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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล สังกัดกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร นักวิชาการศึกษาพิเศษ ผูปกครอง 
จํานวน 62 คน ในกลุมงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูลซ่ึงไดจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชไดแก คา
รอยละ ความถี่ คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี ในการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูลภาพรวมอยูในระดับดี 
3 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานบุคลากร และดานการวัดผลและประเมินผล ดาน
อาคารสถานที่อยูในระดับพอใช แยกรายดาน พบวา               
 ดานการจัดการเรียนการสอนจัดตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลดําเนินการสอนรายวัน
ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลประจําวัน ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษาพิเศษกับผูปกครอง พบวา 
อยูในระดับดี มีความคิดเห็นสอดคลองกันจํานวน 6 ขอและมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน 3 ขอ 
 ดานบุคลากรในการปฏิบัติงานจะรับเปนตําแหนงเฉพาะดานการศึกษาพิเศษเทาน้ัน บุคลากร
ไดรับการพัฒนาความรูเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก ความคิดเห็นของนักวิชาการศึกษาพิเศษกับ
ผูปกครอง พบวาอยู ในระดับดี มีความคิดเห็นสอดคลองกันจํานวน 4 ขอ และมีความคิดเห็นไม
สอดคลองกัน 1 ขอ  
 ดานการวัดและประเมินผลไดจัดการประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคลประจําวัน ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษาพิเศษกับผูปกครอง พบวา อยูใน
ระดับดี มีความคิดเห็นสอดคลองกันจํานวน 5 ขอ และมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน 1 ขอ  
 ดานอาคารสถานที่มีการปรับหองเรียน หองดนตรีบําบัด ปรับทางลาด หองเรียน สําหรับเด็ก
สมองพิการ ทุกดานเนนความปลอดภัย ความคิดเห็นนักวิชาการศึกษาพิเศษกับผูปกครอง พบวาอยู
ในระดับพอใช มีความคิดเห็นสอดคลองกันจํานวน 4 ขอ และมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน 1 ขอ 
 
Abstract 
 This research aimed to this study of special education administration in Rajanukul 
institute under the department of mental health, ministry of public health. The sample of this 



study was consisted of 62 from director, special educators, parents in special education 
sector of Rajanukul institute. The instrument used for collecting and structured interview. 
The statistics for analyzing data were percentage, frequency, means, and standard 
deviation. 
 The results were as follows: The overall of administration studies special in Rajanukul 
Institute the overall image is in 3 good side levels: The learning and teaching management, 
The personnel and the measurement and evaluation. The building aspect was fair level. The 
classified aspects were as following:  
 The learning and teaching management aspect that done by individual educational 
program  and daily teaching in accordance with individual implementation plan. Opinions of 
special educators and parents were at good level, there were six accordant opinions but 
three items was not.  
 The personnel in operation aspect, only accepted in special education position. Staff 
have been developed their knowledge about development of children .Opinions of special 
educators and parents were at good level, there were four accordant opinions but one item 
was not. 
 The measurement and evaluation aspect: there was assessment in accordance with 
the individual educational program and individual implementation plan. Opinions of special 
educators and parents were at good level. The accordant opinions were five items but one 
item was not.  
 The building aspect: There were adjustments about class room, music therapy class 
and gradient for cerebral palsy children. All emphasized on safety. Opinions of special 
educators and parents were at fair level. The accordant opinions were four items but one 
item was not. 
 

ภูมิหลัง  
 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาในกรุงเทพมหานครมีการจัด
การศึกษาในรูปแบบตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงไดแกโรงเรียนพิเศษเฉพาะ ศูนยฝกทักษะ ชั้น
เรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ และการเรียนรวมหรือการเรียนรวมกับเด็กปกติ ครูสวนใหญเห็นดวย
อยางมาก ที่เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความ
พรอมกอนเขาเรียนทุกคน ขอเสนอของครูตอการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา ครูสวนใหญเห็นวา โรงเรียนควรจัดการสอนตามศักยภาพของเด็กและเนนในสิ่งที่
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันมากกวาสอนวิชาการ (ลัดดา อิษฎญาณ. 2544: บทคัดยอ) ดาน
ความตองการตอการฟนฟูสมรรถภาพทางการศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน ผูปกครอง



