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บทคัดย่อ 
  รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจดัการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผู ้เ รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั มีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบฯ สร้างรูปแบบฯ และประเมินความเป็นไปได้ของการน า         
รูปแบบฯไปใช้กับศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ วิธีด าเนินการวิจยั แบ่งเป็น 3 ระยะ 
ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 การศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบฯ โดยด าเนินการปีการศึกษา 2560 ดงัน้ี 1) ศึกษา
เอกสาร งานวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 2) สัมภาษณ์ครู จ านวน 10 คน และผูป้กครอง จ านวน 
10 คน รวม 20 คน และ 3) จัดสนทนากลุ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ  จ  านวน 9 คน  วิ เคราะห์ข้อมูลใช ้              
การวิเคราะห์เน้ือหา ระยะท่ี 2 การสร้างรูปแบบฯ โดยด าเนินการปีการศึกษา 2560- 2561 ดังน้ี          
1) ยกร่างรูปแบบฯ  2) ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ โดยผูท้รงคุณวุฒิ  จ านวน 11 คน 
และ 3) ทดลองใช้รูปแบบฯ กบั กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 9 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์
เน้ือหาและใชส้ถิติพื้นฐานความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระยะท่ี 3 การประเมิน    
ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ กบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ โดยด าเนินการ    
ในปีการศึกษา 2561 ซ่ึงกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ จ านวน 20 คน และครู จ านวน 160 คน รวม 
180 คน วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพื้นฐานค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจัิย  พบวา่  

 1. องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพ ร่องทางสติปัญญา ศูนย์ก ารศึกษ าพิ เศษ ประจ าจ ังหว ัด
สุโขทยั  มีทั้งหมด 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบท่ี 1 หลกัการของรูปแบบ องคป์ระกอบท่ี 2 
จุดมุ่งหมายของรูปแบบ องค์ประกอบท่ี  3 ปัจจัยน าเข้า องค์ประกอบท่ี 4 กระบวนการ และ
องคป์ระกอบท่ี 5 ผลลพัธ์ 

 



ข 
 

  2. รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผู ้เ รี ยน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ท่ีสร้างข้ึน
ภาพรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลจากการทดลองใช้รูปแบบฯ ระดับ
ความสามารถของครู มีดงัน้ี 
  2.1 ด้านความรู้ ครูมีคะแนนจากการทดสอบวดัความรู้ในการจัดการเรียนรู้ทักษะ           
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เ รียน หลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 89.72   
   2.2 ด้านทักษะ ครูมีทักษะการปฏิบัติในการจดัการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม   
   2.3 ดา้นเจตคติ ครูมีเจตคติในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียน   
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  
 3. ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารเพื่ อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะ                 
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั ไปใช ้ภาพรวม มีความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการบริหาร, ความสามารถของครู, การจัดการเรียนรู้,ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 



กติตกิรรมประกาศ 
 

 การวิจยั เร่ือง รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ฉบบัน้ี
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่ายิง่ เพื่อใหค้  าปรึกษาแนะน า
จนท าให้วิจยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี อีกทั้งท าให้ผูว้ิจยัไดรั้บประสบการณ์ในการท างานดา้นการวิจยั
เพื่อพฒันาการศึกษาของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา   

ของผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านจึงกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุชา              
ภูมิสิทธิพร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญลอ้ม ดว้งวิเศษ นางสุรัญจิต วรรณนวล ดร.สุรางค ์วิสุทธิสระ 
ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั         
ทุกฉบบัในคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ รองศาสตราจารย  ์ดร.ฉันทนา จนัทร์
บรรจง รองศาสตราจารย์ ดร.ภานุวฒัน์ ภักดีวงศ์ ดร.พิกุล เลียวศิริพงศ์  ดร.วุฒิศักด์ิ เหล็กค า           
ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ นายศกัดา เรืองเดช ดร.ปนัดดา วงศ์จนัตา นายธีระ จนัทรรัตน์ ท่ีกรุณา        

ใหเ้กียรติเป็นผูท้รงคุณวฒิุร่วมสนทนากลุ่มและร่วมตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ  
ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการและคณะครูศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งให้

ขอ้มูลในการประเมินความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบฯไปใช้ จนท าให้วิจยัฉบบัน้ี มีความชดัเจน
และสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
     ขอบคุณคณะครู บุคลากรของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  ท่ีให้ความร่วมมือ   
ในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลในท าวจิยัในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 

 สุดท้ายผูว้ิจ ัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวทุกคนท่ีเป็นก าลังใจแก่ผูว้ิจ ัย
ตลอดเวลาจนประสบความส าเร็จดว้ยดี คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากการท าวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขออุทิศ    
เป็นกุศลแด่ทุกท่านและขอมอบเป็นกตญัญุตาแด่คุณบิดามารดา ตลอดจนครู อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณ    
ทุกท่าน 

 

          พทัธยา ชนะพนัธ์ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ               
  การศึกษาเป็น เค ร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ รัฐธรรมนูญ                
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดก้ าหนดสิทธิความเสมอภาคของคนพิการไวอ้ยา่งชดัเจน
ในหลายมาตรา อาทิ มาตรา 27 ท่ีบญัญัติว่า มาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึน เพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริม                         
ให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน มาตรา 54 ยงัระบุว่า รัฐตอ้งด าเนินการ                      
ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวยั การศึกษาทั้ งปวงต้องมุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย, 2560) และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดา้นการพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญั เพื่อพฒันาคนในทุกมิติและใน  
ทุกช่วงวยัใหเ้ป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพฒันาการ
ท่ีดีรอบดา้น และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวยั มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ่ื้น มธัยสัถ์       
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะ         
ท่ีจ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะส่ือสารภาษาองักฤษ  และภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน         
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติสู่การเป็นคนไทยท่ีมีทกัษะสูง เช่น 
เป็นนวตักร นักคิด ผูป้ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด       
ของตนเอง ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย การพฒันาคุณภาพชีวิต สุขภาวะและความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการพฒันาสังคมและครอบครัวไทย         
โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา  และการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ประกอบดว้ย การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรม มุ่งเน้นให้สถาบนัทางสังคมมีส่วนร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมและวฒันธรรมท่ีพึงประสงค์ โดยการปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว 
การบูรณาการเร่ืองความซ่ือสัตย ์วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
การสร้างความเข้มแข็งในสถาบนัทางศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรม โดยใช้ชุมชน       
เป็นฐานการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจการใช้ส่ือและส่ือสารมวลชน   
ในการปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมของคนในสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ 
และมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม  
 ในส่วนการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพฒันาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวยั 
ประกอบด้วย 1) ช่วงการตั้งครรภ์ / ปฐมวยั เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ ์       
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2) ช่วงวยัเรียน / วยัรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินยั พฒันาทกัษะการเรียนรู้ท่ีสอดรับกบัศตวรรษท่ี 21 
3) ช่วงวยัแรงงาน ยกระดบัศกัยภาพทกัษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
และ 4) ช่วงวยัผูสู้งอาย ุส่งเสริมใหผู้สู้งอายเุป็นพลงัในการขบัเคล่ือนประเทศ  
 ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์มีการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผูเ้รียนให้มีทกัษะการเรียนรู้ และมีใจ
ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาโดยการปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพฒันาทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 
เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการศึกษาในทุกระดบั
ทุกประเภท พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความต่ืนตัวให้คนไทยให้ตระหนักถึงบทบาท       
ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยแ์ละประชาคมโลก 
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทลัแพลตฟอร์มและการสร้างระบบการศึกษาเพื่อ
เป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลายโดย            
การพฒันา และส่งเสริมพหุปัญญาผา่นครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอ้ม รวมทั้งส่ือตั้งแต่
ระดบัปฐมวยั การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดลอ้มการท างาน และระบบสนบัสนุนท่ีเหมาะสม
ส าหรับผูมี้ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ การดึงดูดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมี
ความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมให้กบัประเทศ การเสริมสร้าง
ให้คนไทย มีสุขภาวะท่ีดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดยการสร้างความรอบรู้    
ดา้นสุขภาวะ การป้องกนั และควบคุมปัจจยัเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมี
สุขภาวะท่ีดี การพฒันาระบบบริการสุขภาพท่ีทนัสมยั สนบัสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี และการส่งเสริม
ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 
และเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์โดยการสร้างความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ครอบครัว และชุมชน 
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การปลูกฝังและพฒันาทกัษะนอกห้องเรียน และการพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างศกัยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทาง
สังคม และพฒันาประเทศ โดยการส่งเสริมการออกก าลงักาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลงักาย กีฬาและนนัทนาการ การส่งเสริมการกีฬา
เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับ          
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา (ส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ, 2560)  
 การพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
เป้าหมายส าคญั คือ ต้องการให้ผูเ้รียนมีพฒันาการตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ทั้ งในด้านท่ีมี
พฒันาการปกติ และด้านท่ีมีความบกพร่อง หรือการมีความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือการมี
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ความสามารถพิเศษตามท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program : IEP) หรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service 
Plan : IFSP) ซ่ึงจดัท าข้ึนบนพื้นฐานความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษมีความพร้อม สามารถเขา้สู่บริการช่วงเช่ือมต่อ (Transitional Services) หรือส่งต่อ (Referral) 
เขา้สู่การศึกษาในระดบัเดียวกนั และระดบัท่ีสูงข้ึน หรือการมีอาชีพ หรือการด ารงชีวิตในสังคมได้
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ผูเ้รียนทุกคนมีทกัษะการด ารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวยั        
มีความเขม้แข็ง อดทน และสามารถพึ่งตนเองในสังคมอนาคตท่ีซบัซ้อน และสามารถป้องกนัตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ ดังนั้ น จึงได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการตามนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน คือ ต้องให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม                   
(Early Intervention : EI) ท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ และท่ีบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม 
สนับสนุน และพฒันาการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษด้วยระบบ และรูปแบบ       
ท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาในสถานศึกษาแบบเรียนรวม และศูนยก์ารเรียน
เฉพาะความพิการ ปรับปรุง และพฒันากระบวนการวดัผล และประเมินผลตามสภาพจริง ส่งเสริม 
สนับสนุนการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิด
วิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะ
อาชีพ ทกัษะการด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และการด ารงชีวติท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียน     
การสอนตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีถูกตอ้งต่อ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ส่งเสริมสนบัสนุนการใช้
ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และสร้างสรรค ์ส่งเสริมสนบัสนุน
เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ท่ีมีความสามารถในดา้นวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืน ๆ 
เพื่อยกระดบัสู่ความเป็นเลิศพร้อมกา้วสู่สากล ส่งเสริมสนบัสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน จดัให้มีระบบการนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผลเชิงบูรณาการ
สนบัสนุนให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเขม้แข็ง ส่งเสริมสนบัสนุนให้หน่วยงาน 
และสถานศึกษาจดัท า รวบรวม ผลิต พฒันา และเผยแพร่ ส่ือ นวตักรรม งานวิจยัทางการศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแนวทางการปฏิบติั  และมาตรการรักษาความปลอดภยัของสถานศึกษา    
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการจดัสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจดั
การศึกษาต่อไป (ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2560) 
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  ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีข้อจ ากัด                  
ในทกัษะการด ารงชีวิตดงักล่าวเป็นอยา่งมาก ไดแ้ก่ การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การขบัถ่าย   
การดูแลอนามยัตนเอง และการรับผิดชอบงานบ้าน ทักษะการช่วยเหลือตนเองน้ีเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินชีวิตอิสระของผูเ้รียนได้เป็นอย่างดี หากผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง                           
ในชีวิตประจ าวนั ไดเ้รียนรู้จากการฝึกปฏิบติั และลงมือกระท าดว้ยตนเองโดยผูเ้รียนไม่เป็นภาระ
ของผูอ่ื้น เพราะในชีวิตประจ าวนัมนุษย์เราต้องด าเนินชีวิตด้วยกิจวตัรประจ าวนัทั้ งส้ิน ดังนั้ น                   
การเรียนรู้ท่ีจะฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่ง แต่ผู ้เรียนกลุ่มท่ี มี                      
ความบกพร่องทางสติปัญญาน้ีจะมีข้อจ ากัดในการเรียนรู้ท่ีช้ากว่าผู ้เรียนปกติ มีข้อจ ากัดใน           
เร่ืองของการจ า สมาธิสั้ น มีปัญหาในการเรียนรู้ท่ีเป็นนามธรรม ตลอดจนการถ่ายโยงความรู้ ซ่ึงผูเ้รียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีปัญหาเกือบทุกเร่ืองในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากผูเ้รียนมีเพดาน
ในการเรียนรู้ ท าให้ไม่สามารถท ากิจกรรมหรือกิจวตัรประจ าวนัไดเ้ท่ากบัผูเ้รียนปกติท่ีอยูใ่นวยัเดียวกนั 
(สมพร หวานเสร็จ, 2559)   
  ผูบ้ริหารสถานศึกษา ถือว่าเป็นผูน้ าทางวิชาการจึงตอ้งมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีแผนในการพฒันา
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายทุกระดบั และครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา มีการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นของผูท่ี้ เก่ียวข้อง หรือมีกระบวนการจัดท าแผนท่ีถูกต้องให้แก่ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวข้องในการจดัท าแผนทุกขั้นตอน มีการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง       
โดยก าหนดมอบหมายผูรั้บผิดชอบ และให้ครูน าไปสู่การปฏิบติัในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ     
เกิดภาพความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และตอ้งส่งเสริมครูให ้   
เขา้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบติังานวิจยั และพฒันา ประชุม เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน เพื่อ
เพิ่มความรู้และประสบการณ์การท างาน และความกา้วหนา้ในวชิาชีพ  มีการติดตาม ประเมินผลการพฒันา                             
มีการรายงานผลพฒันา และน าผลการพฒันาไปปรับปรุง ดงันั้นการพฒันาครูจึงเป็นบทบาทหน้าท่ี
ของผูบ้ริหารท่ีต้องหานวตักรรมใหม่ ๆ มาพฒันาความสามารถของครูเพื่อให้มีความรู้ มีทกัษะ                     
มีเจตคติในการจัดการเรียนรู้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยนต์ เพาพาน (2559) ท่ีกล่าวว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส าคญัและเป็นตวัแปรส าคญัในดา้นการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพ  
และมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการบริหาร ดังนั้ น ผูบ้ริหารสถานศึกษา          
ในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงตอ้งมีคุณลักษณะโดดเด่นเหมาะสม มีความรู้เชิงทฤษฎี ทกัษะ บทบาทหน้าท่ี 
คุณธรรม และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษายุคใหม่ เพื่อน าพาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ
สามารถสนองตอบการแข่งขนั และทนัสมยัเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของโลก 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย              
ให้แก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต และจดัการศึกษาอบรมให้ความรู้                    
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แก่ผูดู้แลผูเ้รียนพิการ ครู บุคลากร และชุมชน รวมทั้งจดัส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สภาพปัญหาท่ีพบจากการรายงานผลการประเมิน
ตนเองของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั (2560) มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียน                   
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัมีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี แต่มีจุดควรพฒันาท่ีมีขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
พิเศษเฉพาะบุคคลท่ีตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบติัจริงตามศกัยภาพของผูเ้รียน 
เลือกใชเ้ทคนิค วธีิการหรือแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อีกทั้งตอ้งบูรณาการทกัษะดา้นต่าง ๆ ดว้ย และ
จากรายงานผลโครงการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั (2560) 
คุณภาพผูเ้รียนทกัษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวนั พบวา่ มีผลพฒันาการต ่าท่ีสุดใน 7 ทกัษะ 
ตามหลกัสูตรการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 76.00 นอกจากน้ีจากรายงานการประชุมประจ าเดือนของบุคลากรศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั และจากการจดัสนทนากลุ่มคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ (ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั, 2560) พบปัญหาของครูศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั และทราบ
ถึง ความตอ้งการพฒันาตนเองในเร่ืองการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) แผนการสอน เฉพ าะ บุ คคล  ( Individual Implementation Plan : IIP) 
แผนการให้บ ริการช่วย เห ลือ เฉพาะครอบค รัว  (Individualized Family Service Plan : IFSP)           
การเตรียมการจดัการเรียนรู้ การวิเคราะห์ผูเ้รียน การเตรียมส่ือ  และแหล่งเรียนรู้ เคร่ืองมือวดัผล
ประเมินผล การผลิตส่ือ อีกทั้งในหลายปีท่ีผ่านมา พบว่า บุคลากรของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั มีการยา้ยเขา้และยา้ยออกบ่อยคร้ังท าให้การจดัการเรียนการสอนในทกัษะต่าง ๆของ
ผู ้เรียนไม่ ต่อเน่ือง ครูจบการศึกษาหลากหลายสาขาวิชา  และจบไม่ตรงกับวิชาหรือทักษะ                  
ท่ีรับผิดชอบสอนส่งผลใหก้ารพฒันาผูเ้รียนยงัไม่บรรลุตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้น
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) (ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั, 2559)   
 จากความเป็นมา ความส าคัญ ความจ าเป็นและสภาพปัญหาข้างต้น ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาและ            
น าทฤษฎีระบบซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเขา้ใจง่าย มีขั้นตอนชดัเจนเป็นรูปธรรม ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ 
กระบวนการ ผลลพัธ์ และข้อมูลยอ้นกลับ และเป็นระบบเปิด (Open System) ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กัน    
มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา และสร้างรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดั      
การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั มาเป็นแนวทางในการพฒันาครูซ่ึงมีเป้าหมายส าคญัเพื่อพฒันาครูให้มี
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพท่ีมีทั้งความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการจดัการเรียนรู้ 
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ตลอดจนพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้บรรลุตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ส่งผลให้ผูเ้รียนมีทกัษะท่ีใช้ใน
การด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์   
 1. เพื่ อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพื่ อพัฒนาครูในการจัดการเรียน รู้ 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
  2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
  3. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้
ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ไปใชก้บัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน 
 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
 ด้ำนเน้ือหำ   
  การวิจัยคร้ังน้ี มุ่ งพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่ อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะ                  
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั     
 ด้ำนแหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้ำหมำย 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดแหล่งขอ้มูล /กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงแบ่งออกตามระยะของการวจิยั  เร่ือง  
การพฒันารูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  มีทั้งหมด  3 ระยะ ดงัต่อไปน้ี 
 

