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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพและเจตคติของครูการศึกษาพิเศษ ประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูการศึกษาพิเศษที่ท�ำงานอยู่ในโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย มีจ�ำนวน 32 คน เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ผู้วิจัย
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูการศึกษาพิเศษ จ�ำนวน 9 คน เพื่อศึกษาเจตคติของครูการศึกษาพิเศษ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบทดสอบบุคลิกภาพ The Myers – Briggs Type Indicator
(MBTI) ฉบับ G และ 2) แบบสัมภาษณ์เจตคติของครูการศึกษาพิเศษ ผู้วิจัยน�ำเสนอบุคลิกภาพของครู
กลุ่มตัวอย่างเป็นค่าความถี่และร้อยละ และน�ำเสนอเจตคติของครูกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์
แบบพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ครูกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบ ISTJ (ร้อยละ 34.37) ESTJ
(ร้อยละ 25.00) และ ESFJ (ร้อยละ 12.50) ตามล�ำดับ และครูกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติทางบวก
ต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ งานด้านการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และแรงจูงใจใน
การเลือกท�ำงานด้านการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ค�ำส�ำคัญ: ครูการศึกษาพิเศษ บุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ เจตคติของครูการศึกษาพิเศษ

Abstract
The purpose of this research was to study the personalities and attitudes of special
education teachers. The population of this research was special education teachers who work in
a laboratory school in Bangkok. The data collected from 32 special education teachers to assess
special education teachers’ personalities. In addition, the researchers interviewed 9 special education
teachers to assess their attitudes. The instruments of this research were 1) the Myers – Briggs
Type Indicator (MBTI) form G (Thai version) and 2) the interview of attitudes of special education
teachers form. The researchers presented the teachers’ personalities as frequency and percentage.
The researchers presented teachers’ attitudes which were obtained from the descriptive interview.
The results indicated that most participants had personalities as ISTJ (34.37%), ESTJ (25.00%),
and ESFJ (12.50%) respectively. Additionally, most of the participants had positive attitudes toward
students with special needs, positive attitudes toward their career, and positive motivation in
selecting to work as special education teachers.
Keywords: Special Education Teacher, Special Education Teacher’s Personalities, Special Education
Teacher’s Attitudes
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บทน�ำ

จากรายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการพบว่า มี
นักเรียนพิการ (ทัง้ 9 ประเภท) และเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ จ�ำนวน 200,499 คน (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2559) และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทางกลับกันสถาบันการศึกษา ที่ผลิตครู
การศึกษาพิเศษ ในประเทศไทยยังมีจ�ำนวนน้อย ซึ่งจ�ำนวนมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทยมี 156
มหาวิทยาลัย มีเพียง 14 มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาพิเศษ โดย 9 มหาวิทยาลัย
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 6 มหาวิทยาลัย เปิดสอนในระดับปริญญาโท และ 2 มหาวิทยาลัย เปิดสอน
ในระดับปริญญาเอก (Kosuwan, Viriyangkura, and Swerdlik, 2014) นอกจากความรู้และความพร้อมของ
ครูการศึกษาพิเศษแล้ว บุคลิกภาพและเจตคติของครูการศึกษาพิเศษก็มีความส�ำคัญเช่นเดียวกัน Jensen
(2007) กล่าวว่า การทดสอบบุคลิกภาพของบุคคลเป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่าในการประเมินบุคคลให้ทำ� งานใน
ต�ำแหน่งที่เหมาะสม เช่น คนที่ท�ำงานด้านการขาย ควรมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (extraverts) และชอบ
พูดคุยกับผู้คน อย่างไรก็ตามจากการสืบค้นข้อมูล ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยที่วัดบุคลิกภาพและเจตคติของครู
การศึกษาพิเศษในประเทศไทยยังมีคอ่ นข้างน้อย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์ทจี่ ะศึกษาบุคลิกภาพและ
เจตคติของครูการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับครู ผูบ้ ริหาร และผูว้ างแผนการศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมของครูในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ
2. เพือ่ ศึกษาเจตคติของครูการศึกษาพิเศษ

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนวรรณกรรมในบทความนี้ ผู้วิจัยทบทวนใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) แบบทดสอบ
บุคลิกภาพ The Myers – Briggs Type Indicator (MBTI) 2) เจตคติ 3) นักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ และ
4) ครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 เรื่องแบบทดสอบบุคลิกภาพ The Myers – Briggs Type Indicator (MBTI)
แบบทดสอบบุคลิกภาพ The Myers – Briggs Type Indicator (MBTI) เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพ
ที่ถูกสร้างบนฐานทฤษฎีลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Types) ตามแนวคิดของ Carl Jung เกี่ยวกับ
การจัดประเภทของบุคลิกภาพ (Quenk, 2009) คุณสมบัติเด่นประการหนึ่งของแบบทดสอบ MBTI คือ
สามารถศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลได้หลายแบบ โดยแบ่งเป็น 4 คูม่ ติ ิ ได้แก่ มิตทิ ี่ 1 Extrovert - Introvert
(E-I) หมายถึง บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (E) และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (I) มิติที่ 2 Sensing – Intuition
(S-I) หมายถึงบุคลิกภาพแบบการรับรูโ้ ดยใช้ประสาทสัมผัส (S) และบุคลิกภาพแบบการรับรูแ้ บบการหยัง่ รู้
(I) มิติที่ 3 Thinking – Feeling (T-F) หมายถึงบุคลิกภาพแบบที่ใช้ การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลเป็นหลัก (T)
และบุคลิกภาพแบบที่ใช้การตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกเป็นหลัก (F) มิติที่ 4 Judgment – Perceiving (J-P)
หมายถึง บุคลิกภาพแบบท�ำงานโดยใช้แบบแผน (J) และบุคลิกภาพแบบยืดหยุน่ (P) (ศรีเรือน แก้งกังวาน,
2544; Quenk, 2009) ทั้งนี้การผสมผสานมิติของบุคลิกภาพหลายๆ มิติ เข้าด้วยกัน จนมีรหัสบุคลิกภาพ
ทั้งหมด 16 แบบ ได้แก่ ISTJ, ISFJ, ISTP, ISFP, INTJ, INFJ, INTP, INFP, ESTP, ESFP, ESTJ,
ESFJ, ENTP, ENFP, ENTJ, และ ENTP ซึ่งมีค�ำอธิบายเชื่อมโยงลักษณะอาชีพที่มีความเหมาะสมกับรหัส
บุคลิกภาพในแต่ละแบบไว้ด้วย
ประเด็นที่ 2 เรื่องเจตคติ
เจตคติ (Attitude) หมายถึง สภาวะความพร้อมทางจิตทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิด ความเชือ่ ความรูส้ กึ
ของบุคคลทีม่ ตี อ่ สถานการณ์ตา่ งๆ อันเป็นตัวก�ำหนดทิศทางของพฤติกรรม โดยเจตคติจะแสดงออกได้ใน 2
ลักษณะ คือ เจตคติเชิงบวก (Positive Attitude) และเจตคติเชิงลบ (Negative Attitude) (วิไลวรรณ ศรีสงคราม
สุชญ
ั ญา รัตนสัญญา โรจน์รวี พจน์พฒ
ั นพล และพีรพล เทพประสิทธิ,์ 2549; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553)
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เจตคติประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1) ด้านความคิด (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความคิด และ
ความเชื่อของบุคคลต่อสิ่งเร้า หรือสถานการณ์นั้นๆ เพื่อเป็นเหตุผลในการสรุปความ เพื่อใช้ประเมินค่า
สิ่งเร้า หรือสถานการณ์นั้นๆ
2) ด้านความรูส้ กึ หรืออารมณ์ (Affective Component) เป็นองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูส้ กึ
หรืออารมณ์ของบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ สิง่ เร้า หรือสถานการณ์นนั้ ซึง่ เป็นผลต่อเนือ่ งมาจากการประเมิน
ค่าของสิ่งเร้า หรือสถานการณ์นั้น ออกมาเป็นความรู้สึก ชอบ/ไม่ชอบ ต้องการ/ไม่ต้องการ
3) ด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใน
การแสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือสถานการณ์นั้น ในทางที่สนับสนุน หรือคัดค้าน ซึ่งเป็น
ผลมาจากความคิด ความเชื่อ และความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อสิ่งเร้า หรือสถานการณ์นั้นนั่นเอง
ประเด็นที่ 3 เรื่องนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
“นักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ” ในพระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
ใช้คำ� ว่า “คนพิการ” หมายถึง บุคคลทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันหรือการเข้าสังคม เนือ่ งจาก
มีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม
สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความต้องการ
จ�ำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งครูที่ท�ำหน้าที่ดูแลนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ คือครูการศึกษาพิเศษ
ประเด็นที่ 4 เรื่องครูการศึกษาพิเศษ
ครูการศึกษาพิเศษ คือครูที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการสอน ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษ นอกจากความรู้ความสามารถแล้ว บุคลิกภาพและเจตคติของครูการศึกษาพิเศษ
เป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อตัวครู นักเรียน และโรงเรียน บุคลิกภาพและเจตคติส่งผลต่อการ
ท�ำงานของครู การจัดการกับความเครียด ความคิดทีจ่ ะลาออกจากงาน และความเบือ่ หน่ายในการท�ำงาน
ของครู เป็นต้น นอกจากนี้บุคลิกภาพและเจตคติยังส่งผลต่อนักเรียนทั้งทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ และ
การเรียนของนักเรียน (Jensen, 2007)
นฤมล ทวีพันธ์ และพีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย (2556) ได้ท�ำการศึกษาความเครียด ภาระการดูแล
และทัศนคติ ของครูการศึกษาพิเศษ ที่มีต่อเด็กออทิสติก พบว่า ครูการศึกษาพิเศษ ร้อยละ 75.60 มี
ทัศนคติทางบวกต่อนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ทัง้ ในด้านความคิดหรือมุมมอง ความรูส้ กึ และทัศนคติ
โดยรวม สอดคล้องกับ เธียรสินี โภคทรัพย์ (2548) ศึกษาความรู้และเจตคติของครูการศึกษาพิเศษต่อ
เด็กพิการทางการได้ยินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน 144 คน พบว่าครูการศึกษาพิเศษมีเจตคติ
ทางบวกต่อเด็กพิการทางการได้ยนิ อยูใ่ นระดับสูง เป็นทีน่ า่ เสียดายทีผ่ วู้ จิ ยั ยังไม่พบงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
บุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ แต่มงี านวิจยั ทีก่ ล่าวถึงคุณลักษณะของครูทดี่ ี เช่น มีความขยันหมัน่ เพียร
เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีอารมณ์แจ่มใส และมีความเสียสละ (ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, นิราศ จันทรกิจ และสมคิด
ธนะเรืองสกุลไทย, 2529)

การด�ำเนินการวิจัย

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูการศึกษาพิเศษ สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 45 คน
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่าง คือครูการศึกษาพิเศษทีส่ มัครใจให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาบุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ มีจ�ำนวน 32 คน โดยผู้วิจัย