ตองการอยางมากใหเนนกิจกรรมการสอนที่ใหเด็กเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและเนนกิจกรรมการสอน
ที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน ในดานการเรียนผูปกครองตองการอยางมากใหเด็กสามารถชวยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจําวันได และสามารถปรับตัวอยูในครอบครัวไดอยางปกติสุข (วารุณี สีมากุล. 
2543: บทคัดยอ) 
 กลุมงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล (โรงพยาบาลราชานุกูล. 2544: 13) เปน
หนวยงานหนึ่งที่จัดการศึกษาพิเศษในรปูแบบเฉพาะความพิการเริม่ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2507 ซ่ึง
เปนแผนกหนึ่งของโรงพยาบาลราชานุกูลปจจุบันเปนสถาบันราชานกูุล เปนโรงเรียนสําหรับสาธิต
การจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาแหงแรกของประเทศไทยจาก
ขอมูลจากงานสารสนเทศและเวชระเบยีน กลุมงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล ไดรวบรวม
สถิติเด็กที่มารับการจัดการศึกษาพิเศษในป 2548 มีจํานวนทั้งหมด143 คน เปนกลุมเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา จํานวน 103 คน เด็กออทิสติก จํานวน 22 คน เด็กสมองพิการจํานวน 18 
คน ป 2549 มี จํานวนทั้งหมด 139 คน เปนกลุมเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 99 คน 
เด็กออทิสติก จํานวน 27 คน เด็กสมองพิการ จํานวน 13 คน ป 2550 มี จํานวนทั้งหมด120 คน 
เปนกลุมเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 78 คน เด็กออทิสติก จํานวน 24 คน เด็ก
สมองพิการ จํานวน 18 คน เม่ือเปรียบเทยีบเด็กที่มารบัการจัดการศกึษาพิเศษในกลุมงานการศึกษา
พิเศษ 3 ปทีผ่านมามีจํานวนลดลง สาเหตุจากสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติได
ดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมในโรงเรียนปกติขึ้น ดังน้ันเด็กที่มารับการจัดการศกึษา
พิเศษที่มีอยูในสถาบันราชานุกูลสวนใหญจะมีระดับสติปญญาอยูในระดับปานกลางจนถึงต่ํามากและ
เด็กแตละประเภทมีความแตกตางกันไมวาจะเปนระดับสติปญญา การเคลื่อนไหวของรางกาย และ
พฤติกรรม ในบางกลุมจะมีความซํ้าซอนของโรคอ่ืนรวมดวย เชน โรคหัวใจ โรคชกั สายตา หู เปน
ตน  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ดานอาคารสถานที่ ดานบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและ
ประเมินผล 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง (Structured Interview) คือ การสัมภาษณตามคําถามที่
สรางขึ้นไวเปนแบบสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลความเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันรา
ชานุกูล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ของผูบริหาร และหัวหนางานประกอบดวย 
ขอมูลทั่วไป และบทสัมภาษณ 



 2. แบบสอบถามการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข แบงออกเปน 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
ผูปกครอง 
  ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล แบงเปน 4 ดาน คือ
ดานอาคารสถานที่ ดานบุคลากร ดานการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผลมีลักษณะ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) 
 
ผลการวิจัย 

ความคิดเห็น นักวิชาการศกึษา
พิเศษ 

ผูปกครอง รวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 
1. ดานอาคารสถานที่ 2.86 0 . 7

1 
พอใช 3.36 0 . 8

8 
พอใช 3.11 0.35 พอใช 

2. ดานบุคลากร 3.78 0 . 6
0 

ดี 3.59 0 . 8
2 

ดี 3.68 0.13 ดี 

3. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.23 0 . 5
0 

ดี 3.61 0 . 8
0 

ดี 3.92 0.43 ดี 

4. ดานการวัดและประเมินผล 3.77 0 . 7
2 

ดี 3.51 0 . 7
8 

ดี 3.64 0.18 ดี 

จากตาราง แสดงวา 
           ความคิดเห็นของนักวิชาการและผูปกครองมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันในการจัด
การศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูลสวนใหญอยูในระดับดี โดยเรียงอันดับจากสูงไปหาต่ําดังนี้ ดาน
การจัดการเรียนการสอน ดานบุคลากร ดานการวัดและประเมินผล และดานอาคารสถานที่ อยูใน
ระดับพอใช 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ดานอาคารสถานที่ ความคิดเห็นของผูบริหาร พบวามีการปรับหองเรียน หองดนตรีบําบัด 
ปรับทางลาด จะเนนความปลอดภัยสําหรับเด็กพิเศษทุกกลุม เม่ือจําแนกความคิดเห็นระหวาง
นักวิชาการศึกษาพิเศษกับผูปกครอง พบวา มีความคิดเห็นในระดับพอใช 
 2. ดานบุคลากร ความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานจะรับเปนตําแหนง
เฉพาะดานการศึกษาพิเศษไดรับการพัฒนาความรูเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก มีการศึกษาดูงานอยาง



ตอเน่ือง เม่ือจําแนกความคิดเห็นระหวางนักวิชาการศึกษาพิเศษกับผูปกครอง พบวา มีความคิดเห็น
อยูในระดับดี 
 3. ดานการจัดการเรียนการสอน  ความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา สอนในสิ่งที่เด็กสามารถ
นําไปใชไดในชีวิตประจําวัน การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP) ดําเนินการสอนรายวันตามแผนการสอนรายบุคคล 
(Individualized Implement Plan: IIP) เม่ือจําแนกความคิดเห็นระหวางนักวิชาการศึกษาพิเศษกับ
ผูปกครอง พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับดี  
 4. ดานการวัดและประเมินผล ความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา การประเมินเปนรายบุคคล
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program   IEP) และแผนการ
สอนรายบุคคล (Individualized Implement Plan: IIP) เม่ือจําแนกความคิดเห็นระหวางนักวิชาการ
ศึกษาพิเศษกับผูปกครอง พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับดี  
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