 ระยะที่ 1 กำรศึกษำองค์ประกอบของรูปแบบกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะ
กำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัด
สุโขทยั 
  ผูว้ิจยัก าหนดแหล่งขอ้มูล/กลุ่มเป้าหมาย และตวัแปรท่ีศึกษาของการวิจยัระยะท่ี 1 โดย    
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นยอ่ย ดงัน้ี 



 7 

 ขั้นที ่1.1 การศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
 แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแนวคิดของรูปแบบและ          
การพฒันารูปแบบ ทฤษฎีทางการบริหาร การพฒันาครู การจดัการเรียนรู้ของครู ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และเทคนิคการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง            
ทางสติปัญญา 
   ประเด็นทีมุ่่งศึกษำ คือ ขอ้มูลพื้นฐานองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูใน
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 ขั้นที ่1.2 การสัมภาษณ์  
  กลุ่ มเป้ำหมำย ได้แก่ ครู และผู ้ปกครอง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ปีการศึกษา 2560  จ านวน 20 คน ได้แก่  1) ครู จ  านวน 10 คน ท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี (1) จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป (2) ปฏิบติัหน้าท่ีสอนท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั        
(3) มีประสบการณ์ในการสอนผูเ้รียนท่ีเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กพิการ มาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และ 2) ผูป้กครอง 
จ านวน 10 คน ท่ีเป็นผูพ้าผูเ้รียนมารับบริการท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั อยา่งสม ่าเสมอ
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีการศึกษา 
        ประเด็นที่ มุ่งศึกษำ คือ ข้อมูลความต้องการรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูใน           
การจดัการเรียนรู้ และแนวทางการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 ขั้นที ่1.3 การจดัสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ 
    กลุ่มเป้ำหมำย ไดแ้ก่ อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 9 คน ประกอบด้วย              
1) อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 4 คน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีผลงานทางวิชาการเก่ียวกบัการบริหารเพื่อ
พฒันาครูการจดัการเรียนรู้ของครู 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ท่ีมีคุณสมบติั (1) จบการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก หรือมีวิทยฐานะผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ (2) มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดั
การศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความต้องการพิเศษ (3) เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 3) ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 2 คน ท่ีมีคุณสมบติั (1) เคยเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  (2) มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมี   
ความตอ้งการพิเศษไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี 
   ประเด็นที่ มุ่งศึกษำ คือ องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัด 
การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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  ระยะที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ ทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองส ำหรับผู้เรียนทีม่ีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสุโขทยั 
  ผูว้ิจ ัยก าหนดแหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย และตัวแปรท่ีศึกษาของการวิจัย ระยะท่ี 2        
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นยอ่ย ดงัน้ี 
   ขั้นที่ 2.1 ยกร่างรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  
ผูว้จิยัด าเนินการ ดงัน้ี 
   แหล่งข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง  2) การสัมภาษณ์ครูและผูป้กครอง และ 3) การจดัสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ   
   ประเด็นที่มุ่งศึกษำ คือ ความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูใน      
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
  ขั้นที ่2.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั โดยการจดัประชุมผูท้รงคุณวฒิุ  
   กลุ่มเป้ำหมำย ไดแ้ก่ อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ 
ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 11 คน ประกอบด้วย      
1) อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 5 คน ท่ีมีผลงานทางวิชาการเก่ียวกบัการบริหารเพื่อพฒันาครู      
การจดัการเรียนรู้ของครู และเก่ียวกบัการจดัการศึกษาพิเศษ 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 4  คน ท่ีมี
คุณสมบติั (1) จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือมีวิทยฐานะผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ (2) มีประสบการณ์
เก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  (3) เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3) ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 2 คน ท่ีมีคุณสมบัติ (1) เคยเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2) มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี 

  ประเด็นที่มุ่งศึกษำ คือ ความเหมาะสมของร่างรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูใน           
การจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา           
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  
  ขั้ นที่  2.3 ทดลองใช้ รูปแบบการบริหารเพื่ อพัฒนาครูในการจัดการเรียน รู้ทักษะ                              
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั     
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   แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครู ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 9 คน ท่ีมีคุณสมบติัดังน้ี 1) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป        
2) ปฏิบติัหน้าท่ีสอนท่ีหน่วยบริการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  3) มีแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 
   ประเด็นที่ มุ่งศึกษำ คือ ทดลองใช้รูปแบบฯ เพื่อศึกษาระดับความสามารถของครูใน           
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั     
 

 ระยะที่ 3 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรน ำรูปแบบกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำครูในกำรจัดกำร
เรียนรู้ทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำ
พเิศษประจ ำจังหวดัสุโขทยั ไปใช้กบัศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัอ่ืน 

  ระยะน้ีเป็นการประเมินความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูใน          การ
จดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ไปใชก้บัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ 
    แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้ำหมำย ไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการและครู ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ปีการศึกษา 2561  จ  านวน 180 คน จาก 4 ภูมิภาค โดยเลือกมาภูมิภาคละ 5 จงัหวดั 
พิจารณาจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั  ทั้งหมด 20 แห่ง ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 1) เป็นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัเหมือนกนัไม่ใช่
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2) เป็นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัท่ีมีการใหบ้ริการช่วยเหลือใน
ระยะแรกเร่ิมตามแนวทางของส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 3) เป็นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
ท่ีมีผูอ้  านวยการท่ีมีตวัตน ณ วนัท่ีใหข้อ้มูล ซ่ึงไม่ใชผู้ท่ี้รักษาการแทน 4) เป็นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดั ท่ีผูอ้  านวยการและครูยนิดีและสมคัรใจในการใหข้อ้มูลตามแบบประเมินความเป็นไปไดใ้นการน า
รูปแบบฯ ไปใช ้โดยผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูอ้  านวยการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษทั้ง 20 แห่ง จ านวน 20 คน และครู
ท่ีปฏิบัติการสอนท่ีมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)  
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั แห่งละ 8 คน จ านวน 
160 คน  รวมทั้งส้ิน 180 คน 
   ประเด็นที่ มุ่งศึกษำ คือ ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูใน         
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ไปใชก้บัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. รูปแบบกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผู้เรียน                 
ที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ หมำยถึง ชุดองค์ประกอบของการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดั     
การเรียนรู้เพื่อให้ครูมีความรู้ มีทกัษะ และมีเจตคติในการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 1) ดา้นการเตรียมการสอน 2) ดา้นการน าเขา้สู่
บทเรียน 3) ด้านการจดัการเรียนรู้ 4) ด้านการประเมิน และสรุปผล ซ่ึงเป็นการน าแนวคิดทฤษฏี
ระบบมาประยุกต์ใช้เป็นหลักการในการสร้างรูปแบบฯให้เป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายชัดเจน           
มีทั้งหมด 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
  องค์ประกอบที่ 1 หลักกำรของรูปแบบ หมายถึง การน าแนวคิดทฤษฏีระบบ ประกอบดว้ย 
ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลลพัธ์และขอ้มูลยอ้นกลบั มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารูปแบบการบริหาร
เพื่ อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่อง                  
ทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั อยา่งเป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายชดัเจน    
   องค์ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมำยของรูปแบบ หมายถึง ความคาดหวงัท่ีต้องการให้เกิดข้ึน                
กบัครูโดยครูตอ้งมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี        
ความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ มีความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติในการจดัการเรียนรู้ทักษะ        
การช่วยเหลือตนเองในดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียน ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้น
การประเมิน และสรุปผล นอกจากน้ีมุ่งพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองดีข้ึน 

องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยน ำเข้ำ หมายถึง ทรัพยากรต่าง ๆท่ีส่งผลต่อการบริหารเพื่อพฒันาครู                    
ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบดว้ย 
1) ดา้นบุคลากร 2) ดา้นงบประมาณ 3) ดา้นวสัดุ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ 4) ดา้นการบริหารจดัการ  
  องค์ประกอบที่ 4 กระบวนกำร หมายถึง ขั้นตอนการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัด         
การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบดว้ย     
5 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การวางแผน และสร้างแรงจูงใจ ขั้นท่ี 2 การฝึกอบรม ขั้นท่ี 3 การน าไปสู่ปฏิบติั    
ขั้นท่ี 4 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ขั้นท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้     
  องค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์ หมายถึง ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะ         
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีความรู้ มีทกัษะ และเจตคติใน
การจดัการเรียนรู้ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียน ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้น
การประเมิน และสรุปผล แลว้ใหส้ะทอ้นผลเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป   
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 2. ควำมสำมำรถของครู หมายถึง ความรู้ ทักษะ และเจตคติของครูในการจดัการเรียนรู้                
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในดา้นการเตรียมการสอน               
ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียน ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นการประเมิน และสรุปผล 
  ควำมรู้ หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัความรู้ของครูในการจดัการเรียนรู้                  
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ชนิดเลือกตอบแบบปรนยั 
จ านวน 40 ขอ้ 
  ทักษะ หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินทกัษะการปฏิบติัของครูในการจดัการเรียนรู้
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  เจตคติ หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการท าแบบวดัเจตคติของครู ซ่ึงเป็นแบบวดัความคิดเห็น
เก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดทั้งทางบวก และทางลบในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

3. ทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง หมายถึง ความสามารถในการท ากิจกรรมท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต
อย่างอิสระในชีวิตประจ าวนั คือ 1) การรับประทานอาหาร ประกอบด้วย การด่ืม การใช้ช้อนสั้ น                                    
การใช้ช้อนส้อม มารยาทในการรับประทานอาหาร 2) การแต่งกาย ประกอบด้วย การถอด-สวมถุงเท้า 
รองเท้า กระโปรง กางเกง และเส้ือ 3) การขับถ่าย ประกอบด้วย การท าความสะอาดหลังขับถ่าย                              
การใช้ห้องน ้ าในท่ีอยู่อาศัย การใช้ห้องน ้ าในท่ีสาธารณะ 4)  การดูแลสุขอนามัย ประกอบด้วย  
การท าความสะอาดมือ และเท้า การท าความสะอาดหน้า การแปรงฟัน การอาบน ้ า การหวีผม และ              
การสระผม และ 5) การรับผดิชอบงานบา้น ประกอบดว้ย การปู และเก็บท่ีนอน การจดัเก็บส่ิงของเคร่ืองใช ้ 
การจดั และท าความสะอาดโตะ๊อาหาร และการท าความสะอาดภาชนะต่าง ๆ หลงัรับประทานอาหาร 

4. ผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ หมายถึง ผูเ้รียนท่ีมีความจ ากดัชดัเจนในการปฏิบติัตน
ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ียอยา่งมีนยัส าคญั รวมกบัความจ ากดั
ของทักษะการปรับตวัอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะ ได้แก่ การส่ือความหมาย การดูแลตนเอง        
การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทกัษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น การรู้จกัใช้ทรัพยากรในชุมชน      
การรู้จกัดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวนั  การท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษา
สุขภาพอนามยั และความปลอดภยั ทั้งน้ีจะแสดงอาการดงักล่าว ก่อนอาย ุ18 ปี 

5. ควำมเป็นไปได้  หมายถึง ค่าเฉล่ียของคะแนนการประเมินของผู ้อ  านวยการ และครู         
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูใ่นระดบัมากข้ึน
ไปหรือมีค่าตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป ในการน ารูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ            
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั ไปใช ้
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้ไดรู้ปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง

ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ท่ีใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาครูไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

2. รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการก าหนดนโยบายทางการศึกษาส าหรับผูเ้รียนพิการไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

3. กระบวนการวิจยัรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย                
ใช้เป็นแนวทางในการน าไปใช้ เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนพิการทุกประเภทความพิการ 
ใหไ้ดเ้ตม็ตามศกัยภาพอนัจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาท่ีตอ้งการต่อไป 



13 
 

บทที ่2 
 วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

 

การวิจยัน้ีเป็นการสร้างรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย              
ผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิดจากเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1.   แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ  
 2.   แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีทางการบริหาร 
 3.   แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาครู  
 4.   แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของครู 
  5.   แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
 6.   แนวคิดเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  7.   แนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  8.   บริบทศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
 9. เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 10. กรอบแนวคิดในการวจิยั        
 

แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ   
 ความหมายของรูปแบบ 
    “รูปแบบ” หรือ “โมเดล” เป็นค าท่ีส่ือความหมายได้หลายอย่างโดยทั่วไปแล้วรูปแบบ          
จะหมายถึง ส่ิงของหรือวิธีการด าเนินงานท่ี ประกอบด้วย องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นตน้แบบของส่ิงใด  
ส่ิงหน่ึง หรือกระบวนการท างานอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น รูปแบบจ าลองของส่ิงก่อสร้าง รูปแบบใน           
การบริหารองค์การ รูปแบบในการพฒันาองค์การ เป็นตน้ ได้มีนักวิชาการให้ความหมายรูปแบบไว ้
ดงัน้ี 
  ปิยวชัร์ สุทธิวนิช (2558) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัหรือตวั
แปร หรือองคป์ระกอบส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงท าใหมี้ลกัษณะของชุดความสัมพนัธ์เส้น และใชเ้ป็นแนวทางใน
การด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
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 สุริยา ศรีโภคา (2559) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของส่ิงท่ีสร้างข้ึนมาสามารถสร้างจาก
หลกัฐานต่างๆ ท่ีมีอยูจ่ากการหยัง่รู้ดว้ยค าอุปมาอุปไมย หรือแตกมาจากทฤษฎีก็ได ้
  อญัชลา เกล้ียงแกว้ (2560) รูปแบบ หมายถึง แนวทางหรือแบบอยา่งใดการด าเนินการท่ีแสดง
ให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิดโดยอาจเป็นรูปแบบเชิงกายภาพ หรือเชิงคุณลกัษณะ หรืออาจเป็นรูป  
แบบอยา่งง่ายและอยา่งซบัซอ้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยจดัระบบความคิดใหง่้ายข้ึนและเป็นระบบ 
 ณฏัญา พลเสน (2561) รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบอยา่งโดยสร้างมาจากความคิด 
ประสบการณ์ หรือจากทฤษฎีหลกัการต่าง ๆ และแสดงออกในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เพื่อ  อธิบาย
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
 สมุห์ทิพย์ สิ ริธัมโม (2561) รูปแบบ หมายถึง องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ป ระกอบ  ขั้ น ตอน  และกระบ วนการต่ าง  ๆ  ท่ี มี ก ารศึ กษ าอย่าง เป็ น ระบบ  และ เป็ น
กระบวนการพฒันาท่ีมี ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั 

คอสินิและเออบาค (Corsini and Auerbach , 2007) กล่าวว่า รูปแบบ เป็นชุดความสัมพนัธ์ท่ี
สร้างข้ึนระหวา่งปรากฏการณ์ในโลกความจริงและโครงสร้างของส่ิงท่ีก าลงัศึกษาซ่ึงเป็นตวัแทนของ
ปรากฏการณ์ในโลกความจริง 

ฮสัเซน และ โพสสเตลเวท (Husen and Postlethwaite, 2007) กล่าวว่า  รูปแบบแตกต่างจาก
ทฤษฎีเพราะรูปแบบยงัไม่ใช่ข้อเท็จจริงท่ีได้พิสูจน์แล้ว รูปแบบยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูว้ิจยัพยายาม
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัขององค์ประกอบอย่างเป็นนระบบ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
เพื่อท่ีจะน าเสนอรูปแบบมาใชป้ระโยชน์ 