ใช้วธิ กี ารก�ำหนดขนาดตัวอย่างด้วยการเปิดตารางของเครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้จำ� นวน
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 40 คน จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ให้ครูกลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบทดสอบบุคลิกภาพ The Myers – Briggs Type Indicator (MBTI) และได้รับกลับคืนมา
จ�ำนวน 32 ฉบับ
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเจตคติของครูการศึกษาพิเศษ จ�ำนวน 9 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) จากอาสาสมัครซึ่งเป็นครูการศึกษาพิเศษ ที่มีความสมัครใจใน
การให้ข้อมูล และมีประสบการณ์ด้านการท�ำงานกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบบุคลิกภาพ The Myers – Briggs Type Indicator (MBTI)
แบบทดสอบบุคลิกภาพ The Myers – Briggs Type Indicator (MBTI) ฉบับที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ Form G ซึ่งสร้างและพัฒนาโดย Katherine Briggs และ Isabel Briggs Myers (Quenk, 2009)
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 94 ข้อ ทัง้ นีศ้ าสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์ แปลและเรียบเรียงเป็นฉบับ
ภาษาไทย และผ่านการพัฒนาเพือ่ ให้เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน โดยได้รบั การยอมรับว่ามีความเทีย่ งตรง
มีความเชือ่ มัน่ สูง และมีอคติทางวัฒนธรรมน้อย แบบทดสอบ MBTI มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วัดบุคลิกภาพของ
บุคคล ผลของการท�ำแบบทดสอบจะแบ่งบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 16 แบบ แบ่งออกเป็น 4 มิติ ทัง้ นี้
กลุม่ ตัวอย่างสามารถตอบแบบทดสอบ ตรวจ ให้คะแนน และแปลผลแบบทดสอบได้ดว้ ยตนเอง เนือ่ งจาก
แบบทดสอบ MBTI มีความง่ายต่อการทดสอบ ใช้เวลาไม่มาก และไม่มี ความซับซ้อนในการคิดคะแนน
การหาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ในแต่ละมิติ พบค่าความเชือ่ มัน่ (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2544) ดังนี้
มิติที่ 1
E - I มีค่าความเชื่อมั่น
.93
มิติที่ 2
S – N มีค่าความเชื่อมั่น
.97
มิติที่ 3
T – F มีค่าความเชื่อมั่น
.83
มิติที่ 4
J – P มีค่าความเชื่อมั่น
1.00
2. แบบสัมภาษณ์เจตคติของครูการศึกษาพิเศษ
แบบสัมภาษณ์เจตคติของครูการศึกษาพิเศษ เป็นแบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้าง ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้
เพือ่ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้านเจตคติตอ่ การดูแลนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ
ดังนี้
2.1 เจตคติต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
2.2 เจตคติต่องานด้านการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
2.3 แรงจูงใจในการเลือกท�ำงานด้านการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโททีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา และมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ มากกว่า
5 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ (Content Validity)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านบุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ ด้วยการแจกแจงความถี่ และค่า
ร้อยละ
2. ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านเจตคติของครูการศึกษาพิเศษ ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (Content
Analysis)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. ข้อมูลด้านบุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ
ตารางที่ 1 ค่าความถี่ และค่าร้อยละของข้อมูลด้านบุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ
รหัสบุคลิกภาพ
ความถี่ (คน)
ร้อยละ
ISTJ
11
34.37
ESTJ
8
25.00
ESFJ
4
12.50
ISFJ
2
6.24
ENTP
2
6.24
ISFP
1
3.13
INFJ
1
3.13
ESTP
1
3.13
ESFP
1
3.13
ENTP
1
3.13
รวม
32 คน
100.00
จากตารางที่ 1 การศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะบุคลิกภาพเพียง
10 แบบ จาก 16 แบบ โดยกลุ่มตัวอย่างมีรหัสบุคลิกภาพแบบ ISTJ มากที่สุด จ�ำนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.37 รองลงมาเป็นแบบ ESTJ จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และล�ำดับที่สามเป็นแบบ
ESFJ จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบ ISTJ ซึ่ง ศรีเรือน แก้วกังวาน (2544) บรรยาย
ไว้วา่ เป็นลักษณะของบุคคลทีม่ คี วามละเอียดถีถ่ ว้ น มีระบบ มีความอดทน ท�ำงานหนัก ระมัดระวังกับเรือ่ ง
ราวทีเ่ ป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ รูจ้ กั กาลเทศะ ยึดมัน่ ในค�ำมัน่ สัญญา ใช้ประสบการณ์และข้อเท็จจริงใน
การตัดสินใจ แต่จุดอ่อนของบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ ISTJ คือ ขาดการวางแผนระยะยาว ไม่ค่อยสนใจ
ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างบุคคล ไม่คอ่ ยยืดหยุน่ และไม่ชอบแนวคิดหรือวิธกี ารปฏิบตั แิ บบใหม่ๆ ดังนัน้ บุคคล
ที่มีบุคลิกภาพแบบ ISTJ ควรพัฒนาตนเองโดยการฝึกมองปัญหาในมุมกว้าง รู้จักสร้างทางเลือกใหม่ๆ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์
ผลคะแนนบุคลิกภาพจากตารางมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Crawley (1995) ซึ่ง
ท�ำการศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ พบว่า นักศึกษา
ในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบ ISFJ คิดเป็นร้อยละ 14.30 บุคลิกภาพแบบ ISFJ
ที่พบในกลุ่มตัวอย่างเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหน้าที่ของครูการศึกษาพิเศษจริงๆ เนื่องจากครูการศึกษา
