชั้น

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรั บการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลของศู น ย์การศึ กษาพิ เศษภาคตะวัน ออก โดยโครงสร้ างของแบบสอบถาม แบ่ งออกเป็ น 2 ตอน
ดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ปั จจัย ด้านการบริ ห ารและปั จ จัยด้านทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนของศู น ย์
การศึ กษาพิ เศษภาคตะวันออก ปั จจัยด้านการบริ หาร ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้ า งองค์ก าร การทางานเป็ นที ม การมี ส่ ว นร่ ว ม การติ ด ต่ อ สื ่ อ สาร และ การจูงใจ แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า จานวน 78 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.71 ถึง 0.83 และมีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.83
ปั จจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรเพื่ อการเรี ยนการสอน เทคโนโลยี
และหลักสู ตรการเรี ยนการสอน แบบมาตราส่ วนประมาณค่า จานวน 15 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.71
ถึง 0.82 และมีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.81
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2. แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ความสามารถ
ในการผลิ ตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง ความสามารถในการพัฒ นานักเรี ยนให้มีทัศนคติ ทางบวก
ความสามารถในการปรั บเปลี่ ยนและพัฒนาโรงเรี ยน และความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรี ยน แบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า จานวน 15 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.70 ถึง 0.82 และมีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.82

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสื อฝ่ ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่ งถึงผูบ้ ริ หารศูนย์การศึกษา
พิเศษ จังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออก เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขอความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารแจกแบบสอบถามแก่ผบู ้ ริ หาร และครู ผสู ้ อนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาค
ตะวันออก จานวน 132 ชุด และรวบรวมแบบสอบถาม หลังจากนั้น 15 วัน ผูว้ ิจยั ไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
จานวน 132 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด
3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั ดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ถกู ต้องของแบบสอบถามเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านการบริ หาร ปัจจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอน
และประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่ งใช้เกณฑ์สมั บูรณ์ในการแปลความหมาย
2. หาค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริ หาร ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรการเรี ยนการสอน และประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่ งเกณฑ์การแปลผลความสัมพันธ์ โดยใช้
สถิติค่าสหสัมพันธ์ของเพียสัน
3. ปัจจัยด้านการบริ หาร ปัจจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษา
พิเศษภาคตะวันออก โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Multiple regression analysis)
4. สร้างสมการพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)

สรุปผลการวิจัย
1. ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงตามลาดับ
จากมากไปหาน้อย คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความสามารถในการแก้ปัญหาใน
สถานศึกษา และความสามารถในการผลิตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ยกเว้น ความสามารถในการพัฒนา
นักเรี ยนให้มีทศั นคติทางบวก อยูใ่ นระดับมาก ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของประสิ ทธิ ผลของศูนย์
การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก
n = 132
ข้ อ
ประสิ ทธิผลของศูนย์ การศึกษาพิเศษ
ระดับ
( X ) SD
1 ความสามารถในการผลิตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูง
2 ความสามารถในการพัฒนานักเรี ยนให้มีทศั นคติทางบวก
3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา
4 ความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา

อันดับ

3.28

0.42

ปานกลาง

4

3.51
3.41
3.35

0.51
0.43
0.44

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
3

รวม
3.37 0.28 ปานกลาง
2. ปัจจัยการบริ หารของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
เรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การมีส่วนร่ วม ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และโครงสร้าง
องค์กร ส่ วนอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ การติดต่อสื่ อสาร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของปัจจัยด้านการบริ หารของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก โดยรวมและรายด้าน
n = 132
ข้ อ
ปัจจัยด้ านการบริหาร
ระดับ
(X)
SD
1
2
3
4
5
6

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างองค์กร
การทางานเป็ นทีม
การมีส่วนร่ วม
การติดต่อสื่ อสาร
แรงจูงใจปั จจัยจูงใจ

3.39
3.34
3.32
3.41
2.90
3.21

0.33
0.41
0.29
0.36
0.39
0.39

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อันดับ
2
3
4
1
6
5

รวม
3.26
0.19
ปานกลาง
3. ปั จจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอนของศูนย์การศึ กษาพิ เศษภาคตะวันออก โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่ อ พิ จารณารายข้อ เรี ย งตามล าดับ จากมากไปหาน้อย ได้แ ก่ หลัก สู ต รการเรี ย นการสอน และ
เทคโนโลยี ยกเว้น ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับมาก ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ ของปัจจัยด้านทรัพยากร
การเรี ยนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก โดยรวม
n = 132
ข้ อ
ปัจจัยด้ านทรัพยากรการเรียนการสอน
ระดับ
( X ) SD
1 ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนการสอน
2 เทคโนโลยี
3 หลักสูตรการเรี ยนการสอน