ทิงคเ์อก็ชิสท ์(Thinkexist, 2008)  กล่าววา่ รูปแบบ เป็นแบบจ าลองระบบการปฏิบติังาน หรือ
แบบแปลนของการก่อสร้างท่ีวาดไวล่้วงหนา้ หรือส่ิงของท่ีเป็นตวัแทนแสดงความคิดของส่ิงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต หรือส่ิงท่ีเตรียมเอาไวล่้วงหนา้ 

อาร์ดิกชั่นเนอร่ี (Ardictionaary, 2008) กล่าวว่า รูปแบบคือแบบจ าลองท่ีเป็นสัดส่วน หรือ
ประเภทเดียวกนักบัของจริง หรือสัญลกัษณ์ของการเป็นตวัแทนส่ิงใดส่ิง หน่ึงท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต 
หรือแบบแผนของส่ิงท่ีเตรียมไว ้

วลิเลอร์ (Willer, 2011) กล่าววา่ รูปแบบ เป็นการสร้างมโนทศัน์เก่ียวกบัชุดของ ปรากฏการณ์
โดยอาศยัหลกัการ (Rationale) ของระบบรูปนัย (Formal system) และมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการท าให้เกิด     
ความกระจ่างชดัของนิยาม ความสัมพนัธ์และประพจน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  สรุปไดว้่า รูปแบบ หมายถึง ชุดขององคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัโดย    
ถูกสร้างข้ึนมาจากแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานเก่ียวกับ           
การพฒันาคุณภาพขององคก์รอยา่งเป็นระบบ  

ประเภทของรูปแบบ  
นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงประเภทของรูปแบบไวท่ี้ส าคญัมีดงัต่อไปน้ี  
คีวสิ (Keeves, P. J., 1998) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบ ดงัน้ี   
  1. รูปแบบเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิงกายภาพ ส่วนใหญ่ใช้ในด้าน

วิทยาศาสตร์ เช่น รูปแบบหรือแบบจ าลองโครงสร้างอะตอมสร้างข้ึนโดยใช้หลักการเปรียบเทียบ
โครงสร้างของรูปแบบให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีคลา้ยกนัทางกายภาพสอดคลอ้งกบัขอ้มูลและความรู้  
ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นดว้ยรูปแบบท่ีสร้างข้ึนตอ้งมีองคป์ระกอบชดัเจนสามารถน าไปทดสอบด้วยขอ้มูลเชิง
ประจกัษไ์ดแ้ละสามารถน าไปใชท้  าการหาขอ้สรุปของปรากฏการณ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง    

  2. รูปแบบเชิงอธิบาย (Semantic Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยาย หรือ
อธิบาย ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาดว้ยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดโครงสร้าง องคป์ระกอบ 
และความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ เหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น รูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นตน้ 

 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ์ของ 
องค์ประกอบหรือตวัแปรต่าง ๆ โดยใช้สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์เดิมรูปแบบน้ีใช้กบัศาสตร์ทางดา้น 
วิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบนัมีแนวโน้มในการน าไปใช้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์เพิ่มข้ึน 
รวมทั้งการศึกษาดว้ยโดยเฉพาะในการวดัผลการศึกษารูปแบบแบบน้ี สามารถอธิบายความสัมพนัธ์และ 
สร้างเป็นทฤษฎีเพราะสามารถทดสอบสมมติฐานไดรู้ปแบบหรือแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์มกัพฒันา 
มาจากรูปแบบเชิงอธิบาย 

 4. รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Model) เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากรูปแบบเชิงอธิบายโดย     
การน าเอาเทคนิคการวเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) มาใช ้ปัจจุบนัมีการน ารูปแบบน้ีมาใชใ้นการวจิยั 
ทางการศึกษาเพิ่มมากข้ึน รูปแบบแบบน้ีจะเป็นการน าเอาตวัแปรมาเขียนเป็นสัญลกัษณ์หรือค ายอ่แลว้
ใช้เส้นตรง และลูกศร แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรในเชิงเหตุ และผล เช่น รูปแบบการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน สติปัญญาของผูเ้รียนมีผลมาจากสภาพทางเศรษฐกิจของพ่อแม่และส่ิงแวดล้อมท่ีบา้น เป็นตน้ 
รูปแบบดงักล่าวสามารถก าหนดเป็นกรอบในการรวบรวมขอ้มูลในสภาพท่ีเป็นจริง   
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เคพแลน (Kaplan, 1996) กล่าววา่ รูปแบบท่ีใชโ้ดยทัว่ไปมี 5 รูปแบบ คือ 
 1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออกมาในลกัษณะของ    

การเปรียบเทียบส่ิงต่าง ๆ อยา่งนอ้ยสองส่ิงข้ึนไป 
  2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) ไดแ้ก่ความคิดท่ีแสดงออกมาผา่นทางการใช ้ภาษาพูด 
 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงออก ผา่นทางสูตร 

คณิตศาสตร์ 
    4. รูปแบบเชิงแผนผงั (Schematic Model) ไดแ้ก่ ความคิดท่ีแสดงผา่นทางแผนผงั แผนภาพ  

ไดอะแกรม กราฟ เป็นตน้  
    5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ไดแ้ก่ความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์เชิง สาเหตุ
ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ของสถานการณ์ใด ๆ 

จอยส์และเวลล์ (Joyce and Weil, 2000) ได้ศึกษาและจดัแบ่งประเภทของรูปแบบ ตามแนวคิด
หลกัการ หรือทฤษฎีซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้น ๆ และไดแ้บ่งรูปแบบ ดงัน้ี 

 1. Information–Processing Models รูปแบบการสอนท่ียึดหลกัความสามารถในกระบวนการ
ประมวลขอ้มูลของผูเ้รียนและแนวทางในการปรับปรุงวธีิการจดัการกบัขอ้มูลใหมี้ ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 2. Personal Models รูปแบบท่ีจดัไวใ้นกลุ่มน้ีให้ความส าคญักบัปัจเจกบุคคล และการพฒันา
บุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเนน้กระบวนการท่ีแต่ละบุคคลจดัระบบปฏิบติัต่อสรรพส่ิง (Reality) ทั้งหลาย  

 3. Social Interaction Models เป็นรูปแบบท่ีให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
บุคคลต่อสังคม  

 4. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบท่ีใช้องค์วามรู้ด้านพฤติกรรม ศาสตร์เป็นหลกัใน      
การพัฒนารูปแบบ จุดเน้นท่ีส าคญัคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตได้  ของผูเ้รียนมากกว่า        
การพฒันาโครงสร้างจิตวทิยาและพฤติกรรมท่ีไม่สามารถสังเกตได ้
  สรุปไดว้า่ รูปแบบมีหลายประเภทดว้ยกนั เป็นส่ิงท่ีสร้างและพฒันาข้ึน แต่ละสาขาจะมีรูปแบบท่ี
แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงสามารถแบ่งไดต้ามทฤษฎีพื้นฐานของลกัษณะท่ีศึกษานั้น ๆ หรืออาจแบ่งตาม
วตัถุประสงคใ์นการอธิบายรูปแบบนั้น ๆ  
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 องค์ประกอบของรูปแบบ 
 จากการศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบ นกัการศึกษาไดส้รุปไว ้ดงัน้ี  
  นิวตัร นาคะเวช (2554) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันและสรุปไว้ว่า 
องค์ประกอบ คือ มีส่วนปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และองค์ประกอบเสริม โดยมีองค์ประกอบ
หลกั 5 องคป์ระกอบ คือ 1) วตัถุประสงคโ์รงเรียนในฝัน 2) หลกัการบริหารจดัการ 3) ระบบโครงสร้าง
การบริหาร 4) กลยุทธ์การด าเนินงาน  5) ภาพความส าเร็จ โดยมีองค์ประกอบย่อย 24 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบเสริม 2 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และการประเมิน ปรับปรุงและ
พัฒนา โดยรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน มี คุณลักษณะทั้ งด้านความมีประโยชน์               
ดา้นความถูกตอ้ง ดา้นความเหมาะสม และ ดา้นความเป็นไปได ้สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นโรงเรียน
ในฝัน และโรงเรียนทัว่ไปได ้
  ไมตรี บุญทศ (2554) ได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบท่ีคล้ายกันไวว้่า ควรมีองค์ประกอบ     
หลกั คือ 1) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลกัการของรูปแบบ 3) ระบบงาน และ
กลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงานของรูปแบบ และ 5) แนวทางประเมินรูปแบบ โดยมีค าอธิบายศพัท์
เฉพาะประกอบรูปแบบ พร้อมมีเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้การจดัท าคู่มือการใชรู้ปแบบโดยน าสาระ
ขององคป์ระกอบบรรจุไวอ้ยา่งสมบูรณ์เอ้ือประโยชน์ต่อผูส้นใจศึกษาและน ารูปแบบไปใช ้
 ทิศนา แขมมณี  (2555) ได้อธิบายว่ารูปแบบท่ีดีควรมีองค์ประกอบ ดังน้ี 1) รูปแบบต้องเป็น
แนวทางท่ีน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมาสามารถพิสูจน์ และทดสอบไดเ้ชิงประจกัษ ์2) โครงสร้างของ
รูปแบบตอ้งประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal relationship) สามารถอธิบายปรากฏการณ์
หรือเร่ืองนั้น ๆ 3) รูปแบบตอ้งสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) 
และความสัมพนัธ์ (Interrelations) 4) รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง  (Structure 
relationships) มากกวา่ความสัมพนัธ์เช่ือมโยง (Associative relationship)  
 ปริชาติ  ชมช่ืน  (2555) ได้ส รุปเก่ียวกับองค์ประกอบของรูปแบบคล้ายคลึงกัน  ได้แก่                    
1) วตัถุประสงค์ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการ 3) ระบบงานและกลไก 4) วิธีด าเนินงาน 5) แนว       
การประเมินผล  
  สมชัย จรรยาไพบูลย์ (2555) ได้ส รุปองค์ประกอบของรูปแบบท่ีคล้ายกันไว้ว่า ควรมี
องค์ประกอบหลัก คือ  1) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ  2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ              
3) ระบบงาน และกลไกของรูปแบบ 4) วิธีด าเนินงานของรูปแบบ และ  5) แนวทางประเมินรูปแบบ     
โดยมีค าอธิบายศพัทเ์ฉพาะประกอบรูปแบบ พร้อมมีเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้การจดัท าคู่มือการใช้
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รูปแบบโดยน าสาระขององค์ประกอบบรรจุไวอ้ย่างสมบูรณ์เอ้ือประโยชน์ต่อผู ้สนใจศึกษาและ            
น ารูปแบบไปใช ้
 ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2561) กล่าวว่า รูปแบบท่ีดีควรมีองค์ประกอบ ดังน้ี 1) จุดมุ่งหมายหรือ
เป้าหมาย 2) ทฤษฎีหลักการ ปรัชญาหรือแนวคิด 3) กระบวนการ 4) การวดัและประเมินผล และ          
5) การจดัระบบ    
 วศินี รุ่งเรือง (2562) กล่าวว่า องคป์ระกอบของรูปแบบ สามารถสรุปไดว้่ามีองคป์ระกอบส าคญั 
คือ 1) ปรัชญา/ทฤษฎี/แนวคิด/หลกัการ/ความเช่ือ 2) เป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย/ผลลพัธ์ 3) กระบวนการ/
วธีิการ/เทคนิค 4) การประเมินผล 
 จอย และเวล (Joyce & Weil., 2000) สรุปว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ  ดังน้ี  1) เป้าหมายของ
รูปแบบซ่ึงอธิบายถึงส่ิงท่ีมุ่งพฒันาหรือคุณลกัษณะท่ีตอ้งการให้เกิด  2) หลกัการหรือแนวคิดท่ีเป็น
พื้นฐานของรูปแบบ 
3) รายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนหรือการด าเนินการ 4) การประเมินผลท่ีจะช้ีให้เห็นถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิด
ข้ึนกบัการใชรู้ปแบบนั้น 
 กลุค (Gluck, 2004) ไดก้ล่าววา่องคป์ระกอบของรูปแบบมี 2 ส่วน คือ 1) สถาบนั (Institution) ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคมท่ีมีการก าหนดแนวปฏิบติัหน่วยย่อยของสถาบนั แบ่งออกเป็นบทบาท 
(Role) และความคาดหวงั (Expectation) บทบาทจะเก่ียวพนักบับุคลิกภาพของบุคคล เป็นการกล่าวถึง 
ลกัษณะของต าแหน่งหนา้ท่ี และสถานะภายใตส้ถาบนัและเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของผูส้วมบทบาท 
ส่วนความคาดหวงัเป็นเร่ืองของเกณฑ์มาตรฐานทางสังคม หรือสถาบนัท่ีมุ่งหวงัจะได้รับจากผูส้วม 
บทบาท บทบาทท่ีสมบูรณ์ควรก าหนดความสัมพนัธ์กับบทบาทอ่ืน ๆ ในสถาบันแนวคิดน้ี ท าให ้      
การก าหนดงานในแต่ละหนา้ท่ีเป็นไปตามล าดบัขั้นท าใหก้ารด าเนินงานของสถาบนับรรลุวตัถุประสงค์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) บุคคล(Individual) เป็นรูปแบบของระบบสังคมท่ีมีองค์ประกอบย่อยท่ีมี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานขององคก์าร คือ บุคลิกภาพ (Personality) และความตอ้งการส่วนบุคคล (Need 
Disposition) บุคลิกภาพมีความส าคญัต่อการวางตวัของผูส้วมบทบาท และความคาดหวงัในการท างาน 
ของสถาบนั 

 ผูว้ิจ ัยได้วิเคราะห์ความสอดคล้ององค์ประกอบของรูปแบบโดยน า เสนอในรูปแบบตาราง 
ประกอบ เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี     
ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 การวเิคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบ 
 

 

  จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูล และวเิคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบ
จากนกัการศึกษาหลายท่านท่ีมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเป็นส่วนใหญ่ จึงสามารถสรุปองค์ประกอบ
ของรูปแบบท่ีผูว้ิจยัจะน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบในการพฒันา
รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี     
ความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  มี 5 องค์ประกอบท่ีส าคญั 

 
 
 
 

องค์ประกอบ 
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1)  หลกัการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 
2)  จุดมุ่งหมาย หรือ 
     เป้าหมาย 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
9 

3)  ปัจจยัน าเขา้ หรือ 
     ระบบกลไก 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
9 

4)  กระบวนการ หรือ 
     วธีิการ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
9 

5)  ผลลพัธ์ หรือ 
     การประเมินผล 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 
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6)  ค  าอธิบาย - - - ✓ - -   - 1 
7)  เง่ือนไข - - - ✓ - -   - 1 
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ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 3) ปัจจัยน าเข้า 4) กระบวนการ และ               
5) ผลลพัธ์ 