พิเศษจ�ำเป็นจะต้องมีความอดทน มีความรับผิดชอบ และใส่ใจในรายละเอียด นอกจากนี้ยังมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rushton, Mariano, and Wallace (2011) ซึ่งท�ำการศึกษาบุคลิกภาพของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในสาขาวิชาต่างๆ พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ในสาขา
วิชาการศึกษาพิเศษ ส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบ INTJ ร้อยละ 21.43
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2. การศึกษาเจตคติของครูการศึกษาพิเศษ
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจ�ำแนกเจตคติของครูการศึกษาพิเศษต่อการดูแล
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็น 3 มิติ ได้แก่ เจตคติต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เจตคติต่อ
งานด้านการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และแรงจูงใจในการเลือกท�ำงานด้านการดูแลนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ ผู้วิจัยน�ำเสนอผลการวิจัยตามมิติต่างๆ ดังนี้
มิติที่ 1 เรื่องเจตคติต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง พบว่าครูทกุ คนมีเจตคติตอ่ นักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดย
รวม 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 นักเรียนมีศักยภาพ
ครูทุกคนเชื่อว่า นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นเด็กที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ แต่
ด้วยความบกพร่องบางประการภายในตัวของนักเรียน ท�ำให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีพฤติกรรม
บางอย่างที่แตกต่างจากนักเรียนทั่วไป หากครูเข้าใจก็จะสามารถช่วยให้นักเรียนปรับตัวและด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันได้เทียบเท่ากับนักเรียนทั่วไป นอกจากนี้ ครูส่วนใหญ่พบว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ประเภทออทิสติก หลายคนมีความสามารถทีโ่ ดดเด่น เช่น ความสามารถทางด้านการค�ำนวณ ความสามารถ
ทางด้านศิลปะ ความสามารถพิเศษดังกล่าว ท�ำให้ครูการศึกษาพิเศษมีความมั่นใจว่า นักเรียนทุกคน
มีศกั ยภาพและพัฒนาได้ เพียงแต่จะต้องได้รบั การดูแลสนับสนุนทีแ่ ตกต่างจากนักเรียนทัว่ ไป ซึง่ แสดงให้
เห็นถึงเจตคติทางบวกด้านความคิดของครูการศึกษาพิเศษ ที่มีต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้
ครูบางคนมีความเห็นว่า นักเรียนทุกคนเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม ทั้งนักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ นักเรียนทุกคนย่อมต้องการการดูแลช่วยเหลือที่แตกต่างกันออกไป ดังค�ำพูดครูที่
กล่าวว่า
“ทุกคนมีความพิเศษอยู่ในตัว”
“คิดเลขเก่งมาก ไม่รู้คิดได้ไง ให้อธิบายวิธีการคิดก็อธิบายไม่ถูก”
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงคิดว่า นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษไม่ได้มีความแตกต่างต่างไปจาก
นักเรียนคนอื่นๆ เพียงแต่ต้องมีวิธีการที่ท�ำให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ใน
ลักษณะเฉพาะเท่านั้น
ประเด็นที่ 2 นักเรียนมีความน่ารักเฉพาะตน
ครูส่วนใหญ่รู้สึกว่า นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความน่ารักเฉพาะตน ซึ่งแสดงถึงเจตคติ
ทางบวก ด้านความรู้สึกครูการศึกษาพิเศษ ที่มีต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ครูกลุ่มตัวอย่างกล่าว
ว่า หากครูเข้าใจลักษณะพิเศษของนักเรียน ก็จะสามารถมองพฤติกรรมที่แปลกแตกต่างของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษในมุมของความน่ารักได้ ดังค�ำพูดครูที่กล่าวว่า
“มองอีกมุมหนึ่ง มันเป็นความน่ารักของเด็ก อยู่ด้วยก็ผูกพัน”
“เค้ามีมุมน่ารักของเขานะ อย่างสอนเรื่องการลบเลข ก็บอกเขาว่า เลขนี้ เอามาลบกับเลขนี้
เขาก็เอายางลบ ลบตัวเลขออกไป บางทีสิ่งที่เขาท�ำ ก็ท�ำให้เราอมยิ้ม”
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความคิดที่ไม่ซับซ้อน ครูจึงสามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนได้ง่ายกว่านักเรียนทั่วไป แต่ความยากคือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษไม่สามารถสื่อสาร
ความต้องการของตนแบบนักเรียนทั่วไปได้ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็น
ไปตามความคาดหวังของสังคม ครูจึงจะต้องหาว่า อะไรเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษแสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมา หากครูเข้าใจและสามารถปรับพฤติกรรมของนักเรียนได้ ก็จะท�ำให้
นักเรียนด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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ประเด็นที่ 3 นักเรียนมีความน่าเห็นใจ (รู้สึก)
ครูส่วนใหญ่กล่าวว่า มีความเห็นใจนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากนักเรียนเกิด
มามีความแตกต่างจากนักเรียนทั่วไป นักเรียนบางคนได้รับการเลี้ยงดูมาไม่ถูกวิธี เนื่องจากครอบครัว
ไม่ทราบวิธีการดูแลเด็กอย่างถูกต้อง ท�ำให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา จาก
การสัมภาษณ์แสดงให้เห็นถึงเจตคติทางบวก ด้านความรู้สึกของครูการศึกษาพิเศษ ที่มีต่อนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ ดังค�ำกล่าวของครูที่ว่า
“เขาไม่เหมือนคนอืน่ ก็แย่อยูแ่ ล้ว บางทีสงั คมไม่เข้าใจไม่ให้โอกาส ก็ทำ� ให้เขาขาดโอกาสในการ
พัฒนาตนเอง”
“แค่อยากท�ำให้เขามีที่ยืนในสังคมเทียบเท่ากับเด็กคนอื่นๆ”
จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั สังเกตและสรุปได้วา่ ครูการศึกษาพิเศษทุกคนมีเจตคติทาง
บวก ทั้งในด้านของความคิด ความรู้สึก และพร้อมที่จะแสดงออกมาในด้านของพฤติกรรม ต่อนักเรียน
ทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดยครูกลุม่ ตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษทุกคนมี
ศักยภาพ จึงอยากช่วยให้นกั เรียนพัฒนาตนเองได้ นอกจากนีค้ รูการศึกษาพิเศษยังมีความคิดเห็นว่า นักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษมีความน่ารักอยู่ในตัวเอง ส่วนการแสดงพฤติกรรมที่แปลกแตกต่างจากนักเรียน
ทั่วไป เป็นลักษณะเฉพาะตนของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ซึ่งครูการศึกษาพิเศษมองว่าเป็นความน่ารักแบบ
หนึ่งของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
มิติที่ 2 เรื่องเจตคติต่องานด้านการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่องานด้านการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เป็นงานที่ต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า การดูแลนักเรียนเป็นหน้าที่ของครูทุกคน แต่ครูการศึกษาพิเศษ
มีความแตกต่างคือต้องดูแลและสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้น ไม่ได้สอนนักเรียนกลุ่มใหญ่
จะสอนนักเรียนกลุ่มเล็กๆ ครูบางคนนิยามตนเองว่าเป็น “ครูหลังห้อง” คือ จะต้องนั่งในที่ที่สามารถ
สังเกตเห็นนักเรียนได้ตลอดเวลา และหากนักเรียนมีพฤติกรรมก่อกวนชั้นเรียน ครูการศึกษาพิเศษจะ
ต้องเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ทันที ท�ำให้กิจกรรมในห้องเรียนด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งบางครั้งครูต้อง
เรียนไปกับนักเรียนด้วย โดยเฉพาะการจดบันทึก เนื่องจากนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษบางคน มี
การเรียนรู้ค่อนข้างช้า จดงานไม่ทัน ครูการศึกษาพิเศษจะต้องให้ความช่วยเหลือ โดยการสอนเสริมหรือ
สรุปเนือ้ หาของบทเรียนให้นกั เรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษฟังอีกรอบหลังเลิกเรียน จากการสัมภาษณ์แสดง
ให้เห็นถึงเจตคติทางบวก ด้านความคิดของครูการศึกษาพิเศษ ในการดูแลนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
ยกตัวอย่างค�ำพูดของครู เช่น
“เราเป็นครูหลังห้อง บางคนก็มองว่า เป็นงานสบาย จะสบายได้อย่างไร ต้องดูเด็กตลอดเวลา
สังเกต และจดบันทึกพฤติกรรมเด็ก บางทีต้องเรียนไปกับเด็กด้วย คอยจดเล็กเชอร์ตามเด็ก เพราะถ้า
เขาจดไม่ทัน เขาก็จะไม่ให้ครูเปลี่ยนสไลด์ จะต้องจดจนกว่าจะเสร็จ เราก็ต้องบอก เดี๋ยวมาจดกับเรา ก็
ท�ำให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่น ครูหน้าห้อง เขาก็สอนได้อย่างสบายใจ วิชายากๆ ที่เรา
เคยไม่เข้าใจ แต่พอมาท�ำหน้าที่ตรงนี้ ต้องเหมือนเรียนไปกับเด็กด้วย อย่างฟิสิกส์นี่ แต่ก่อนตอนเรียน
เองไม่เคยเข้าใจ เดี๋ยวนี้บางทีเด็กเรียนตามไม่ทัน เราสอนเสริมให้ได้ ก็เรียนมาไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้ว”
เมื่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษติดตามบทเรียนไม่ทัน หรือไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
ครูการศึกษาพิเศษจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และจัดครูการศึกษาพิเศษสอนเสริมให้ ดังนั้น
ครูการศึกษาพิเศษบางส่วนไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมาโดยตรง แต่จบการศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ
เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้ครูการศึกษาพิเศษสามารถสอนเสริมในวิชาอืน่ ๆ ได้
โดยปกติหากนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความไม่เข้าใจในบทเรียน โดยเฉพาะวิชาที่นักเรียนสนใจ
นักเรียนจะเกิดความคับข้องใจ และน�ำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียนได้ ครูการศึกษาพิเศษจึง
ต้องช่วยสนับสนุนนักเรียนทั้งทักษะทางวิชาการ ทักษะทางสังคม และทักษะชีวิต เรียกได้ว่าเป็นการดูแล
นักเรียนแบบองค์รวม ดังค�ำกล่าวของครูที่ว่า
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“บางทีทานข้าวเลอะ เขาไม่ได้เช็ด เราก็ต้องบอกว่า ไปส่องกระจกหน่อย ดูซิหล่อยัง ก็จะท�ำให้
เขาดูแลตัวเองได้มากขึ้น ต่อไปเขาก็จะรู้ ทานข้าวเสร็จไปส่องกระจก หรือบางทีเข้าห้องน�้ำ ออกมาแต่ง
ตัวไม่เรียบร้อย เราก็ต้องช่วยดู ช่วยเตือน เด็กผู้หญิงบางคนมีประจ�ำเดือนแรกๆ ยังใช้ผ้าอนามัยไม่เป็น
เราก็ต้องเข้าห้องน�้ำไปช่วยดู”
“บางทีทำ� งานกลุม่ บางคนทีเ่ ขาปรับตัวได้ดี ก็จะคอยมองเพือ่ นว่า จะให้เข้ากลุม่ ไหนได้ แต่บาง
คนก็เป็นคุณชายเลย นั่งเฉยๆ รอจนกว่าเพื่อนจะมาเรียก ซึ่งส่วนมาก เราจะบอกเด็กคนอื่นๆ อยู่แล้วว่า
มีงานกลุ่ม พาเพื่อนเข้ากลุ่มด้วยนะ เด็กก็จะช่วยกัน ที่นี่เด็กออทิสติกเราจะมีบัดดี้ ซึ่งเด็กบางคนก็ขอมา
เป็นบัดดี้เอง เพราะเค้าอยากช่วย เด็กปกติบางคน เรียนจบไปแล้วกลับมาขอบคุณที่โรงเรียนมีโครงการ
แบบนี้ ท�ำให้เขาเห็นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และการทีเ่ ขาได้ชว่ ยเพือ่ นทีม่ คี วามแตกต่างจากตนเอง
ก็ท�ำให้เกิดความสุขใจ”
“อยากดูแลเด็กในชั้นเรียนที่เล็กที่สุด เพราะเชื่อว่า พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็ก หากปรับ
ตัง้ แต่ยงั เด็ก เขาก็จะมีพฤติกรรมดีตดิ ตัวไปตลอด ก็จะไม่สร้างปัญหาให้กบั ครอบครัว แล้วลามไปถึงสังคม
ถ้าปรับได้ไว เขาก็จะด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ไว”
ประเด็นที่ 2 เป็นงานที่มีคุณค่าท�ำให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจ
กลุม่ ตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงเจตคติทางบวก ด้านความรูส้ กึ ของครูการศึกษาพิเศษ เนือ่ งจากครู
ส่วนใหญ่คิดว่าการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เป็นงานที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดความสุข และความ
ภาคภูมิใจ นอกจากนี้ลักษณะงานของการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษท�ำให้ครูการศึกษาพิเศษมี
ความใกล้ชิดกับนักเรียนมากกว่าครูทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษมีความเห็นว่า งานที่ตนเองท�ำนั้นเป็นงานที่
มีคุณค่า ได้ช่วยให้เด็กคนหนึ่งสามารถพัฒนาตัวเอง ปรับตัวเข้าสู่สังคม ดูแลตัวเอง และไม่เป็นภาระของ