3.60
3.28
3.39

0.47
0.55
0.48

อันดับ

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

1
3
2

รวม
3.42 0.35 ปานกลาง
4. ปั จจัยด้านการบริ หาร การทางานเป็ นที ม (X3) และการมีส่วนร่ วม (X4) มีความสัมพันธ์ทางบวก โดย
การท างานเป็ นที ม (X3) และการมี ส่ ว นร่ วม (X4) มี ค่ า สั มประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ร ะหว่าง .175 และ .920 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 มี ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึ กษาพิ เศษ ภาคตะวันออก ระดับสู ง
โดยใช้สถิติค่าสัมพันธ์ของเพียร์สนั ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านการบริ หาร
และประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก
ปัจจัยด้ านการบริหาร
1
2
3
4
5
6

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (X1)
โครงสร้างองค์กร (X2)
การทางานเป็ นทีม (X3)
การมีส่วนร่ วม (X4)
การติดต่อสื่ อสาร (X5)
แรงจูงใจปั จจัยจูงใจ (X6)

ประสิ ทธิผลของศูนย์ การศึกษา (Y)
r
p
.061
-.060
.175*
.920*
.119
-.041

.487
.497
.044
.000
.173
.645

*p < .05
5. ปั จจัยด้านการบริ หาร การทางานเป็ นที ม (X3)การมี ส่ วนร่ วม (X4)ของศูนย์การศึ กษาพิ เศษส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก (Y) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05โดยเรี ยงลาดับจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่ วม (X4)การทางานเป็ นทีม (X3) ตามลาดับ ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก
ลาดับที่
R
R2
ปัจจัย
1
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (X1)
.761
.804
2
โครงสร้างองค์กร (X2)
.560
.624
3
การทางานเป็ นทีม (X3)
.775*
.531
4
การมีส่วนร่ วม (X4)
.920*
.846
5
การติดต่อสื่ อสาร (X5)
.912
.410
6
แรงจูงใจปัจจัยจูงใจ (X6)
.410
.400
7
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนการสอน (X7)
.640
.504
8
เทคโนโลยี (X8)
.631
.579
9
หลักสูตรการเรี ยนการสอน (X9)
.780
.800
*p < .05
6. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่ วม (X4) ปัจจัยด้านการทางานเป็ นทีม (X3)สามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลของศูนย์
การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก(Y) มีค่าอานาจพยากรณ์คิดเป็ นร้อยละ 84.6โดยสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ใน
รู ปคะแนนดิบ ได้ดงั นี้ = .012+ 0.213(X3) +0.743 (X4) และในรู ปสมการคะแนนมาตรฐาน = 0.217(X3)+0.944
(X4) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ค่าสถิติของตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดจาก 2 ปัจจัย ที่ใช้พยากรณ์ประสิ ทธิ ผลของศูนย์
การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก
b
S.E.b
t
ตัวแปรพยากรณ์
β
ปั จจัยด้านการทางานเป็ นทีม (X3)
ปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วม (X4)
ค่าคงที่ (a)