 การพฒันาและการตรวจสอบรูปแบบ 
 การพฒันารูปแบบไดมี้นกัวชิาการและนกัการศึกษาเสนอไว ้ดงัน้ี  
 มาลี สืบกระแส (2552) อธิบายการพฒันารูปแบบ เป็นกระบวนการสร้างหรือพฒันาแบบจ าลอง
ตลอดจนการทดสอบรูปแบบท่ีดีใหมี้คุณภาพ การจะน าไปสู่สภาวการณ์ท่ีดีในการศึกษาวจิยั 
  บุญชม ศรีสะอาด (2556) ไดน้ าเสนอการสร้างหรือการพฒันา รูปแบบ ดงัน้ี 1) สร้างหรือพฒันา
รูปแบบตามสมมติฐานโดยการศึกษาคน้ควา้ ทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบและผลการศึกษาหรือวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะช่วยให้สามารถก าหนดองคป์ระกอบ หรือตวัแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบรวมทั้งลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบหรือตวัแปรเหล่านั้น หรือล าดบัก่อนหลงัของแต่ละองคป์ระกอบใน
รูปแบบ การพฒันารูปแบบนั้นจะตอ้งใช้หลกัการของเหตุผลเป็นรากฐานส าคญัและการศึกษาคน้ควา้
มากจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารูปแบบอย่างยิ่ง ผูว้ิจยัอาจคิดโครงร่างของรูปแบบข้ึนมาก่อนแล้ว
ปรับปรุงโดยอาศัยข้อสนเทศจาก  การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีแนวคิดหรือผลการวิจัยท่ี เก่ียวข้อง                  
2) การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวม ขอ้มูล หรือท าการทดลองน าไปใช้
ในสถานการณ์จริงเพื่อทดสอบดูวา่มีความเหมาะสมหรือ มีประสิทธิภาพ ตามท่ีมุ่งหวงัหรือไม่ ช่วยให้
ทราบอิทธิพลหรือความส าคญัขององคป์ระกอบย่อยหรือตวัแปรต่าง ๆ ผูว้ิจยัอาจปรับปรุงใหม่โดยตดั
องค์ประกอบหรือตวัแปรท่ีมีอิทธิพล หรือความส าคญัน้อยออกจาก รูปแบบของตน ซ่ึงจะท าให้ได้
รูปแบบท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  มอรลิสัน และคณะ (Morrison, Ross & kemp., 2004) สรุปกระบวนการพัฒนารูปแบบ ดังน้ี          
1) การระบุความตอ้งการและจุดมุ่งหมายเป็นการวเิคราะห์ความตอ้งการจากการวเิคราะห์ปัญหาประเมิน
ความต้องการเพื่อน ามาออกแบบและพฒันาและก าหนดจุดมุ่งหมายของรูปแบบ 2) การวิเคราะห์
คุณลกัษณะเป็นการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆท่ีจะมีผลไม่วา่จะเป็นอายุเพศพื้นฐานทางเศรษฐกิจความ
ถนดัแรงจูงใจความรู้พื้นฐานรวมทั้งความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มตลอดจนดา้นระดบั
พฒันาการและรูปแบบ 3) การก าหนดงานผลผลิตและวตัถุประสงคเ์ป็นการก าหนดงานท่ีจะตอ้งท าตาม
ขั้นตอน 4) การทดสอบก่อนเป็นการสืบคน้ความรู้พื้นฐานก่อนท่ีจะท าการด าเนินการ 5) ก าหนดเน้ือหา
สาระโดยการวิเคราะห์หารายละเอียดของกิจกรรมหรืองานท่ีเก่ียวข้องอาจใช้การสัมภาษณ์หรือ          
การสังเกต 6) ก าหนดวตัถุประสงคเ์ป็นการก าหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งการให้เกิดเป็นผลจากการใชรู้ปแบบ 
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7) การก าหนดกิจกรรมเป็นการด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนด 8) การก าหนดทรัพยากรเป็น             
การวเิคราะห์ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งเช่นบุคลากรงบประมาณองคก์รส่ือและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีท าให้
การออกแบบประสบความส าเร็จ 9) การก าหนดการบริการสนับสนุนเป็นการวิเคราะห์ถึงการบริการ
สนบัสนุนท่ีจ าเป็น 10) การประเมินผลเป็นการประเมินเพื่อน าไปปรับปรุงออกแบบและพฒันา 
 บริค (Briggs, 2005) สรุปกระบวนการพฒันารูปแบบ ไดด้งัน้ี 1) การวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์
ปัญหาสาเหตุของปัญหาวิธีการแก้ปัญหาท่ี เป็นไปได้ข้อจ ากัดเป้าหมายของการจัดกิจกรรม                    
2) การออกแบบเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์เน้ือหากิจกรรมการเรียน รู้ส่ือและแนวทางใน                  
การประเมินผล 3) การพฒันาเป็นการพฒันามีองคป์ระกอบส าคญัคือเน้ือหากิจกรรมและการประเมินผล 
4) การทดลองภาคสนามเป็นการน ารูปแบบไปทดลองใชเ้พื่อหาความเป็นไปไดแ้ละประสิทธิภาพของ
รูปแบบ 5) การน าไปใช้เป็นการน ารูปแบบท่ีผ่านการทดลองภาคสนามไปด าเนินการใช้จริง                  
6) การเผยแพร่ภายหลงัการด าเนินการใชจ้ริงจึงด าเนินการเผยแพร่ต่อไป 
 ส าหรับการตรวจสอบรูปแบบ มีวิธีตรวจสอบ ดงัน้ี คือ 1) การตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิ โดย
ผูว้ิจยัจะน าเสนอรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนเสนอต่อ ผูท้รงคุณวุฒิ พร้อมกบัแบบประเมินเพื่อให้ผูท้รงคุณวุฒิ
ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่าง ๆ          
2) การตรวจสอบโดยการประชุมสัมมนา โดยผูว้ิจยัจดัประชุมสัมมนาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งผูท้รงคุณวฒิุ แลว้
น าเสนอรูปแบบท่ีพฒันาข้ึนต่อท่ีประชุม เสร็จแลว้ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาวิพากษ์ ประเมินรูปแบบ
ทั้งในดา้นความเหมาะสม และความเป็นไปได ้และใหข้อ้เสนอแนะต่อไปในท่ีประชุม 3) การตรวจสอบ
โดยการทดลอง โดยผูว้ิจยัด าเนินการทดลองใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึนในสภาพจริง หรือเหตุการณ์จ าลอง 
ตามแบบแผนท่ีออกแบบไวเ้พื่อสังเกต รวบรวมข้อมูล และความเห็นต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปใช้ใน     
การปรับปรุงรูปแบบต่อไป (สมาน อศัวภูมิ, 2550)       

สรุปได้ว่า การพฒันาและการตรวจสอบรูปแบบ ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยเร่ิมจาก
การศึกษาความเป็นมา ความส าคญั ความจ าเป็น สภาพปัจจุบนัและปัญหาท่ีคน้พบเพื่อใช้เป็นพื้นฐาน  
ในการสร้างรูปแบบศึกษาหลกัการ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามาก าหนดองคป์ระกอบส าคญัของรูปแบบ
ให้สอดคลอ้ง และสัมพนัธ์กนั จากนั้นจึงก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบไปใช ้และประเมินรูปแบบ
แลว้จึงน าผลท่ีไดม้าปรับปรุง และพฒันาเพื่อให้ไดรู้ปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองท่ีมีคุณภาพสูงสุด อีกทั้ งการพฒันารูปแบบจ าเป็นต้องมีการศึกษา และ
วิเคราะห์ความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษต่อไป    
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แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎทีางการบริหาร  

การบริหารการศึกษา (Educational Administration) เป็นการจดัการกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมให้มีความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม  ค่านิยมหรือ
คุณธรรม โดยกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเป็นระเบียบแบบแผน (ภารดี อนันต์นาวี, 2553) ให้สามารถ
พึ่งตนเองและเป็นท่ีพึ่ งของคนอ่ืนได้ รวมทั้งร่วมกนัแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาสังคมประเทศชาติให้มี             
ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีคุณภาพ (ฐาปนา บุญหลา้, 2553) ทฤษฎีการบริหารการศึกษามีองค์ประกอบ
หลายอย่างท่ีน ามาจากศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ เพื่อน ามาอธิบายในศาสตร์การบริหารการศึกษาท่ีตอ้งศึกษา
คน้ควา้และวิจยัเพิ่มเติมอีกมาก เน่ืองจากมีความสลบัซับซ้อนมาก (ภารดี อนันต์นาวี, 2553) การจะ
บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องอาศยัทฤษฎีเพื่อเป็นกรอบแนวทางส าหรับแนวคิด และ
วิธีการบริหาร (ช่วงโชติ พนัธุเวช, 2555) ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถเลือกใชห้ลกัการทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีมี
อยูอ่ยา่งมากมายไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาจึงจะสามารถส่งผลต่อการปฏิบติังาน 

แนวคิดร่วมสมัย และทฤษฎีท่ีนิยมใช้ในการบริหารสถานศึกษา เม่ือน าไปใช้แล้วจะท าให ้        
การปฏิบติังานประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (อนนัต์ นามทองตน้, 2552) คือ แนวคิดการบริหาร 
จดัการเชิงระบบ (System Aapproach) หรือ IPO เน่ืองจากเป็นแนวคิดการบริหารท่ีมีความส าคญัโดย 
สถานศึกษาจ าเป็นต้องใช้แนวคิด IPO อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงในความเป็นจริง ถ้าปัจจยัเข้า (Input) และ 
กระบวนการ (Process) ดีมีคุณภาพ ผลผลิต(Output) ซ่ึงเป็นผลลพัธ์จะตอ้งดีและมีคุณภาพอยา่งแน่นอน 
(ช่วงโชติ พนัธุเวช, 2555) 

ทฤษฎรีะบบ  
แนวคิดทฤษฎีระบบมีผูก้ล่าวถึงไวม้ากมายเพราะเป็นแนวคิดท่ีเขา้ใจง่าย มีความเหมาะสม และ

สะดวกต่อการน าไปปรับใชใ้นการปฏิบติังานทุกรูปแบบ เน่ืองจากระบบเป็นการจดัการท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ี
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การน าแนวคิดน้ีมาใชจึ้งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบนัท่ีมี
การขยายตวัอยา่งรวดเร็วและมีความซบัซอ้นมากข้ึน (อนนัต ์นามทองตน้, 2552)  

ทฤษฎีระบบ (System Theory) เร่ิมปรากฏข้ึนเม่ือประมาณ ค.ศ.1950 โดยผูท่ี้เร่ิมอธิบาย แนวคิดน้ี 
คือ เบอร์ทาเลนฟ่ี (Bertalanffy) นกัชีววิทยาชาวออสเตรีย โดยแนวคิดน้ีมององคก์ารเป็นระบบเปิดยอ่ม
มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเป็นระบบและมีความเก่ียวพนักนัในหลายดา้น
หลายระดบั ทั้งส่วนต่าง ๆ ขององค์การก็มีความส าคญัเท่าๆกบัตวัองค์การเอง (จนัทรานี สงวนนาม, 
2553) ต่อมามีการได้น าทฤษฎีระบบมาใช้ในการอธิบายการเปล่ียนแปลงองค์การค่อนขา้งมาก โดยท่ี
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ระบบก็คือชุดของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างกันและระหว่างส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองกัน (ไตรรัตน์       
โภคพลากรณ์, 2554) 

สรุปไดว้า่ ทฤษฎีระบบมีบทบาทส าคญัในการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ในสังคมเพราะทุกอยา่ง
เป็นส่วนหน่ึงของระบบ และแต่ละระบบก็จะประกอบดว้ยระบบย่อยลงไปเร่ือย ๆ จนถึงระบบท่ีเล็ก
ท่ีสุดในการท าความเขา้ใจองคก์ารจะตอ้งมององคก์ารใหเ้ป็นระบบท่ีประกอบดว้ยมนุษยห์รือคนจ านวน
มากมาร่วมกนัด าเนินงาน หรือประกอบภารกิจเพื่อการบรรลุผลตามเป้าหมาย 

ความหมายของระบบ  
ราชบณัฑิตยสถาน (2556) ให้ความหมายของ ระบบ ไวว้า่เป็นกลุ่มส่ิงของซ่ึงมีลกัษณะประสาน

เข้าเป็นส่ิงเดียวกันตามหลักแห่งความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกันด้วยระเบียบของธรรมชาติหรือ            
หลกัเหตุผลทางวชิาการ  

ส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (2556) ให้ความหมายของระบบว่าเป็นการจดัการทั้งองคก์าร
และการจดัการกบัองคป์ระกอบแต่ละส่วนเพื่อบรรลุความส าเร็จขององคก์าร  

สัญญา จันทร์สงวน (2557) ได้สรุปความหมายของระบบว่า เป็นกระบวนการท่ี ช่วยให ้           
การด าเนินงานเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดบรรลุผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ลิทเติลจอน (Littlejohn, S.W., 2002) กล่าวว่า ระบบ ในการบริหารงานนั้ น อาจกล่าวได้ว่า 
หมายถึง องคป์ระกอบหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั และมีส่วนกระทบต่อปัจจยัระหวา่งกนัใน
การด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

มิดเกลย ์(Midgley, G.Ed., 2003) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง ส่ิงซ่ึงประกอบข้ึนด้วยองค์ประกอบ
หรือ หน่วยย่อยองค์ประกอบหรือหน่วยย่อยเหล่าน้ี มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ท่ีก าหนด  

คริสตินา และ เจคควิลีน (Cristina Mele Jacqueline Pels and Francesco Polese, 2010) กล่าวว่า 
ระบบเป็นกลุ่มขององค ์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและมีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะ
ท่ีท าให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อกระท ากิจกรรมเพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จตามความตอ้งการของ
องคก์าร 
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สรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง ภาพส่วนรวมของโครงสร้าง หรือ กระบวนการ ท่ีจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีรวมกันอยู่ให้เกิดเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน สามารถ
ด าเนินงานเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดใหบ้รรลุผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

หลกัการและความส าคัญของระบบ  
ระบบในองค์การโดยทั่วไปมี 2 ประเภท ได้แก่ ระบบปิด (Closed System) ซ่ึงเป็นระบบท่ี         

ไม่พึ่ งพาส่ิงแวดล้อม และปิดตวัเองจากโลกภายนอก และระบบเปิด (Open System) เป็นระบบท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนปัจจยัซ่ึงกนัและกนักบับริบท หรือส่ิงแวดลอ้มภายนอก (Daft, Richard L., 
2001) ในการบริหารการเปล่ียนแปลงองค์การตามหลักการของทฤษฎีแรงผลักแรงดึง (Push-Pull 
Theory) จะประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นระบบ (System) ไดแ้ก่ ระบบการท างานท่ีเหมาะสมเอ้ือให้บุคลากร
ไดเ้ตรียมความพร้อมในการเขา้ร่วมการเปล่ียนแปลงและปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ความพร้อมและความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึงการปรับเปล่ียนระบบและบุคลากรให้
สัมพนัธ์กนั 

เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ และคณะ (2553) ไดก้ล่าวถึง หลกัการของแนวคิดทฤษฎีระบบ ไวด้งัน้ี   
1. ทฤษฎีระบบ เช่ือว่า ระบบจะต้องเป็นระบบเปิด (Open System) กล่าวคือจะต้องมี

ปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม และมี
รูปแบบของการจดัล าดบัในลกัษณะของระบบใหญ่และระบบยอ่ยท่ีสัมพนัธ์กนั  

 2. มีรูปแบบของปัจจัยป้อนเข้าและผลผลิต ท่ีแสดงให้เห็นถึงผลของปฏิสัมพันธ์ท่ีมีกับ 
ส่ิงแวดล้อม โดยเร่ิมตน้จากปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตตามล าดบั ซ่ึงในแต่ละองค์ประกอบของ 
ระบบจะตอ้งมีส่วนสัมพนัธ์กนัและกนั ถา้องคป์ระกอบของระบบตวัใดตวัหน่ึงเปล่ียนไปก็จะมีผลต่อ 
การปรับเปล่ียนขององคป์ระกอบตวัอ่ืนดว้ย  

 3. ทฤษฎีระบบ เช่ือในหลกัการมีเหตุผลของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงเป็นหลกัการทางวทิยาศาสตร์ ทฤษฎี 
ระบบไม่เช่ือผลของสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงเกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่เช่ือว่าปัญหา 
ทางการบริหารท่ีเกิดข้ึนมาจากหลายสาเหตุ และจะมองทุก ๆ อย่างในภาพรวมของทุกองค์ประกอบ 
มากกวา่ท่ีจะมองเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบ 

 4. ทฤษฎีระบบค านึงถึงผลของการปฏิบัติท่ีเป็นปัจจัยเข้า (Input) มากกว่า กระบวนการ 
(Process) ซ่ึงผลสุดทา้ยของงานท่ีไดรั้บอาจมีมากมายหลายส่ิงซ่ึงก็คือ ผลกระทบ (Outcome) ท่ีเกิดข้ึน
ตามมาในภายหลังนั่นเอง และทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปล่ียนและป้อนข้อมูล 
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ยอ้นกลับ (Feedback) เพื่อบอกให้รู้ว่าระบบมีการเบ่ียงเบนอย่างไรควรจะแก้ไขท่ีองค์ประกอบใด      
ของระบบ ซ่ึงก็คือการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) อาจกล่าวไดว้่าในการเปล่ียนแปลงองค์การ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องค านึงถึงการปรับเปล่ียน  ระบบและบุคลากรให้สัมพันธ์กันโดยค านึงถึง           
การปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีรูปแบบของการจดัล าดบัของระบบใหญ่ และระบบยอ่ยท่ีสัมพนัธ์กนั 
องค์ประกอบของระบบมีส่วนท่ีสัมพนัธ์กัน และค านึงถึงผลของปัจจยัเข้าและการวิเคราะห์ระบบ      
โดยลกัษณะส าคญัขององค์การตามแนวคิดเชิงระบบ  จะมีการน าเขา้ปัจจยั กระบวนการและผลผลิตมี
การป้อนกลบัขอ้มูลการด าเนินงาน เพื่อช่วยให้ระบบปรับตวัทนัต่อการเปล่ียนแปลง องคก์ารทุกรูปแบบ
มีการเส่ือมสลาย  จึงต้องสร้างสมดุลยภาพระหว่างระบบกับบริบท และมีการบูรณาการงานให้เป็น   
หน่ึงเดียวกนั เม่ือองคก์ารเติบโตมากข้ึน 

องค์ประกอบของระบบ  
ระบบมีคุณลกัษณะส าคญั คือในระบบหน่ึงๆ จะประกอบดว้ยระบบยอ่ย ๆ มากมาย และภายใน