ครอบครัว นอกจากนี้ยังท�ำให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความสุขมากขึ้น จากเดิมที่
เหนือ่ ยและเครียดกับการดูแลลูก แต่เมือ่ นักเรียนสามารถปรับตัวและดูแลตัวเองได้ ท�ำให้ผปู้ กครองเหนือ่ ย
และเครียดน้อยลง งานของครูการศึกษาพิเศษจึงไม่ใช่งานทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือแค่นกั เรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
เท่านัน้ แต่เป็นการช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนด้วย ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่างได้กล่าวเพิม่ เติมว่า งานของครู
การศึกษาพิเศษเป็นงานที่สร้างความสุขให้แก่ตนเอง เพราะแค่เห็นเด็กคนหนึ่งสามารถพัฒนาตนเองได้
ดูแลตนเองได้ จากที่เขาท�ำไม่ได้ ก็ท�ำให้รู้สึกว่าประสบความส�ำเร็จและมีความสุข ดังค�ำกล่าวของครูที่ว่า
“ตอนมาพฤติกรรมมีปัญหามาก เราก็มาปรับกัน พอเค้ามีพฤติกรรมดีขึ้น เราก็มีก�ำลังใจ”
“เห็นเขาเรียนได้ ไปต่อได้ ก็มีความสุข บางคนที่รักเรา เขาก็กลับมาหาเรา”
“เราคงไม่สามารถไปอวดใครเขาได้ว่า เด็กของเราไปแข่งโอลิมปิกวิชาการได้เหรียญมา เราจะ
ไม่มีอารมณ์นั้น แต่ของเราจะเป็นในแง่ เด็กท�ำอะไรได้มากขึ้น วันก่อนแต่งตัวไม่เรียบร้อย วันนี้แต่งได้
เรียบร้อยแล้ว นั่งเรียนได้ ดูแลตัวเองได้ แค่นี้ก็ถือว่า ประสบความส�ำเร็จแล้ว ภูมิใจที่เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น เมื่อมาอยู่กับเรา มันเป็นความสุขนะ”
ประเด็นที่ 3 เป็นงานที่ท้าทายและได้เรียนรู้สิ่งใหม่
กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า งานของครูการศึกษาพิเศษ เป็นงานที่ท้าทายและได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวัน เพราะนักเรียนแต่ละคนจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไป ถึงแม้ว่าครูจะมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับลักษณะอาการของโรคในเด็กแต่ละประเภท ว่าจะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะใด แต่เมื่อ
ต้องมาท�ำงานเป็นครูการศึกษาพิเศษ ได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด จะพบว่านักเรียนหลายคนไม่ได้แสดง
พฤติกรรมตามที่ปรากฏในต�ำราทั้งหมด นักเรียนแต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งน�ำไปสู่การปรับพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ครูการศึกษาพิเศษจึงต้องหาให้ได้ว่า อะไรเป็นปัจจัย
ทีท่ ำ� ให้นกั เรียนแสดงพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ ครูการศึกษาพิเศษจะต้องจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษทุกคนทุกวัน และมีการประชุมร่วมกับจิตแพทย์ประจ�ำโรงเรียน เพื่อหาแนวทาง
ในการดูแลและปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ครูการศึกษาพิเศษจ�ำเป็นจะต้องศึกษาและหา
เทคนิคการปรับพฤติกรรมแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงเจตคติทางบวก
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ด้านพฤติกรรมของครูการศึกษาพิเศษ ในการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตัวอย่างค�ำพูดของครู
เกี่ยวกับงานที่ท้าทายและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ดังนี้
“ต�ำราเค้าว่าอย่างนั้น มาเจอของจริงไม่ใช่เลย ไม่มีใครเหมือนใคร ก็ต้องเรียนรู้ปรับกันไป”
“ท้าทายดีนะ บางวันก็อารมณ์ดี บางทีก็อาละวาดมา ก็ต้องมาหากันว่า อะไรเป็นสาเหตุก็ปรับ
กันไป”
“บางทีเราปรับเด็กแบบนีแ้ ล้วมันไม่ได้ผล เอามาปรึกษาคุณหมอ ก็ได้วธิ กี ารใหม่ๆ เหมือนท�ำให้
เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา”
“บางทีเราเจอพฤติกรรมเด็กแบบนี้ เราไม่เคยเจอ พอดีมี Connection กับ Professor ที่อยู่ต่าง
ประเทศ ก็เลยลองเอาพฤติกรรมเด็กไปปรึกษา ก็ได้ความรู้ใหม่ๆ ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคด้วย”
ประเด็นที่ 4 เป็นงานที่ได้ท�ำบุญตลอดเวลา
กลุ่มตัวอย่างหลายคนกล่าวว่า งานของครูการศึกษาพิเศษนี้เป็นงานที่ท�ำแล้วเหมือนได้ท�ำบุญ
เพราะได้ช่วยเด็กคนหนึ่งให้สามารถพัฒนาตนเองได้ ปรับตัวได้ ด�ำเนินชีวิตในสังคมได้ นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างได้แสดงความเห็นเพิม่ เติมว่า รูส้ กึ เห็นใจผูป้ กครองของนักเรียน ดังนัน้ จึงอยากเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ย
ดูแลนักเรียน ท�ำให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพของตน รวมทัง้ มีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์และทักษะทางสังคม ทีท่ ำ� ให้นกั เรียนสามารถด�ำเนินชีวติ
ได้ตามปกติในสังคม จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงเจตคติทางบวก ด้านความคิดและความเชือ่ ของครู
การศึกษาพิเศษ ในการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตัวอย่างค�ำกล่าวของครู เช่น
“เป็นงานที่ได้บุญนะ ได้ช่วยเด็กให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้”
“บางคนก็ถามไม่กลัวเหรอ มีลูก โธ่ มันไม่ใช่โรคติดต่อนะ แล้วสิ่งที่เราท�ำอยู่ เป็นการที่เราได้
ท�ำความดีทุกวัน”
“เราอยู่กับเด็กแค่วันละ 8 ชั่วโมง พ่อแม่เขาต่างหากต้องอยู่กับเขาทั้งชีวิต เราเห็นความเหนื่อย
ในแววตาพ่อแม่เขาก็รู้สึกเห็นใจ จึงอยากช่วย อย่างน้อย ถ้าเราปรับเด็กให้มีทักษะชีวิต ทักษะสังคม
สามารถด�ำเนินชีวิตอย่างปกติได้ คงไม่ได้เทียบเทียบเด็กปกติคนอื่นๆ แต่ให้ใกล้เคียงปกติที่สุด ก็เป็น
ส่วนที่ช่วยลดภาระของพ่อแม่เขาแล้ว”
ส�ำหรับเจตคติตอ่ งานด้านการดูแลนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ โดยภาพรวมกลุม่ ตัวอย่างทุก
คนมีเจตคติทางบวก ทัง้ ทางด้านความคิด ความเชือ่ และพฤติกรรม ต่องานของครูการศึกษาพิเศษ โดยที่
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า งานของครูการศึกษาพิเศษ เป็นงานทีด่ ี มีคณ
ุ ค่า ท�ำแล้วเกิดความ