0.213
0.743
0.012

0.142
0.028
0.142

0.217
0.944

7.622*
32.407*
0.086*

p
.000
.000
.031

R = .920, R2 = .846, S.E.est = .09322
*p < .05

อภิปรายผล
1. ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะ การจัดการศึ กษาสาหรั บคนพิ การ มี การปรั บเปลี่ ยนและพัฒ นาปรั บปรุ งหลักสู ตรยังไม่ทันสมัย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ยงั ไม่สมบูรณ์ เอกสารประกอบหลักสูตรยังไม่ครอบคลุม ซึ่ งหลักสู ตรเป็ นสิ่ งสาคัญที่จาเป็ น
ไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนที่ มีคุณภาพ มีมาตรฐานและมี ประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พนิ ดา พุ่มขา
(2551) พบว่า ประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของ
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ศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน สังกัดสานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยนในภาคใต้ โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับปานกลาง
2. ปั จจัยด้านการบริ หารของศูนย์การศึ กษาพิเศษภาคตะวันออก โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะมีการจัดให้บุคลากรไปปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามศูนย์การศึ กษาพิ เศษ สาขาต่างๆ ทาบุ คลากรมี
น้อยไม่เพียงพอต่อการบริ หารจัดการ และการติดต่อสื่ อสารและประสานงานเป็ นไปอย่างล่าช้า ขาดการร่ วมมือกัน
วางแผนดาเนิ นการด้านส่ งเสริ มและการจัดบริ การทางการศึกษา ซึ่ งการวางแผนมีความสาคัญต่อการบริ หารงานทุก
ประเภท ถ้าขาดการวางแผนยากที่กิจกรรมทุกประเภทจะดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และดาเนิ นไปในทิศทางที่
ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุ ญถม ชัยญวน และประจักร บัวผัน (2553) ได้ศึกษาปั จจัยการบริ หารและ
กระบวนการบริ หารที่ มีผลต่อสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุ ขในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
พบว่า ปัจจัยการบริ หารภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ปั จจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอน ของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออกโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดสื่ อการเรี ยนการสอนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง
ดังที่ สานักบริ หารงานการศึกษาพิ เศษ (2557) ได้กาหนดในเครื่ องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึ กษาของ
ศูนย์การศึ กษาพิเศษ ให้มีการส่ งเสริ มและมีนโยบายให้ครู จดั สื่ อ อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนให้เพียงพอและอยู่ใน
สภาพที่ ใช้งานได้ดี ด้านอาคารสถานที่ ในการจัดการเรี ยนการสอนต้องมีความพร้อม และเอื้อต่อการเรี ยนการสอน
สาหรับนักเรี ยนพิการ นอกจากนี้ ยงั มีนโยบายให้ศึกษาปั ญหาโดยการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน เพื่อนามากาหนดเนื้ อหาของ
หลักสู ตร โดยเจาะจงด้านเนื้อหา และวิธีการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้และเลือกวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่จะสร้าง
ประสบการณ์ เกี่ ยวกับ เนื้ อหาตามวัต ถุประสงค์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤติ ยา สี หา (2554) ศึ กษาหลักการ
บริ ห ารทรั พ ยากรการศึ ก ษาของโรงเรี ย น สั งกัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พบว่า หลัก
ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนใช้หลักประสิ ทธิ ผลในการบริ หารทรัพยากรการศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ปั จจัยด้านการบริ หาร การมีส่วนร่ วมและการทางานเป็ นที มกับ
ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์เชิ งบวกในระดับสู งอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารให้ บุ คลากรได้รั บสวัส ดิ การในการสร้ างขวัญ และก าลังใจในการปฏิ บัติ งานอย่ าง
เหมาะสม และบุคลากรแสดงความคิดริ เริ่ ม วางแผนร่ วมกันในการปฏิบตั ิ งานอย่างเต็มที่ ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ครู
ในศูนย์การศึ กษาพิเศษมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ จึ งทาให้ผลการปฏิ บตั ิ งาน และผลการดาเนิ นงานอยู่ในระดับดี
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาฤนี เหมือนโพธิ์ ทอง (2554) วิจยั เรื่ องการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับการทางานเป็ นที ม
ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึ กษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึ กษาท้องถิ่นที่ 1 กับการทางานเป็ นที มของพนักงานครู ในสถานศึ กษา สังกัด
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เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์
กันในทางบวก
5. ปั จจัยด้านการบริ หาร ด้านการทางานเป็ นที ม และด้านการมี ส่วนร่ วม ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลของศูนย์
การศึกษาพิเศษภาคตะวันออกโดยรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้
สมาชิ กทุกคนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของที มงาน สร้างความเชื่ อถือใน
คณะทีมงาน เสริ มสร้างความกระตือรื อร้นในการทางาน สร้างบรรยากาศความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน มอบหมายและ
มอบอานาจในการทางาน และมี การทบทวนผลการด าเนิ นงานเป็ นประจา ซึ่ งผลที่ ได้รับจะบรรลุ ผลส าเร็ จตาม
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีรยุทธ แสงสิ ริวฒั น์ (2550) ศึ กษาวิจยั การบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด พบว่า การบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด โดยรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
6. จากผลการวิ จัยพบว่า การมี ส่ วนร่ วมและการท างานเป็ นที มร่ วมกันพยากรณ์ ประสิ ทธิ ผลของศู น ย์
การศึ กษาพิ เศษภาคตะวันออก ได้ร้อ ยละ 84.6 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการดาเนิ นงานของศู นย์การศึ กษาพิ เศษ มี การ
ทางานเป็ นที มและการมี ส่วนร่ วมของบุคลากรหลายๆ ฝ่ าย มีการรวมตัวกันของคนหลายคนเพื่อร่ วมกันทางานให้
ประสบความสาเร็ จ มีเป้ าหมายการทางานที่เหมือนกัน มีความเข้าใจในจุดประสงค์ของงานตรงกัน ทุกคนมีส่วนร่ วม
ในการทางาน ให้ความร่ วมมือและร่ วมแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมใจ ปิ ตุโส (2556) ได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่
ศึกษาส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 คื อสิ ทธิ ภาพการสอนของครู การทางานเป็ นที ม ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสามารถ
พยากรณ์ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึ กษาเลย เขต 1 ได้โดยมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทานายร้อยละ 72.80