ระบบยอ่ยอาจจะมีระบบยอ่ยลงไปอีก ในส่วนต่าง ๆ ของระบบจะอยูใ่นสถานะท่ีเคล่ือนไหวได ้และใน
การเคล่ือนไหวของส่วนต่าง ๆ ของระบบน้ีจะมีปฏิกิริยาตอบโตต่้อกนั นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงส่วน
ใดส่วนหน่ึงของระบบอาจมีผลท าให้ตอ้งเปล่ียนแปลงระบบยอ่ย ท่ีอาจท าให้กระทบกระเทือนถึงระบบ
ท่ีใหญ่กว่าได ้(อนันต์ นามทองตน้, 2552) รูปแบบของระบบท่ีใช้อยู่ในองค์การต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมี
องคป์ระกอบพื้นฐานคลา้ยคลึงกนัแต่การน าเสนอรูปแบบอาจมีความแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค์
ของการน าไปใชใ้นช่วงเวลาท่ีตอ้งการแสดงแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองนั้น  
 เฉลิมพงศ ์มีสมนยั (2554) กล่าวถึงองคป์ระกอบของระบบท่ีส าคญั มี 5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัน าเขา้ (Input) หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การด าเนินงานของระบบโดยรวม    
ซ่ึงจะมีผลต่อกระบวนการปฏิบติังานและผลผลิตท่ีได้รับตามล าดับ ปัจจยัน าเข้าในระบบการศึกษา 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง สภาพแวดลอ้ม สมุด ดินสอ อ่ืน ๆ รวมทั้งสารสนเทศเพื่อการผลิต 
เทคโนโลยกีารบริการท่ีมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูเ้รียนและครู เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 

2. กระบวนการ (Process) หรือ กระบวนการเปล่ียนสภาพ (Transformation Process) หมายถึง 
กรรมวิธีในการแปรสภาพปัจจยัน าเขา้ไปสู่ผลผลิตท่ีตอ้งการ กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพจึงข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัน าเข้าท่ีเหมาะสม วิธีการต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่ผลผลิตในระบบการศึกษา ได้แก่ วิธีสอนต่าง ๆ      
การน าทรัพยากรมาใช้ในการด าเนินงานร่วมกนัจะตอ้งค านึงถึงระบบ เน่ืองจากในกระบวนการจะมี
ระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจรตั้ งแต่การบริหารจัดการ การนิเทศ การว ัดและ                
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การประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็นตน้ ซ่ึงรวมถึงความสัมพนัธ์กบัครูและผูเ้รียนเป็นส่วนหน่ึง
ของการเปล่ียนแปลง หรือกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

3. ผลผลิต ผลลพัธ์ หรือผลงาน (Output) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการของการน าปัจจยั
มาปฏิบติัเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวส่ิ้งต่าง ๆ ท่ีออกมาจากกระบวนการ และ      
เข้าไปสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกระบบซ่ึงอาจจะออกมาในรูปข้อมูลสารสนเทศทั้งท่ีเป็นรูปธรรม และ 
นามธรรมรวมถึงความส าเร็จในลกัษณะต่าง ๆไดแ้ก่ ผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในลกัษณะต่าง ๆ 
หรือผูเ้รียนท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตในอนาคตได้ตามอตัภาพ รวมทั้งการบริการของ
องคก์ารทางการศึกษาท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้รวมถึงการเผยแพร่เป็นตน้  

4. ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) หมายถึง ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัผลผลิตหรือกระบวนการ
ขององค์การและการศึกษาประเมินผลของผลงานเพื่อหาขอ้มูลยอ้นกลบัน ามาวิเคราะห์ปรับปรุงต่อไป 
สารสนเทศท่ีได้จากการด าเนินงานของระบบจะมีอิทธิพลต่อการเลือกปัจจยัอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 
ขอ้มูลสารสนเทศน้ีอาจน าไปสู่การเปล่ียนแปลงกระบวนการเปล่ียนแปลงและผลผลิตต่อไป 

5. ส่ิงแวดล้อม (Environment)  หมายถึง ส่ิงท่ีอยู่ล้อมรอบระบบองค์การซ่ึงประกอบด้วย 
สังคม การเมืองและแรงกดดันจากระบบเศรษฐกิจท่ี ส่งผลกระทบต่อการศึกษา กระบวนการ
เปล่ียนแปลง และผลผลิตในอนาคต เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในบางกรณีจะส่งผลกระทบท่ีเป็นผลเสีย
ท าให้องค์การโดยรวมหรือองค์ประกอบต่าง ๆเกิดปัญหา จ าเป็นต้องแก้ไขด้วยการปรับเปล่ียน
องคป์ระกอบองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง  

จนัทรานี สงวนนาม (2553) ได้กล่าวถึง ผลกระทบ (Outcome) ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจาก
ผลลพัธ์ท่ีไดซ่ึ้งอาจเป็นส่ิงท่ีคาดไว ้หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนวา่จะเกิดข้ึนก็ไดร้ะบบ 

สรุปไดว้่า การบริหารการศึกษาตามแนวคิดของทฤษฎีระบบ ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ดงันั้น การน าทฤษฎีระบบมาใช้
ในการบริหารสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงหลักการและเทคนิควิธีการของแนวคิด ซ่ึงจะต้องมี              
การด าเนินการอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และถูกต้องซ่ึงจะช่วยให้ผู ้บริหารได้รับทราบผลของ            
การด าเนินการท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัต่าง ๆ อนัเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงองคก์ารต่อไป 
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 ทรัพยากรในการบริหาร  
 ปัจจยัท่ีส าคญัในการบริหารหรือท่ีเรียกกนัวา่ “ทรัพยากรการบริหาร” มีนกัวชิาการกล่าวไว ้ดงัน้ี 
 ถนัด เดชทรัพย์ (2550) กล่าวว่า ทรัพยากรหรือปัจจยัท่ีนักบริหารต้องให้ความสนใจเพื่อให้     
การด าเนินการตามวตัถุประสงค์ขององค์การประสบความส าเร็จซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัดังต่อไปน้ี       
คือ 1) คน คือ ทรัพยากรท่ีเป็นหวัใจขององคก์รมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการ 2) เงินหรืองบประมาณ 
คือปัจจยัส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การด าเนินต่อไปได ้3) วสัดุ คือ วตัถุดิบซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัไม่แพ้ปัจจยัอ่ืนจ าเป็นต้องมีคุณภาพและมีต้นทุนท่ีต ่าเพราะมีผลผลิตต่อต้นทุน        
การผลิต 4) เคร่ืองจกัรคือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีศกัยภาพท่ีดีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิต
เช่นกนั 
  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2550) กล่าวว่า ทรัพยากรการบริหารการศึกษา ได้แก่ วตัถุและเคร่ืองใช ้
เพื่อประกอบการด าเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการจดัการทรัพยากรในการบริหารสามารถแบ่งแยกได้
เป็น 4 ประเภท หรือเรียกย่อวา 4 M ’s  ดังน้ี  มนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุ เคร่ืองใช้  (Materials and 
Equipments) ความสามารถในการจดัการ (Management) 
   รังสรรค์ อินทน์จนัทน์ (2552) กล่าววา่ ทรัพยากรการบริหาร หมายถึง การท่ีองค์การไดน้ าส่ิงท่ี
เป็นทรัพยากรการบริหารมาสนบัสนุนการด าเนินงาน เพื่อท าให้เกิดการขบัเคล่ือนกระบวนการบริหาร 
และน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยทรัพยากรการบริหาร ไดแ้ก่ คน 
(Man) เงิน (Money) วสัดุส่ิงของ (Material) การจดัการ (Management) กระบวนการท างานหรือวิธีการ
ปฏิบติังาน (Method) การตลาด (Market) และเวลา (Time) 
  วเิชียร ทองนอ้ย (2552) กล่าววา่ ทรัพยากรการบริหารการศึกษา หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีท าใหก้ารจดั
การศึกษาบรรลุวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปทรัพยากรเพื่อการศึกษาท่ีเป็นพื้นฐาน ประกอบดว้ย ทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource) ทรัพยากรทางการเงิน (Money Resource) ทรัพยากร ด้านวสัดุ อุปกรณ์ 
(Material Resource) และทรัพยากรการบริหารจดัการ (Management Resource)  
  สุกัญญา สีหาโภชน์  (2553) กล่าวว่า ทรัพยากรการบริหารการศึกษา หมายถึง การเร่งระดม
ทรัพยากรจากบุคคลชุมชนทอ้งถ่ินหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนมาใชในการจดัและพฒันา
การศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ โรงเรียนมีทรัพยากรเพือ่ใชใ้นการจดัและพฒันาการศึกษาอยางพอเพียง 
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 จากแนวความคิดขา้งตน้เก่ียวกบัทรัพยากรการบริหาร ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาเป็นแนวทางและกรอบ
แนวคิดของการน าปัจจยัน าเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการ ดงัน้ี 
 1. บุคลากร หรือ คน  
  เสาวนีย ์บุพบุญ (2558) กล่าวว่า “คน” เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการบริหารจดัการองค์การ
เพราะคนเป็นผูใ้ชปั้จจยัในการบริหารอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นเงิน สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการจดัการแต่
องคก์ารหรือหน่วยงานใดจะสามารถอยูป่ฏิบติังานให้นานท่ีสุดนั้น องคก์ารหรือหน่วยงานจ าเป็นตอ้งมี
การบริหารงานบุคคลท่ีดีพอ ดงันั้นความส าคญัของ “คน” เป็นการพฒันาท่ีทา้ทายต่อการอยู่รอดของระบบ
เศรษฐกิจ และความมัน่คงของสังคมไทยในอนาคต คือ “การพฒันาคน” ซ่ึงหมายถึง การพฒันาคุณภาพ และ
สมรรถภาพของคนไทยให้สามารถมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชน สังคม และของชาติในท่ีสุด มีการปรับแนวความคิดการพฒันาเศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งเนน้หลกัของ
การพฒันาแต่เพียงอย่างเดียว มาเป็นการเน้นคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาเพราะคนเป็นปัจจยัช้ีขาด
ความส าเร็จของการพฒันาในทุกเร่ือง 
 ดงันั้น การบริหาร “คน” เป็นการใช้ประโยชน์จากบุคคล จดัหาคนท่ีมีความสามารถและเต็มใจ 
บรรจุให้เขาท างานท่ีสัมพนัธ์กบัความสามารถ และความสนใจพฒันาเขาโดยการใหก้ารศึกษาและอบรม
เพื่อใหเ้ขาท างานไดอ้ยา่งมี ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ พยายามท าใหค้นงานมีความพึงพอใจในงาน 
  2. งบประมาณ 
  ศิริวรรณ แกว้จนัดา (2551) กล่าววา่ งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงออกในรูปตวั
เงินแสดงโครงการการด าเนินการทั้ งหมดในระยะหน่ึงรวมถึงการประมาณการบริหารกิจกรรม 
โครงการ และค่าใชจ่้ายตลอดจนทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุน การด าเนินงานให้บรรลุตามแผนน้ี
ยอ่มประกอบดว้ยการท างาน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การจดัเตรียม 2) การอนุมติัและ 3) การบริหาร 
   ปรีชา พงษเ์พง็ (2560) กล่าววา่ งบประมาณ คือ เอกสารทางบญัชีซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีหน่วยงาน
ท่ีใหญ่กว่าใช้ควบคุมหน่วยงานท่ีเล็กกวา่ในเร่ืองการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ งบประมาณ คือ
แผนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการด า เนินงานทั้ งหมดในระยะเวลาหน่ึง 
งบประมาณ คือ แผนการเงินของรัฐบาลท่ีจดัท าข้ึนเพื่อแสดงรายรับและรายจ่ายของโครงการต่าง ๆ       
ท่ีรัฐบาลก าหนดวา่จะกระท าในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยก าหนดจ านวนเงินค่าใชจ่้ายของแต่ละโครงการ
วา่จะตอ้งใชจ่้ายเงินเป็นจ านวนเท่าใด และหาเงินจากทางใดเพื่อน ามาใชจ่้ายในโครงการนั้น งบประมาณ 
คือ กระบวนการท่ีต่อเน่ือง 3 ขั้นตอน คือ การจดัท า การอนุมติั และการบริหารงบประมาณ 
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 ดงันั้น การบริหารเงิน หรือ งบประมาณ เป็นการก าหนดแนวทางในการจดัสรรงบประมาณ     
การเบิกจ่าย การอนุมติังบประมาณ การโอนการเปล่ียนแปลงงบประมาณ การรายงานผล การตรวจสอบ 
ติดตามและประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามการใช ้งบประมาณ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 3. สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์    
   หวน พินธุพันธ์ (2556) ได้กล่าวว่า สถานท่ี เป็นปัจจัยท่ี เอ้ืออ านวยให้การเรียนการสอนเกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อใหไ้ดโ้รงเรียนท่ีดี การวางแผนพฒันาอาคารและส่ิงแวดลอ้ม จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่  
   กระบวนการบริหารวสัดุและอุปกรณ์ เป็นวิธีการ หรือการน าวสัดุและอุปกรณ์มาใช้ใน            
การด าเนินการถ่ายทอดความรู้ วางแผนงาน และการประเมินผล เพื่อให้สามารถบรรลุถึงวตัถุประสงค์
ตามแผนการหรือวธีิการท างานอยา่งเป็นระบบในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

 4. การจดัการ (Managemant) 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2552) กล่าววา่ การบริหารจดัการเป็นงานบริการท่ีช่วยสนบัสนุน และ
ส่งเสริมงานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ภาระงานเก่ียวข้องกับ การวางแผนพัฒนาอาคารสถานท่ี
ส่ิงแวดลอ้ม การจดับรรยากาศทั้งภายในห้องเรียน และภายในโรงเรียนให้เกิดความร่มร่ืน เป็นสัดส่วน
สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน จดัดูแลบ ารุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้อง
พิเศษและห้องบริการต่าง ๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ค่าตามเกณฑ์ปริมาณและตรงตามมาตรฐาน     
จดัใหมี้เอกสารการใชอ้าคาร และจดัท าประวติั การบ ารุงรักษา และสรุปประเมินผล อยา่งชดัเจน 
  วจิารณ์ พานิช (2554) กล่าววา่ การจดัการ หมายถึง การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บ และ
การเขา้ถึงขอ้มูล เพื่อสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านขอ้มูล และดา้นคอมพิวเตอร์  เพื่อเป็นเคร่ืองมือ  
ช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้ การสร้างนวตักรรมและเป็นผู ้น าทางองค์การ รวมทั้ งต้องการ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึง ส าหรับช่วยแนะน าวิธีประยุกตใ์ช้การจดัการความรู้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิผลขององคก์าร  
   ดังนั้ นการบริหารจัดการ จึงเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่หรือจะจัดมาให้เกิด
ประโยชน์และคุม้ค่าสูงสุดต่อองคก์ร การบริหารจดัการท่ีดีจึงมีส่วนช่วยใหก้ารด าเนินงานต่าง ๆ ไปตาม
แผน และวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  สรุปไดว้า่ ทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัส าคญัของการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การบริหารคน (Man) เป็น    
ผูป้ฏิบติักิจกรรมขององค์การนั้น ๆ การบริหารเงิน หรือ งบประมาณ  (Money) ใช้ส าหรับเป็นค่าจา้ง
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ การบริหารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ (Material) หมายถึง อุปกรณ์เคร่ืองใช ้
เคร่ืองมือต่าง ๆรวมทั้งอาคารสถานท่ี การบริหารการจดัการ (Management) หมายถึง ความรู้เก่ียวกบั  
การจดัการต่าง  ๆน ามาใชใ้นการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กระบวนการบริหารของเดมมิ่ง 
PDCA (Plan–Do-Check-Act) เกิดมาจากนกัสถิติชาวอเมริกาท่านหน่ึง คือ (Deming W.Edwards, 