สุข ความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งยังเป็นงานที่มีความท้าทาย และท�ำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้สะท้อนให้เห็นว่า ในความเป็นจริงการท�ำงานกับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ ท�ำให้เจอพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนหลายรูปแบบ บางครั้งท�ำให้เกิดความเครียด แต่
ไม่เคยมีความคิดที่จะเลิกท�ำงานนี้ เพราะถึงแม้งานของครูการศึกษาพิเศษจะท�ำให้เกิดความเครียดบ้าง
แต่หากสามารถท�ำได้สำ� เร็จ ก็สามารถก่อให้เกิดความสุขใจ ยิง่ ถ้าได้เห็นนักเรียนทีม่ ี ความต้องการพิเศษ
สามารถพึ่งพาตนเองได้มากเท่าไร ก็เท่ากับครูประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานมากเท่านั้น
นอกจากนีค้ วามส�ำเร็จของนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษยังเป็นก�ำลังใจในการท�ำงานของครูการ
ศึกษาพิเศษอีกด้วย สิง่ เหล่านี้ท�ำให้ครูการศึกษาพิเศษรู้สกึ รักงานของตนเอง และมีความคิดที่จะท�ำงานนี้
ต่อไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าไม่ได้ผลตอบแทนในรูปของเงินทอง แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความสุขใจ กลุ่มตัวอย่าง
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะมาท�ำงานด้านการดูแลนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ดังนี้
1. ด้านคุณวุฒิทางการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างให้ทัศนะว่า ผู้ที่สนใจท�ำงานเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ไม่จ�ำเป็นต้องจบการศึกษา ในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษโดยตรง แต่ควรจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์
หรือคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน โดยผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมา เมื่อ
มาท�ำงานกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเพิ่มเติม เพื่อเรียนรู้พัฒนาการของเด็ก โรคทางจิตเวชเด็ก และเทคนิคการปรับพฤติกรรม เป็นต้น
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2. ด้านบุคลิกภาพ
ครูกลุ่มตัวอย่าง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มออทิสติก จะมี
พัฒนาการทางสังคมช้ากว่าเพือ่ นในวัยเดียวกัน มีความบกพร่องในการสือ่ ความหมายและจินตนาการ ซึง่
สังเกตได้จากการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนทีแ่ ตกต่างไปจากกลุม่ เพือ่ นในวัยเดียวกัน บางครัง้ นักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษจะมีการปรับตัวที่ค่อนข้างยาก จึงแสดงอาการต่อต้าน โกรธ ไม่มีความสุข เมื่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอาจจะแสดงปฏิกิริยา
ที่รุนแรง (เพ็ญแข ลิ่มศิลา และธีรารัตน์ แทนข�ำ, 2545; สมทรง ตันประเสริฐ, รัตโนทัย พลับรู้การ
และวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล, 2546) ซึ่งครูการศึกษาพิเศษจะต้องค่อยๆ ปรับพฤติกรรมให้นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษแสดงพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนัน้ ครูกลุม่ ตัวอย่างจึงให้ขอ้ คิดเห็นว่า ผูท้ สี่ นใจจะเป็น
ครูการศึกษาพิเศษ ควรมีลักษณะบุคลิกภาพที่ส�ำคัญ ดังนี้ เป็นผู้ที่มีความใจเย็น เป็นผู้ที่มีความอดทน มี
ความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ทั้งนี้คุณลักษณะดังกล่าว จะเป็นส่วนที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูการศึกษาพิเศษสามารถท�ำงานกับ
นักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษได้อย่างประสบความส�ำเร็จ รวมทัง้ มีความสุขในการท�ำงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Johnson and Caple (1983) (อ้างอิงใน Crawley, 1995) ศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพของ
ครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษ พบว่าครูการศึกษาพิเศษมีมนุษย์สัมพันธ์ ใจดี และมีความเห็นอกเห็นใจ
มากกว่าครูทั่วไป
มิติที่ 3 เรื่องแรงจูงใจในการเลือกท�ำงานด้านการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
แรงจูงใจภายใน
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ตอนแรกไม่รจู้ กั ว่าเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษเป็นอย่างไร
อยากท�ำงานเพราะอยากเป็นครู แต่พอได้มาดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ก็รู้สึกอยากช่วยเหลือ
ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรียนรู้ และด�ำเนินชีวิตได้เหมือนกับนักเรียนทั่วไป เมื่อท�ำงาน
ไปได้ระยะหนึง่ ก็เกิดความรูส้ กึ ผูกพันกับนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษ เพราะครูการศึกษาพิเศษต้องอยู่
กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษด้วยกันตลอดเกือบทั้งวันระหว่างที่อยู่โรงเรียน ดังค�ำกล่าวครูที่ว่า
“ตอนแรกก็แค่อยากเป็นครู แต่พอมาสมัครที่โรงเรียนนี้ ครูเขาก็พาเดินดูห้องเรียน แล้วมาเจอ
ห้องนี้ ครูเขาก็ให้ดูถามว่า สนใจไหม ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่า ออทิสติกคืออะไร LD คืออะไร”
“ก็อยากเป็นครู ไม่ได้รู้จักเด็กพิเศษ แต่มาดูห้องเรียนเด็กพิเศษ ก็เห็นว่า น่าสนใจ ท้าทายดี”
“จบด้านการศึกษาพิเศษมา แต่ตอนแรกที่เลือกเรียน ก็ไม่รู้จักหรอก เด็กออทิสติกเป็นอย่างไร
เลือกเรียนเพราะเห็นว่า แปลก น่าสนใจ แต่พอเรียนแล้วได้มาท�ำงานกับเด็กกลุ่มนี้ ก็ผูกพัน”
“เอาจริงๆ ที่เลือกมาท�ำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพราะตอนฝึกสอน โดนเด็กปกติ
แกล้ง เด็กกลุ่มนั้นบางคนเค้าฉลาดนะ สติปัญญาสูง บางทีไม่ได้เป็นอะไร ก็ท�ำตัวให้เป็นเพราะเรียกร้อง
ความสนใจ แต่เด็กกลุ่มนี้จะไม่ เพราะด้วยความคิดเขาไม่ซับซ้อน เขาจึงแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา
มากกว่า”
แรงจูงใจภายนอก
กลุ่มตัวอย่างบางคนกล่าวว่า สาเหตุที่เลือกมาท�ำงานกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