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ประสิ ทธิ ผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก ด้านความสามารถในการผลิตนักเรี ยนให้
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูง ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เหมาะสม
กับศักยภาพของผูเ้ รี ยน และกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมกระบวนการเรี ยนรู ้
1.2 ปั จจัยด้านการบริ หาร ในด้านแรงจู งใจ ผูบ้ ริ หารควรสร้ างจุ ด มุ่ งหมายในการท างานให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารู ้สึกว่า งานที่ทาอยูม่ ีความมัน่ คง จัดระบบงานที่ดี และสิ่ งแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทางาน จัดเตรี ยม
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ความพร้ อ มในเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ เอื้ อ ต่ อ การปฏิ บัติ ง าน สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ รู้ สึ ก ว่ า เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
สถานศึกษา มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานที่มีปริ มาณงานเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
1.3 ปัจจัยด้านทรัพยากรการเรี ยนการสอน ในด้านเทคโนโลยีผบู ้ ริ หารจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่นาเข้ามาใช้ ในงาน ทาการศึกษาเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ จัดให้มี
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานที่จะนามาใช้และเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
จากการศึกษาค้นคว้า ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปดังนี้
2.1 ควรวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสามารถในการผลิตนักเรี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสูงของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก
2.2 ควรวิจยั รู ปแบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออกโดยการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
2.3 ควรวิจยั ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความมัน่ คงก้าวหน้าของครู ศูนย์การศึ กษาพิ เศษ ภาคตะวันออก
โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ
2.4 ควรวิจยั ปั ญหาและแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์การศึ กษาพิเศษ
ภาคตะวันออก

บรรณานุกรม
กฤติยา สี หา. (2554). หลักการบริ หารทรั พยากรการศึกษาของโรงเรี ยน สั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตครุ ศาสตร์ ไม่ได้ตีพิมพ์).จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุ งเทพมหานคร.
ชาฤนี เหมือนโพธิ์ ทอง. (2554). การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมกับการทางานเป็ นที มของผู้บริ หารสถานศึกษา สั งกัด
เทศบาล กลุ่มการศึ กษาท้ องถิ่นที่ 1. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, นครปฐม.
พนิดา พุ่มขา. (2551). ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผลการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2544 ของศูนย์ บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยน สั งกัดสานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน
ในภาคใต้ . (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาการศึกษามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
ธนิศ ภูศิริ. (2546). บทบาทของผูบ้ ริ หารด้านเทคโนโลยี ใน เอกสารประมวลสาระชุดวิชา การจัดการสถานศึกษา
หน่ วยที่ 13. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช.
บุญถม ชัยญวน และประจักร บัวผัน. (2553). ปั จจัยการบริ หารและกระบวนการบริ หารที่ มีผลต่ อสมรรถนะหลัก
ของนักวิชาการสาธารณสุขในศูนย์ สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่ น.วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่ น.
16(7), 855-863.
วีรยุทธ แสงสิ ริวฒั น์. (2550). การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของผู้บริ หารที่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผลของศูนย์ การศึกษา
นอกโรงเรี ยนจังหวัด. (วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยศิลปากร,
นครปฐม.
302 | ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2560

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลของศูนย์การศึกษาพิเศษภาคตะวันออก

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

สมใจ ปิ ตุโส.(2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
เลย เขต 1. (วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย.
สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ. (2555). คู่มือการปฏิ บัติงานของศูนย์ การศึกษาพิเศษ. กรุ งเทพมหานคร:สานัก
บริ หารงานการศึกษาพิเศษ.
สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ. (2557). รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสาหรั บคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา. กรุ งเทพมหานคร: สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ.
Avolio, B.J., Waldman, D.A., & Yammarino, F.J.(1991). Leading in 1990s : The four I’s of transformational
leadership. Journal of European Industrial Training, 15(2), 9-16.
Cohen, J.M. & Uphoff , N.T. (1977). Rural development participation : Concept and measures of project design
implementation an evaluation. New York : Cornell University.
Lasswell,H.D.(1971). Politics : Who Get What,When and How.Cleveland:The World Publishing.
Herzberg, F., Mausner B., and Snyderman, B. (1959). The Motivation to work. New York: John Wiley and Sons,
Inc.
Hoy,W.K., & Miskel,C.G.(1991). Educational administration theory research and practice (4th ed.). New York :
McGraw-Hill.
Krejcie,R.V.,&Morgan,D.W.(1970). Determinning size for research activities. Education and Psychological
Measurement,30(3), 607-610.
Mott, P.E. (1972). The characteristic of efficient organization. New York : Harper and Raw.

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค.) 2560 | 303