1986) ไดพ้ฒันาวงจร PDCA ข้ึนมาจากแนวคิดของ Dr.W.A Shewhart นกัควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
ท่ี Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาท่ีไดน้ าเสนอในหนงัสือ Statistical Method from the Viewpoint of 
Quality Control (1930) ในระยะแรกรู้จัก วงจร PDCA ในนาม Shewhart Cycle จากนั้ น Dr. William 
Edwards Deming ไดน้ ามาพฒันาปรับใชใ้นการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่น จึงมีช่ือ
เรียกว่า วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) โดยเดมม่ิง (Deming) มีความเช่ือว่าคุณภาพสามารถปรับปรุงได ้
จึงเป็นแนวคิดของการพฒันาคุณภาพงานขั้นพื้นฐานเป็นการก าหนดขั้นตอนการท างานเพื่อสร้างระบบ
การผลิตให้สินคา้มีคุณภาพดี การให้การบริการดีหรือท าให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีระบบ    
โดยใชไ้ดก้บัทุก ๆ   สาขาวชิาชีพแมก้ระทัง่การด าเนินชีวติประจ าวนัของมนุษย ์
 ต่อมาแนวคิดเก่ียวกบัวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ไดถู้กดดัแปลงให้เขา้กบัวงจรการบริหารงาน 
คือ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Do) ขั้นตอนการตรวจสอบ(Check) และ
ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act) ซ่ึงโนริอะคิ คะโน ได้กล่าวถึงวฏัจักรคุณภาพของ Dr.William 
Edwards Deming วา่ “PDCA ก็คือวฏัจกัรการบริหาร” (พิชญณ์ฏัฐา งามมีศรี, 2552) 
  เทวนิทร์ ประสิทธ์ิเสริฐ (2552) ไดก้ล่าวถึง การใชห้ลกัการท างานตามวงจรเดมม่ิง (The Deming 
Cycle) เป็นอีกวิธีหน่ึงท าให้การจดัการกบังานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดข้ึนกบังานซ่ึง
วงจรเดมม่ิงจะใชห้ลกัการปรับปรุงงานแบบต่อเน่ือง ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
   1. Plan เป็นการวางแผนงาน เป็นขั้นตอนท่ีต้องน างานทั้ งหมดท่ีเรารับผิดชอบอยู่มาจัด
เรียงล าดบัความส าคญั ก าหนดวตัถุประสงคข์องงาน และเป้าหมายในการท างานซ่ึงควรจะจดัเตรียมเป็น
เอกสารไว ้มีวิธีการ และขั้นตอนการท างาน ซ่ึงอาจจะจดัท าเป็นเอกสาร ขั้นตอน และวิธีการท างาน
เอาไว ้อาจจะมีระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน ผูรั้บผิดชอบ ผูต้รวจสอบ ถา้การท างานนั้นมีผูร่้วมท างาน
หลายคนแต่ในกรณีท่ีเราเตรียมแผนงานของตนเองส่วนตวัไว ้ส าหรับการท างาน และพฒันางานของ
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ตนเองก็จ  าเป็นตอ้งมีการวางแผนดว้ย ซ่ึงควรจะมีเอกสาร ก ากบัหรืออาจจะใชส้มุดบนัทึก ไดอาร่ี ฯลฯ 
ท่ีจ าเป็นในการวางแผนการท างานมีการจดัล าดบัความส าคญัของงาน งานไหนท าก่อนงานไหนท าที
หลงั และควรมีแผนส ารองส าหรับงานท่ีเขา้มาแทรกตามท่ีได้วางแผนไวว้่าจะจดัการอย่างไรเพื่อให ้   
การท างานไม่ติดขดั และทนัต่อเวลารวมไปถึงงานท่ีไดมี้คุณภาพตามเวลาท่ีก าหนดดว้ย  
  2. Do เป็นการท างานตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้ขั้นตอน วิธีการ ล าดบังานท่ีเราก าหนดไวใ้น 
PLAN ก็น ามาปฏิบติัโดยท าการศึกษาถึงวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการท างานนั้น ๆ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์
และท างานได้ผลดีท่ีสุดหรืออาจจะมีการอบรมงานเหล่านั้นเพื่อความเข้าใจในการปฏิบติัแล้วลงมือ
ปฏิบติัตามขั้นตอนและวิธีการท างานท่ีไดว้างแผนไว ้ในระหวา่งการท างานควรจะมีเก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ี
ส าคญัต่าง ๆ เอาไวเ้พื่อประโยชน์ในการท างานคร้ังต่อไปดว้ยหรือเพื่อจดบนัทึกท่ีเป็นขอ้บกพร่องของ
งานเอาไว ้เพื่อน าไปแกไ้ข ปรับปรุงการท างานในคร้ังต่อไป 
 3. Check ตรวจสอบการท างานท่ีไดท้  าไปแลว้ (จาก DO) ว่าเป็นไปตามท่ีเราตอ้งการหรือไม่
หรือตามมาตรฐานท่ีเราได้ก าหนดไว ้อาจจะใช้เคร่ืองมือช่วยในการตรวจสอบ เช่น เคร่ืองมือต่าง ๆ      
ผลการท างานเม่ือเทียบกับงานคร้ังก่อน เป็นต้น ในการตรวจสอบโดยทั่วไปได้แก่ ระยะเวลาตาม
เป้าหมายคุณภาพของงานท่ีออกมา วิธีการหรือขั้นตอนการท างานซ่ึงการตรวจสอบการท างานควรจะมี
การจดบนัทึกในรูปแบบต่าง ๆไว ้เช่น สมุดบนัทึก เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ เพื่อให้
ง่ายในการปรับปรุงและแกไ้ขในการท างานคร้ังต่อไป 
  4. Action หากมีข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบ CHECK ก็ควรจะหาวิธีการและ
ขั้นตอนในการแกไ้ขทนัทีหรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยท าการคน้หาสาเหตุท่ีเกิดข้ึนและใชว้ธีิการ
แก้ไขท่ีดีท่ีสุดในการท าการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไม่เกิดข้ึนซ ้ าอีกและควรมีวิธีการพฒันา
ปรับปรุงงานหรือระบบงานนั้น ถึงแมว้า่การตรวจสอบจะไม่เกิดขอ้บกพร่องเราก็ควรจะมีวธีิการพฒันา
ปรับปรุงอยูเ่สมอ เพื่อให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพท่ีดีกวา่เดิมเม่ือมี ขอ้บกพร่อง หรือตอ้งการจะพฒันา
ปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึนกว่าเดิม เราก็ควรจะมีการวางแผนใหม่ (PLAN) โดยอาจจะปรับปรุงจาก
แผนการท างานเดิม เพื่อให้ไดง้านท่ีดีข้ึน และมีการพฒันาต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นไปตามหลกัการของวงจร
เดมม่ิง คือ มีการวางแผนงาน (Plan) ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว ้(Do) ตรวจสอบการท างานท่ีปฏิบัติ 
(Check) ท าการแกไ้ขขอ้บกพร่อง หรือพฒันาให้ดีข้ึน (Action) ก็จะมาท าการวางแผนใหม่น าไปปฏิบติั 
ตรวจสอบ เป็นอยา่งน้ีต่อเน่ืองกนัไปไม่มีท่ีส้ินสุดก็จะท าใหง้านหรือระบบงานนั้นดีข้ึน ซ่ึงจะท าใหช่้วย
ลดตน้ทุน ลดเวลาการท างานคุณภาพงานท่ีดีข้ึนต่อเน่ืองและยงัช่วยให้พนักงานมีขวญัก าลงัใจท่ีดีใน  
การท างานอีกดว้ย  
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  สมพร วงศว์ิธูน (2555) ไดใ้ห้กล่าวถึง กระบวนการ หรือวงจรเดมม่ิง (PDCA) เป็นเคร่ืองมือซ่ึงมี
กระบวนการ ดงัน้ี 
  1. การวางแผน (Plan) หมายถึง การก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการด าเนินงานรวมถึง การวาง
แนวเก่ียวกับการปฏิบัติ การเตรียมการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค์ หรือมาตรฐาน           
ของการปฏิบติัท่ีจะกระท าในอนาคตท่ีเป็นระบบ ผูรั้บผดิชอบแต่ละงานให้ชดัเจนรวมถึงระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีเพียงเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
  2. การปฏิบัติงานตามแผน (Do) หมายถึง การน าแผนท่ีวางไวม้าด าเนินการตามนโยบาย 
เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีวางไวโ้ดยมีการส่งเสริม สนับสนุน จดัอ านวย   
ความสะดวกในดา้นทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อไปใชใ้นการด าเนินงาน 
  3. การตรวจสอบ (Check) หมายถึง การก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติหรือการด าเนินงานท่ี     
จดัท าข้ึนวา่ไดป้ฏิบติัตรงตามเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน แลว้น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์แปลความหมายเพื่อพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน       
   4. การปรับปรุงพฒันา (Act) หมายถึง การน าเอาขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ 
มาพิจารณาวางแผนหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังาน และขอ้บกพร่องของคณะท างานเพื่อให้
เกิดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพของงานมากยิ่งข้ึน และมีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อเป็น
ขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาต่อไป 
  ณฐัวี อุตกฤษฏ์ (2555) ไดก้ล่าวถึง วงจรควบคุมคุณภาพหรือวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) PDCA 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ  

1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการด า เนินงานอย่างรอบคอบครอบคลุมถึง            
การก าหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบติังาน อาจประกอบดว้ยการก าหนดเป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ ของการด าเนินงาน Plan 
การจดัอนัดบัความส าคญัของเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนด
ผูรั้บผิดชอบหรือผูด้  าเนินการ และก าหนดงบประมาณท่ีจะใช้การเขียนแผนดงักล่าวอาจปรับเปล่ียนได้
ตามความเหมาะสมของลกัษณะการด าเนินงาน การวางแผนยงัช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ฉะนั้น P เราจะตอ้งมีแผน  
    1.1 วตัถุประสงคเ์หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนของคณะ/พนัธกิจหรือไม่  
    1.2 มีการก าหนดผูรั้บผดิชอบหรือไม่ (รายบุคคล/คณะบุคคล)  
    1.3 ระยะเวลาด าเนินการท่ีก าหนดไวเ้หมาะสมหรือไม่  
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    1.4 งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่  
    1.5 มีการเสนอเพื่อขออนุมติัก่อนด าเนินการหรือไม่  
   2. Do (ปฏิบติัตามแผน) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบดว้ยการมีโครงสร้าง
รองรับการด าเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ ซ่ึงคณะเราก็มีการจดัตั้งไวอ้ยู่แล้ว 
จะตอ้งมีวธีิการด าเนินการ D เราตอ้งมีผลการด าเนินการตามแผน  
    2.1 มีการก าหนดขั้นตอนหรือวธีิการด าเนินการหรือไม่  
     2.2 มีผูรั้บผดิชอบด าเนินการไดต้ามก าหนดไวห้รือไม่  
    2.3 มีการประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งมากนอ้ยเพียงไร  
    2.4 สามารถด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไดห้รือไม่  
    2.5 สามารถด าเนินการไดต้ามงบประมาณท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
   3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผนอาจ  ประกอบด้วย         
การประเมินโครงสร้างท่ีรองรับการด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงานและการประเมินผล
ของการด าเนินงานตามแผนท่ีไดต้ั้งไว ้โดยในการประเมินดงักล่าวสามารถท าไดเ้อง โดยคณะกรรมการ
ท่ีรับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะของการประเมินตนเองโดยไม่จ  าเป็นตอ้งตั้ง
คณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผนหรือไม่จ  าเป็นตอ้งคิดเคร่ืองมือหรือแบบประเมินท่ียุง่ยากซบัซ้อน
เราตอ้งมีการประเมินการด าเนินการ  
    3.1 ไดมี้การก าหนดวธีิ/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
    3.2 มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
     3.3 ผลของการประเมินตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่  
   3.4 ปัญหา/จุดอ่อนท่ีพบในการด าเนินการมีหรือไม่  
    3.5 ขอ้ดี/จุดแขง็ ของการด าเนินการมีหรือไม่ 
  4. Action (ปรับปรุงแกไ้ข) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพฒันาแผนอาจ ประกอบดว้ย      
การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบติังานใดท่ี ควรปรับปรุงหรือ
พฒันาส่ิงท่ีดีอยู่แล้วให้ดียิ่งข้ึนไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการด าเนินการใหม่ท่ีเหมาะสมส าหรับ    
การด าเนินการในปีต่อไปเราตอ้งมีการปรับปรุงตามผลการประเมิน  
   4.1 มีการระดมสมองเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหา/จุดอ่อนท่ีคน้พบ 
   4.2 มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมขอ้ดี/จุดแขง็เพิ่มข้ึน  
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   4.3 มีการน าผลท่ีได้จากการระดมสมอง เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพของ     
คณะเพื่อพิจารณาส าหรับใชว้างแผนคร้ังต่อไป  
   4.4 ก าหนดกลยทุธ์ในการจดัท าแผนคร้ังต่อไป  

4.5 ก าหนดผูรั้บผดิชอบไปด าเนินจดัท าแผนคร้ังต่อไป  
สรุปได้ว่า การบริหารคุณภาพวงจรเดมม่ิง ประกอบด้วย PDCA ได้แก่  Plan การวางแผน          

เป็นการก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการด าเนินงานเพื่อให้การท างานไม่ติดขดั และทนัต่อเวลาการวางแผน        
ยงัช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้    
Do การปฏิบติัเป็นการน าแผนท่ีวางไวม้าด าเนินการในระหวา่งการท างานควรจะมีเก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ี
ส าคญัต่าง ๆ เอาไวเ้พื่อประโยชน์ในการท างานคร้ังต่อไปด้วย Check การตรวจสอบเป็นการก ากับ 
ติดตามผลการปฏิบติั อาจจะใชเ้คร่ืองมือช่วยในการตรวจสอบหรือแบบประเมินท่ีไม่ตอ้งยุง่ยากซบัซอ้น 
Act การปรับปรุงแก้ไข เป็นการหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังาน ซ่ึงควรจะมีวิธีการพฒันา
ปรับปรุงอยูเ่สมอและปรับปรุงหรือพฒันาส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ให้ดียิง่ข้ึนไปอีก 

แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาครู 

  ความส าคัญของการพฒันาครู 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2550) อธิบายว่า การพัฒนาครู เป็นการพัฒนาวิชาชีพซ่ึงเป็นเร่ืองของ           
การท าบางอยา่งเพื่อใหค้รูไดรั้บเน้ือหามากข้ึนให้มีศกัยภาพท่ีสามารถท าการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
มากข้ึนซ่ึงในปัจจุบนัมีกระบวนทศัน์ท่ีใหค้วามส าคญักนัมาก ดงัน้ี 

1. กระบวนทศัน์ค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน (Results Driven Education) นัน่คือแผนงาน
หรือโครงการพฒันาครูจะตอ้งค านึงถึงการส่งผลให้ครูมีพฤติกรรมการสอนเป็นไปในทางบวกท่ีจะ
ส่งผลดีกบัผูเ้รียน 

2. กระบวนทศัน์การคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) ซ่ึงแผนงานหรือโครงการพฒันา
ครูจะต้องมุ่งก่อให้เกิดรูปแบบการคิดอย่างเป็นระบบ ไม่คิดแบบแยกส่วนโดยค านึงถึงส่วนต่าง ๆ        
ในองคก์รไม่วา่จะเป็นหลกัสูตรการสอนหรือการประเมินผลต่างส่งผลซ่ึงกนัและกนัและต่างมีอิทธิพล
ร่วมกนัท่ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