เนื่องจากนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความน่ารักกว่านักเรียนปกติทั่วไป มีความคิดที่ไม่ซับซ้อน มี
การแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา หากครูการศึกษาพิเศษสามารถหาสาเหตุของการแสดงพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ได้ ก็จะสามารถปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ง่ายมากขึ้น
จากการสะท้อนเจตคติของกลุ่มตัวอย่าง โดยสรุปและพบว่า ครูการศึกษาพิเศษส่วนใหญ่
เริ่มต้นการท�ำงานด้วยแรงจูงใจที่อยากเป็นครู ซึ่งครูการศึกษาพิเศษบางคนยังไม่ทราบว่านักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษคืออะไร แต่เมื่อได้มาดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ก็เกิดความรู้สึกที่ดี และ
อยากช่วยเหลือดูแลและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้ง
สามารถพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ
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บทสรุป

การศึกษาบุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษด้วยแบบทดสอบ MBTI พบว่าครูกลุ่มตัวอย่าง
มีลักษณะบุคลิกภาพเพียง 10 แบบ จาก 16 แบบ โดยครูกลุ่มตัวอย่างมีรหัสบุคลิกภาพแบบ ISTJ
มากที่สุด จ�ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.37 รองลงมาเป็นแบบ ESTJ จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
25.00 ล�ำดับที่สามเป็นแบบ ESFJ จ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ล�ำดับถัดมามีรหัสบุคลิกภาพที่มี
จ�ำนวนเท่ากัน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.24 ได้แก่ บุคลิกภาพแบบ ISFJ และ ENTP และรหัสบุคลิกภาพ
ที่มีจ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 มี 5 แบบ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบ ISFP INFJ ESTP ESFP และ
ENTP ทั้งนี้จากผลการวิจัย พบว่าครูส่วนใหญ่มีจุดร่วมของลักษณะบุคลิกภาพที่เหมือนกัน คือ มีลักษณะ
แบบ S (Sensing) ซึ่งลักษณะแบบ S จะเป็นลักษณะการรับรู้ข้อมูล โดยบุคคลที่มีบุคลิกภาพ Sensing
จะเป็นผู้ที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการรับรู้ข้อมูลจากประสบการณ์และสิ่งที่พบเห็นโดยเน้นความจริงใน
ปัจจุบัน
จากผลการวิจัยข้างต้น คุณลักษณะดังกล่าวจึงสอดคล้องกับการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการ
พิ เ ศษเป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ มี แ บบแผนชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งจาก
นักเรียนทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจนักเรียนจากประสบการณ์เฉพาะของตนที่มี
ความเกี่ยวข้องกับนักเรียน ซึ่งในการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษล้วนมีเทคนิคและวิธีการสอนที่
หลากหลายและแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั เทคนิคและความถนัดของครูการศึกษาพิเศษ และขึน้ อยูก่ บั ประเภท
ของความบกพร่องที่มีอยู่ในตัวนักเรียน ซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน คือการมองเห็นถึง
พัฒนาการที่ดีขึ้นของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อีกทั้งหลักส�ำคัญประการหนึ่งในการจัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ คือ
นักเรียนจ�ำเป็นต้องได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการเฉพาะบุคคล ดังนั้น
ครูการศึกษาพิเศษจึงต้องน�ำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมด้วยวิธีการต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประชุมร่วมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาทีม่ คี วามเฉพาะส�ำหรับบุคคล ทัง้ นี้
การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาและการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จะต้องได้มาจากการที่ครู
การศึกษาพิเศษเข้าไปมีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรียนโดยตรง เพือ่ ศึกษาและท�ำความเข้าใจนักเรียนอย่างใกล้ชดิ
(กรองทอง จุลิรัชนีกร, 2552; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
นอกจากนี้จากการวิจัยพบว่า ครูการศึกษาพิเศษมีเจตคติทางบวกต่อการดูแลนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษโดยมีความรู้สึกว่า อยากช่วยเหลือ อยากพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมทั้ง
สอดคล้องกับ บัณดิษฐ ศรีเงิน (2549) ที่พบว่า ครูการศึกษาพิเศษจะดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติ มีความรัก ความเมตตา ความอดทนต่อนักเรียน รวมทั้งค้นพบว่า การให้ความรัก
ความเมตตา ความอดทน และการเอาใจใส่เป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งผลให้ครูการ
ศึกษาพิเศษเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของชีวติ ทีไ่ ด้พบเห็นมาจากประสบการณ์ตรงก่อให้เกิดทัศนคติทดี่ ี
การยอมรับ และเกิดความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะที่ส�ำคัญของการเป็นครูการศึกษาพิเศษ
ดังนั้นจึงอาจมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงกระบวนการของการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะดังกล่าว เพื่อเป็น
ข้อมูลส�ำคัญให้สถาบันที่ผลิตครูกลุ่มนี้ได้ใช้วางแนวทางในการพัฒนาผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพให้มีคุณลักษณะที่
ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการประกอบอาชีพครูการศึกษาพิเศษ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการท�ำวิจัยเพื่อศึกษาบุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษ โดยศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์
และภูมิหลังการศึกษาของครูการศึกษาพิเศษ หรือท�ำการเชื่อมโยงบุคลิกภาพของครูการศึกษาพิเศษที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การท�ำงาน
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