3. กระบวนทัศน์เก่ียวกับการเป็นผูก้ระท า (Active)ให้เกิดการเรียนรู้ในตัวครูด้วยตนเอง 
(Constructivism) แทนการเป็นผูถู้กกระท า (Passive) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยผูอ่ื้น ดงันั้นแผนงานหรือ
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โครงการพฒันาครูตอ้งเสริมสร้างให้เกิดลกัษณะการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ประสบการณ์ในลกัษณะ 
การริเร่ิมสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ ๆ ใหเ้กิดข้ึนโดยกระบวนการกลุ่ม 
  ยนต ์ชุ่มจิต (2550) กล่าวไวว้า่ ครูเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญัท่ีสุดต่อการพฒันาสังคมและชาติ
บา้นเมืองเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเพราะครูเป็นผูท่ี้ตอ้งรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในการพฒันาเยาวชนในสังคมให้
มีความเจริญงอกงามอย่างเต็มท่ีจนบุคคลเหล่านั้นสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดมาไปพฒันาบา้นเมืองต่อไป ดงันั้น การพฒันาครูให้เป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพอยา่งท่ีสุดจึงตอ้งท า
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ไดเ้สนอไวว้า่ การพฒันาสมรรถนะครูประจ าการตอ้ง
ด าเนินการร่วมกนัทุกภาคส่วน ดงัน้ี 
  1. สนับสนุน และส่งเสริมให้ครูพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น จดัอบรม/สัมมนาโดยตรง จดัระบบการเรียนรู้ทางไกล จดัการเรียนรู้แบบ E- learning 
ส่วนในทอ้งถ่ินทุรกนัดารท่ีขาดแคนเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจให้ครูพฒันาสมรรถนะโดยการเรียนรู้ 
จากวดีีทศัน์ หรือชุดการสอน 
    2. การพัฒนาสมรรถนะครูประจ าการต้องเป็นการพัฒนาภายในสถานศึกษา  กล่าวคือ
สถานศึกษาควรเป็นผูด้  าเนินการ วา่ควรจดัหลกัสูตรพฒันาสมรรถนะครูเร่ืองใด โดยก าหนดการพฒันา
เป็นระยะตามความเหมาะสม และเน้นให้ครูน าความรู้ท่ีไดจ้ากการพฒันามาใช้ในสถานการณ์จริงใน 
ชั้นเรียน ไม่ควรเป็นการพฒันาภายนอกสถานศึกษา ดงัท่ีปฏิบติัในอดีตซ่ึงท าให้ครูตอ้งละทิ้งห้องเรียน
มาเข้าร่วมกิจกรรม แม้จะมีครูเข้าสอนแทน แต่ประสิทธิภาพก็ไม่ เท่าเทียมกับครูท่ีสอนประจ า 
นอกจากน้ีความรู้ท่ีไดรั้บจากการพฒันาก็ไม่ตรงกบัความตอ้งการของครู เพราะครูไม่สามารถน าไปใช้
พฒันาการเรียนการสอนได ้และไม่เช่ือมโยงกบัการเล่ือนวทิยฐานะ หรือการไดรั้บความดีความชอบ 
   3. การจดัหลกัสูตรพฒันาสมรรถนะตอ้งวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของครูแต่ละคนเพื่อจ าแนก
ประเภทของครูตามสมรรถนะท่ีเป็นจริง และเขา้สู่กระบวนการพฒันาสมรรถนะท่ีจ าเป็นหรือสอดคลอ้ง
กับความต้องการของครูโดยไม่เป็นการบังคับ ทั้ งน้ีในการพัฒนาอาจจะใช้ระบบ PDCA ซ่ึงเป็น
กระบวนการวจิยัควบคู่ไปกบัการเรียนการสอน 
   4. กระบวนการพฒันาสมรรถนะครูอาจใช้ระบบการสืบสอบแบบมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นระบบท่ี
ได้ผล เพราะครูได้เรียนรู้ภาวะผูน้ า และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพโดยได้เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีมี
ความหมายต่อตนเอง นอกจากน้ีวิธีการพฒันาตอ้งมีความหลากหลายสอดคลอ้งความตอ้งการของครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นวิธีการพฒันาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นส าคญัซ่ึงอาจใช้เทคนิค
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เพื่อนช่วยเพื่อนหรือการวจิยัในชั้นเรียน นอกจากน้ีอาจจะใหค้รูเขา้รับการอบรมหรือเขา้ร่วมสัมมนาทาง
วชิาการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนจดัข้ึนทั้งใน และต่างประเทศโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์กับผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนหรือเรียนรู้    
ผ่านระบบเครือข่ายทางกาย เช่น การศึกษาผ่านวิทยุ โทรทศัน์ ส่ือ ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
ไดแ้ก่ เทป ซีดีรอม อินเตอร์เน็ต E-book และ E- learning เป็นตน้ 
  ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552) อธิบายวา่ การพฒันาบุคลากรมีความส าคญัมากต่อ  
การพฒันาหลกัสูตรและการใช้หลกัสูตรซ่ึงในท่ีสุดจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อส่งเสริม
สนบัสนุนการพฒันาและใชห้ลกัสูตรแบบอิงมาตรฐานใหป้ระสบความส าเร็จ สถานศึกษาจะตอ้งพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการพฒันาหลักสูตรการจดัการเรียนรู้  รวมทั้ งการวดัประเมินผลโดยมี
มาตรฐานและตวัช้ีวดัเป็นเป้าหมาย การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ การฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม 
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรจะต้องใช้การนิเทศทั้ งแบบกลุ่มและเป็นรายบุคคล โดยการสอนแนะ
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และจะตอ้งไดรั้บการประเมินเป็นระยะเพื่อปรับปรุงการพฒันาบุคลากรให้
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสถานศึกษาควรก าหนดขั้นตอนการพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 
  1. มอบหมายให้มีคณะท างานดว้ยการพฒันาบุคลากรซ่ึงตอ้งด าเนินงาน และมีบทบาทในเร่ือง
น้ีอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
  2. ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร และวางแผนการพฒันาบุคลากรให้เป็น
รูปธรรมทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
  3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนซ่ึงอาจด าเนินการได้ในหลายลักษณะ  เช่น                  
การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเนน้การพฒันาครูซ่ึงเป็นตวัจกัร
ส าคัญท่ีสุดในการน าหลักสูตรไปใช้  ครูจะต้องสามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ            
ความมุ่งหมายของหลกัสูตรและการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม ส่ิงส าคญัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีจะส่งผล
ต่อการน าหลกัสูตรไปใชใ้หบ้รรลุเป้าหมาย 
  4. ส่งเสริมสนบัสนุนหรือจดัตั้งศูนยร์วมความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร และการจดัการเรียนรู้แบบ
อิงมาตรฐานเพื่อการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 
  5. ส่งเสริมให้ครูมีโอกาสเขา้อบรมแลกเปล่ียนความรู้อย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นท่ี
ปรึกษาใหค้รูในกรณีท่ีมีปัญหาทางวชิาการหรือบริหารจดัการ และควรจดัให้มีการประชุมเพื่อแกปั้ญหา
ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแสวงหาวธีิการใชห้ลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพ 
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 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) กล่าวถึง การพฒันาคนในองคก์รท่ีส าคญั 3 วธีิ ดงัน้ี  
  1. การพฒันาขณะปฏิบติังาน หมายถึง การพฒันาท่ีผูเ้รียนรู้ไดเ้รียนรู้เทคนิค  วิธีการท างานจน
เกิดทักษะมีความช านาญจากการได้ฝึกหรือทดลองปฏิบัติงาน รวมทั้ งอาจได้รับการถ่ายทอด              
จากผูบ้งัคบับญัชาหรือพี่เล้ียงไปพร้อม ๆกบัการปฏิบติังานจริงการพฒันาขณะปฏิบติังานน้ีเป็นวิธีท่ีใช้
กนัอยา่งแพร่หลายมากกวา่วธีิอ่ืน ๆ แต่ไม่ไดจ้ดัท ากนัอยา่งเป็นระบบ เพราะมีลกัษณะเป็นวธีิการทดลอง
การปฏิบติังานมากกว่าการพฒันาอย่างจริงจงั ขอ้เสียของการพฒันาอย่างน้ี คือ อาจท าให้ผลงานของ
หน่วยงานลดลงไปบา้งทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ ตวัอย่างของการพฒันาในขณะปฏิบติังาน เช่น 
การสอนงาน ระบบพี่เล้ียง การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน ฯลฯ 
 2. การพฒันานอกเวลาปฏิบติังาน หมายถึง การท่ีผูไ้ดรั้บการพฒันาตอ้งหยุดการท างานปกติ
ของตนเองเพื่อเขา้รับการฝึกอบรมตามหลกัสูตรหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึนซ่ึงอาจจะจดัข้ึนโดย
หน่วยงานพฒันาของส่วนราชการเองหรือส่งไปเขา้รับการฝึกอบรมในหน่วยงานภายนอก ส่วนราชการ
ท่ีนิยมด าเนินการ มี 4 วิธี ได้แก่ การฝึกอบรมในห้องเรียนหรือในชั้นเรียน การฝึกอบรมทางไกล          
การดูงาน การศึกษาต่อ ฯลฯ  
  3. การพัฒนาตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสนใจใฝ่รู้ และพยายามพัฒนาตนเอง        
ดว้ยวิธีการต่าง ๆโดยข้ึนอยูก่บัเวลา โอกาส ความถนดั และความสนใจของผูป้ฏิบติังาน เช่น การศึกษา        
หาความรู้จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องานของตนเอง           
ใฝ่หาความรู้โดยแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นกบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานและ  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ติดตามข่าว และเหตุการณ์ท่ีส าคญัทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเป็นการเปิดโลกทศัน์
ของตนเอง 
  วศินี รุ่งเรือง (2562) อธิบายว่า ความส าคญัของการพฒันาครู ว่าการพฒันาครูตอ้งพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองและจริงจงั เพราะศกัยภาพครูจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนซ่ึงการพฒันาครูจะช่วยให้ครู
มีสมรรถภาพในการสอนท าให้ครูเรียนรู้งานในหน้าท่ีเร็วข้ึนช่วยแบ่งเบาภาระของผูบ้งัคบับญัชาและ
กระตุน้ให้ครูปฏิบติังานเพื่อความเจริญก้าวหน้าและเป็นบุคคลท่ีทนัสมยัอยู่เสมอทั้งด้านความรู้และ
เทคโนโลยีต่าง ๆการพฒันาครูจะต้องใช้การนิเทศทั้งแบบกลุ่มและเป็นรายบุคคลโดยการสอนและ
การศึกษาดูงานการฝึกอบรมและจะตอ้งไดรั้บการประเมินผลเป็นระยะระยะเพื่อปรับปรุงการพฒันาครู
ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ  
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   สรุปไดว้า่ การพฒันาครูมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากครูเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันา
ประเทศ ในฐานะท่ีการจดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างคนให้เป็นพลเมืองท่ีดี  สร้างคนให้เป็น
แรงงานท่ีดี สร้างนักวิชาชีพ สร้างนักวิชาการ สร้างบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น ดังนั้นครูจึงตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาให้มีคุณภาพสูงเป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีครูจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในวชิาท่ีตนสอนมี
ความสามารถในการถ่ายทอดและจดัความรู้อยา่งสร้างสรรค ์มีจิตส านึกต่อศิษยแ์บบกลัยาณมิตร มีการ
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ และมีเจตคติต่อวชิาชีพครู 

ความมุ่งหมายของการพฒันาครู 
 การพัฒนาครู ถือเป็นการเสริมสร้างให้ครูมีความรู้  ความสามารถ มี เจตคติท่ีดี ท่ี เอ้ือต่อ

ประสิทธิภาพในการท างาน  และประสบการณ์ท่ี เพิ่มข้ึน โดยครูทุกคนต้องพัฒนาตนเอง และ
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งส่งเสริมให้ครูไดรั้บการพฒันาโดยยึดภาระงานครูเป็นหลกั ควบคู่ไปกบัการปฎิบติั
หนา้ท่ี รวมถึงการมีบุคลิกภาพและคุณธรรมของความเป็นครูดว้ย เช่นเดียวกบัแนวคิดของ 

นริศรา ชนจูมจงั (2550) ท่ีกล่าวว่า บุคลากรมีความส าคญัยิ่งต่อการบริหารงานในองค์กร 
ดงันั้นตอ้งมุ่งพฒันาให้บุคลากรมีความรู้อยู่เสมอ การพฒันาความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีจนเกิด
ความช านาญ และตอ้งเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ มีการพฒันาทกัษะกระบวนการปฏิบติังานของตนเองให้องคก์ารไดรั้บประโยชน์สูงสุด
เสมอ 

รัตนพล บุญคงท่ี (2550) ท่ีกล่าวว่า การพฒันาบุคลากรถือเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งต่อองค์กร             
เพราะองค์กรจะมีประสิทธิภาพ และศักยภาพท่ีเข้มแข็งเป็นท่ียอมรับจากภายนอกนั้ น ข้ึนอยู่กับ
ทรัพยากรบุคลากรภายในองค์กร ว่ามีความรู้หรือไม่  เป็นผูมี้ความสามารถและประสบการณ์ใน         
การท างานเพียงใด ดงันั้น การส่งเสริมพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากรใหก้า้วทนัความกา้วหนา้
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และสามารถน าความรู้ความสามารถท่ีได้มา
ปรับปรุงพฒันาตนเองและน ามาปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพตามท่ีตอ้งการ 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ท่ีกล่าวถึง ยทุธศาสตร์การพฒันาครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษาไวว้า่ หากตอ้งพฒันาบุคลากร ตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1. สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เช่น การจดั
ใหมี้เงินพฒันาส าหรับครูท่ีเขา้รับการพฒันาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
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2. พฒันาระบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูให้เช่ือมโยงกับความสามารถในการจัด       
การเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3. พฒันาครูประจ าการ และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ทัว่ถึง และ
ต่อเน่ืองตอ้งกา้วทนัการเปล่ียนแปลง และความตอ้งการในการพฒันาการศึกษา 

บุญสืบ เทียมหยิน (2553) ไดใ้ห้ความหมาย การพฒันาบุคลากร หมายถึง การพฒันาครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอ้งส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้ 
ความสามารถ มีทกัษะความช านาญ มีประสบการณ์มีก าลงัใจและมีทศันคติเจตคติท่ีดีในการท างาน
เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งข้ึนและมีความคิดท่ีจะ
ปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดียิง่ข้ึน 
  วศินี รุ่งเรือง (2562) ท่ีกล่าวถึง การพฒันาครูให้มีสมรรถนะสูงให้สามารถพฒันาการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีทิศทางและเป้าหมายของการพฒันาท่ีชัดเจน มีความสอดคล้องกับ      
ความตอ้งการของครูโดยมีการจดักิจกรรมการพฒันาครูท่ีส าคญั คือการพฒันาครูโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานการพฒันาครูดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การเรียนรู้ทางไกล            การ
ปฎิบติังานในสภาพจริง การแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน การจดัการเรียนรู้เป็นชุดวิชา เป็นต้น 
รวมทั้งศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ีควรมีการนิเทศภายในอยา่งสม ่าเสมอ วา่ครูไดน้ าความรู้ไปใชใ้น                  
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานใหสู้งกวา่เดิมหรือไม่อยา่งต่อเน่ือง และจริงจงั 
   สรุปไดว้่า การพฒันาครูนัน่ มุ่งพฒันาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของครูทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ 
และเจตคติในการปฏิบัติงานของครู   ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งมี
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี การงาน มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง  

  รูปแบบการพฒันาครู 
  ส านักวิช าการและมาตรฐานการศึกษา (2552) ได้ เสนอรูปแบบการพัฒนาค รู ดัง น้ี 
   1. มอบหมายใหมี้คณะท างานดว้ยการพฒันาบุคลากรซ่ึงตอ้งด าเนินงานและมีบทบาทในเร่ืองน้ี
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
   2. ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร และวางแผนการพฒันาบุคลากรให้เป็น
รูปธรรมทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว 
  3. ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามแผนซ่ึงอาจด าเนินการได้ในหลายลกัษณะ เช่น การประชุม 
สัมมนา การอบรมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเนน้การพฒันาครูซ่ึงเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีสุด
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ในการน าหลกัสูตรไปใช้ ครูจะตอ้งสามารถจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของ
หลกัสูตร และการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมส่ิงส าคญัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการน าหลกัสูตร
ไปใชใ้หบ้รรลุเป้าหมาย 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนหรือจดัตั้งศูนยร์วมความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้แบบ    
อิงมาตรฐานเพื่อการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 
  5. ส่งเสริมให้ครูมีโอกาสเข้าอบรมแลกเปล่ียนความรู้อย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารจะต้องเป็นท่ี
ปรึกษาให้ครู ในกรณีท่ีมีปัญหาทางวิชาการ หรือบริหารจัดการ และควรจดัให้มีการประชุมเพื่อ
แกปั้ญหาตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแสวงหาวธีิการใชห้ลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพ 
   มณนิภา ชุติบุตร (2553) ได้ท าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาคุณภาพครูด้วยวิธีเสริมพลงั 
รูปแบบการพฒันามี 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) อบรม 2) การเป็นพี่เล้ียง 3) การช้ีแนะ และ 4) การนิเทศ 
  วิสุทธ์ิ เวียงสมุทร (2553) ได้ท าการวิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการพฒันาครูในการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 1-2 รูปแบบพฒันาครู ประกอบดว้ย กระบวนการ 7 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหา 2) น าพาสู่แนวทางแกไ้ข 3) กา้วไกลเพิ่มพูนความรู้ของครู 4) ลงสู่
การปฏิบติัจริงนั้นชั้นเรียน 5) พากเพียร นิเทศ ติดตามประเมินผล 6) บุคลากรทุกคนร่วมช่ืนชม และ 7) 
เน้นการสร้างเครือข่ายร่วมใจพฒันา ส่วนท่ี 2 รูปแบบการพฒันาครู ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการท่ียึดผูเ้ข้าอบรมเป็นส าคัญโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) การจดัตั้ งเครือข่ายครูและพฒันา
เครือข่ายครูให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 3) การติดตามนิเทศ ประเมินผลงานโดยการส่งเสริมให้
ครูประเมินตนเองและรายงานการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหาร 
  ชชัวาล เจริญบุญ (2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาครูเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียน  
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของครูผูส้อนในจงัหวดัมหาสารคาม ได้ใช้ 3 กิจกรรม เป็นรูปแบบ     
การพฒันาครู ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตส่ือนวตักรรม  การศึกษาดูงาน  และการประชุม
ทบทวนความรู้ 
  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ไดก้ล่าวถึง รูปแบบการพฒันาครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาวา่มีแบบ 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยให้มีการจดัท าชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ตามสาขาวิชาท่ีเป็นความรู้พื้นฐาน และความรู้กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ซ่ึงครูสามารถลงทะเบียน
เรียนไดต้ามความสนใจความตอ้งการและการปฏิบติังานของครู 2) การฝึกอบรมโดยการจดัท าหลกัสูตร
การฝึกอบรมประจ าการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเ้รียนเป็นส าคญั 
รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามความตอ้งการของครูและหน่วยงานตน้สังกดั ส าหรับ
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วธีิการฝึกอบรมนั้นจะด าเนินการทั้งในรูปแบบการมีห้องเรียนหรือแบบทางไกล 3) การศึกษาดูงานเป็น
การมุ่งเนน้การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่กบัการศึกษาดูงานเพื่อน ามาปรับปรุงและแกปั้ญหา
การปฏิบติังานในหนา้ท่ีของครู 4) การศึกษาต่อเป็นการส่งเสริมให้ครูทกระดบัมีวุฒิทางการศึกษาอยา่ง
ต ่าระดบัปริญญาตรีและสูงข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงโดยเน้นท่ีพฒันาตามสาขาวิชา        
5) การเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการเป็นการจดักิจกรรมวิชาการท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัความสนใจและ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครูและ 6) การแลกเปล่ียนครูอาจารย์ระหว่างสถาบันฝึกอบรมกับ
สถานศึกษาเป็นการจดัให้มีโครงการแลกเปล่ียนครูอาจารยร์ะหวา่งสถาบนัฝึกหดัครูกบัสถานศึกษา เพื่อ
เปิดโอกาสใหค้รูในสถานศึกษามาปฏิบติังานในสถาบนัฝึกหดัครู 
  เบรย์ (Bray, 2003) ได้น าเสนอรูปแบบการพฒันาครูไว ้5 รูปแบบ ดังต่อไปน้ี 1) รูปแบบ            
การพัฒนาท่ีเกิดจากความต้องการของครูเอง (Individually Guided) รูปแบบน้ีเช่ือว่า ครูคือ ผูท่ี้จะ
ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาตวัเขาเองท่ีดีท่ีสุด และส่ิงท่ีจะพฒันานั้นตอ้งมีความเก่ียวขอ้ง
กบัประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง ดังนั้น ขั้นตอนการพฒันาครูตามรูปแบบน้ีจะเร่ิมด้วยการระบุ         
ความต้องการจ าเป็น (Needs) แล้วมีการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุผลตามแผน(Plan) เพื่ อการบรรลุ          
ความต้องการจ า เป็นนั้ น  แล้วมีการปฏิบัติงานเพื่ อบรรลุตามแผน (Accomplish the Plan) และ             
การประเมินผลงานตามแผน  (Evaluation) 2) การสั ง เกต  และการประ เมิน  (Observation and 
Assessment) โดยให้โอกาสครูไดส้ังเกต และมีขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) กบัเพื่อนครูซ่ึงจะส่งผลดีทั้ง
ต่อผู ้สั งเกต และผู ้ถูกสังเกตโดยใช้วิ ธี  Peer Coaching, Team Building และ Collaboration Clinical 
Supervision 3) การมีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการพัฒนา (Involvement in a Development Process) 
รูปแบบน้ีเช่ือว่าครูในฐานะเป็น “ผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่” จึงต้องการท่ีจะมีส่วนเก่ียวข้องกบัการแก้ไข
ปัญหาท่ีสอดคล้องกับความสนใจในงานของเขา และเช่ือว่าครูอยู่ในฐานะท่ีจะเป็นผูก้  าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหานั้นได้ดีท่ีสุด โดยความเช่ือเช่นน้ีจะท าให้ครูมีลักษณะกลายเป็นผูว้ิจยั เป็นผูเ้รียนรู้     
ดว้ยตวัเองโดยจะเร่ิมจากการก าหนดปัญหา การหาทางเลือกท่ีเป็นไปไดเ้พื่อการแกปั้ญหา การรวบรวม
ข้อมูลหรือศึกษาปัญหาท่ีก าหนด การพัฒนาแผนด าเนินงานจากข้อมูลท่ีศึกษาได้ การด าเนินการ
แกปั้ญหาและการประเมินผล การด าเนินงานตามแผนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหรือการเปล่ียนแปลง
แผนการด าเนินงานนั้นอีก 4) การฝึกอบรม (Training) เป็นรูปแบบท่ีใช้กนัค่อนขา้งมาก แต่ก็มีลกัษณะ
เป็นการถ่ายทอดความรู้ (Transforming) เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการกระท าภายนอกซ่ึงมกัพบใน
การน าเอาทักษะการเรียนรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน และ 5) รูปแบบ       
การสืบเสาะค้นหา (Inquiry) ซ่ึงอาจใช้ได้กับทั้ งรายบุคคล หรือกับรายกลุ่มเป็นรูปแบบท่ีมุ่งให้ครู         
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ไดศึ้กษา เพื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาหารเรียนการสอนในห้องเรียนหรือปัญหาของโรงเรียน โดยอาจใช้
วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) หรือวิธีการวางวงจรคุณภาพ (Quality Circles) หรือวิธีการ
บริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) 
  สรุปไดว้า่ การพฒันาครูให้เป็นครูท่ีดี และประสบความส าเร็จในวิชาชีพครู อาจด าเนินการได้

คือ การพฒันาศกัยภาพและสมรรถภาพตนเองของครู เช่น  การฝึกอบรม การปฏิบติังาน  การประชุม

ทางวิชาการ การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การช่วยเหลือเพื่อนครูในการท างาน การเสนอ

รายงานพัฒนาผูเ้รียน และกิจกรรมอ่ืนๆซ่ึงเป็นการฝึกฝนท่ีครูเลือกปฏิบติัด้วยตนเองตามศกัยภาพ 

จุดเด่นจุดด้อยและโอกาสของตน การพฒันาศกัยภาพและสมรรถภาพของครูโดยสถานศึกษา เป็น      

การพฒันาศกัยภาพของบุคคลอยา่งเป็นกระบวนการและเป็นระบบ มีกิจกรรมต่างๆ  เช่น การส่งเสริม

ให้ไปศึกษาอบรม   ดูงานสาขาวิชาท่ีปฏิบัติงานอยู่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อในระดับท่ี

สูงข้ึน การให้ทุนการวิจยั การให้ไปเป็นวิทยากรในหน่วยงานอ่ืน การแลกเปล่ียนบุคลากร  ส่งเสริม    

การเขียนต ารา  สนบัสนุนให้เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพทั้งใน และต่างประเทศ  และอนุญาตให้ไป

ปฏิบติังานดา้นวชิาการโดยไม่ถือวา่เป็นการลา เหล่าน้ี เป็นตน้ อีกทั้งการพฒันาศกัยภาพและสมรรถภาพ

ของครูโดยหน่วยงานกลาง   อาจเป็นหน่วยงานต้นสังกัดการบริหารบุคคล   เช่น   ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานอ่ืน  ของกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย 

เป็นตน้ท่ีมีการพฒันาทุกดา้นอยา่งต่อเน่ือง  และการพฒันาโดยองคก์รวิชาชีพ คือ คุรุสภา เพื่อให้เป็นไป

ตาม เกณฑ์มาตรฐานแห่ งวิช าชีพค รู  และการถือครองใบอนุญ าตการประกอบวิชาชีพค รู                        

อีกดว้ย  นอกจากนั้นอาจมีการพฒันาโดยองค์กร ชมรม สมาคมหรือกลุ่มวิชาชีพท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ

รวมตวักนัเพื่อด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์แห่งวิชาชีพครูของพวกตน

ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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 การฝึกอบรม  

 ความหมายของการฝึกอบรม  

  ดุสิต ขาวเหลือง (2554) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบท่ีองค์กรจดัข้ึน
เพื่อสร้างความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถในการท างานและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมรวมทั้ง
ทศันคติท่ีไม่พึงประสงคข์องพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามท่ีองคก์รคาดหวงั
ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององคก์รต่อไป  
  สุริวิภา ขุนทอง (2554) การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ของบุคคลท่ีมุ่งเน้น
กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพื่อพฒันาทกัษะ ความช านาญ ความสามารถ และ
ทศันคติของบุคคลให้ไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้พื่อช่วยให้การปฎิบติังาน และภาระหนา้ท่ีต่าง ๆ
ในปัจจุบนั และอนาคตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  เจิดจนัทร์ พลดงนอก (2555) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการท่ีสร้างเสริมสมรรถภาพ
บุคลากรให้สามารถปฏิบติังานเฉพาะทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะและ
ความช านาญ ตลอดจนแรงจูงใจ เพื่อปรับปรุงการท างานของผูป้ฏิบติังาน หรือเจา้หน้าท่ีให้ดียิ่งข้ึน อีก
ทั้งเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และเป็นกิจกรรมท่ีน าไปสู่การแกปั้ญหาการท างานของ
องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 
   ปัทมา จนัทวิมล (2556) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีจุดหมายเพื่อท า
ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดพฒันาความรู้ ความสามารถหรือทกัษะท่ีเหมาะสม ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมเกิดความต้องการท่ีจะเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ด้านความรู้ทักษะ ซ่ึงเป็น
ความสามารถท่ีตอ้งการในการท างาน เฉพาะงานใดงานหน่ึงตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม  
  นภินธ์ แยม้ประยูรสวสัด์ิ (2560) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างและ
พฒันาความรู้ความสามารถทกัษะและทศันคติในการปฏิบติังานของบุคลากรเพื่อท าให้การปฎิบติังาน
ขององคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  แม็คคาฟร่ี และคณะ (McCaffrey et al., 2004) การฝึกอบรม คือ กระบวนการท่ีจะให้ผูเ้ขา้รับ
การอบรมเกิดความรู้ (knowledge) ความเขา้ใจ (understand) ความช านาญ (skill) และทศันคติ (attitude) 
ท่ีดีเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจนกระทัง่ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้หรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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   เบ รนชาร์ด  และเทค เกอร์  (Blanchard and Thacker, 2010) ก ารฝึกอบรม  คือ  การจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในลกัษณะต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ทกัษะทศันคติส าหรับใช้ใน
การท างาน 
   โนว์ (Noe, 2010) การฝึกอบรม คือ โครงการท่ีจดัข้ึนเพื่อสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากร
สมรรถนะดงักล่าวคือความรู้ทกัษะความสามารถและพฤติกรรมท่ีมีความจ าเป็นและมีความส าคญัต่อ
การปฎิบติังาน 
  สรุปได้ว่า การฝึกอบรม คือ กระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความช านาญ 
ความสามารถ และทศันคติในทางท่ีถูกท่ีควรเพื่อช่วยให้การปฏิบติังาน และภาระหน้าท่ีต่าง ๆ เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และไม่ว่าการฝึกอบรมจะมีข้ึนท่ีใดก็ตามวตัถุประสงค ์ก็คือการเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานหรือเพิ่มขีดความสามารถในการท าตามนโยบายท่ีก าหนดโดยใช้
ระยะเวลาท่ีสั้นและเป็นไปเพื่อการแกปั้ญหาในการปฏิบติังานของบุคคล 

  กระบวนการฝึกอบรม  

 ปัทมา จนัทวิมล (2556) กล่าวว่า การฝึกอบรมจะประสบความส าเร็จไดข้ึ้นอยู่กบักระบวนการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆจากองค์กร หรือผู ้ให้บริการจัดฝึกอบรมวิทยากร และผู ้เข้ารับ             
การฝึกอบรมในขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ก่อนการฝึกอบรม เป็นการจดัเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งผู ้
จดั และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีการช้ีแจงให้ผูจ้ดัฝึกอบรมทราบรายละเอียดความตอ้งการฝึกอบรมช้ีแจง
ให้ผูรั้บการฝึกอบรมทราบความสามารถท่ีตอ้งการให้เพิ่มข้ึนหลงัการฝึกอบรมตลอดจนอาจจดัให้มีการ
พบปะส่ือสารกนัระหว่างผูใ้ห้การฝึก และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 2) ขณะด าเนินการฝึกอบรม จดัเตรียม
เคร่ืองมืออุปกรณ์เอกสารและส่ือส่ิงอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมและเพียงพอ และ 3) จบ             
การฝึกอบรม ข้อมูลตอบกลับจากผูเ้รียนผูส้อนและผูจ้ดัการฝึกอบรมในรูปแบบประเมินจากการ
สังเกตุการฝึกอบรมหรือแบบสอบถาม 
  นอกจากน้ีการฝึกอบรมจะประสบความส าเร็จตอ้งกระท าอยา่งเป็นระบบ และตอ้งให้ความส าคญั
ต่อองคป์ระกอบทุกทุกองคป์ระกอบของการฝึกอบรม ซ่ึงไดแ้ก่ 
  1. บุคคล บุคลากรเป็นผูบ้ริหารและจดัการทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆให้ด าเนินไปอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรมจ าแนกได ้4 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 คณะกรรมการจดั
ฝึกอบรม เป็นกลุ่มคนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดัการฝึกอบรมเร่ิมตั้งแต่การวางแผนและเตรียมการ
ฝึกอบรมจดัด าเนินการฝึกอบรมและด าเนินการหลงัการฝึกอบรมเสร็จส้ินลง กลุ่มท่ี 2 วิทยากร เป็นผูท่ี้มี
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ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการฝึกอบรมเม่ือการฝึกอบรมเร่ิมข้ึนผูด้  าเนินการฝึกอบรมและผูก้  ากับการ
ฝึกอบรมท่ีแทจ้ริงคือวิทยากรบทบาทของวิทยากรจะเป็นอยา่งไรนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัเทคนิควิธีท่ีวิทยากร
น ามาใช้ในการฝึกอบรมไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามความส าเร็จของการฝึกอบรมนั้นย่อมข้ึนอยู่กับ
วิทยากรเป็นคนส าคญั กลุ่มท่ี 3 เจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวก การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากคนหลายฝ่าย คณะกรรมการจดัการฝึกอบรมจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย  
ความร่วมมือจากเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินงานการฝึกอบรม
เป็นไปอยา่งราบร่ืน กลุ่มท่ี 4 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมี 2 ลกัษณะ คือ 1) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสมคัรเขา้รับ          
การฝึกอบรมด้วยตนเองและถ้าผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการจดัฝึกอบรมจะได้รับเชิญให้ร่วม
กิจกรรมการฝึกอบรม 2) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไม่ไดส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมแต่หน่วยงานมีนโยบายท่ี
จะพฒันาบุคลากรจึงก าหนดใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรมเช่นการฝึกอบรมท่ีจดัภายในหน่วยงาน 
  2. ทรัพยากร จดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์  สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องกับ        
การฝึกอบรมใหพ้ร้อม และเพียงพอต่อความตอ้งการ 
  3. งบประมาณ  มีการจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการฝึกอบรมรวมทั้ งการติดตาม
ประเมินผลทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
  4. การจดัการ มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบงานในแต่ละส่วนอย่างชดัเจนในแต่ละขั้นตอนของ
การฝึกอบรม   
 เสงเพียวลู (Seng Piew Loo, 2010) กล่าววา่ กระบวนการในการฝึกอบรม ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน
ซ่ึง ไดแ้ก่ 1) ก าหนดความตอ้งการฝึกอบรม (Define training needs) 2) ออกแบบ และวางแผนฝึกอบรม 
(Design and planning training) 3) การจัด ฝึกอบรม  (Providing for training) 4) ประเมินผล    การ
ฝึกอบรม (Evaluate training outcomes) 
  สรุปไดว้า่ กระบวนการฝึกอบรมเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบโดยการฝึกอบรม
มีกระบวนการคือ การหาความตอ้งการและความจ าเป็นในการฝึกอบรม การก าหนดวตัถุประสงคข์อง   
การฝึกอบรม การออกแบบ/ก าหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม การเลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรม            
การวางแผนการฝึกอบรม การด าเนินงานฝึกอบรม การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม และการน า
ผลการประเมินมาแกไ้ขปรับปรุงการฝึกอบรม 
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แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ของครู 

  การจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา   
 การจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประกอบดว้ยสาระส าคญั ไดแ้ก่ 

1. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับครูในการจดัการเรียนการสอน  มี 

นักวิชาการหรือนักการศึกษาให้แนวคิดเก่ียวกับ ความหมาย องค์ประกอบและขั้นตอนการจดัท า
แผนการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี  
  อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550) กล่าวถึง แผนการจดัการเรียนรู้ ว่าหมายถึง แผนการจดักิจกรรม      
การเรียนรู้ การใช้ส่ือการเรียนรู้  และการวดัผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร การจดัท าแผนการเรียนรู้ มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชารายปีหรือรายภาค และหน่วยการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึน
เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายละเอียดแต่ละหวัขอ้ของแผนการจดัการเรียนรู้  
  2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัเพื่อน ามามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้โดยให้
ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการ เจตคติ และค่านิยม  
  3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้โดยเลือกและขยายสาระท่ีเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน  
  4. วเิคราะห์กระบวนการจดัการเรียนรู้โดยเลือกรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
  5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผลโดยเลือกใช้วิธีการวดั และประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้  
  6. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้โดยคดัเลือกส่ือการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
หอ้งเรียนใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ 
   ฆนัท ธาตุทอง (2551) กล่าวถึง แผนการจดัการเรียนรู้ ว่าหมายถึง การเตรียมการสอนเป็น         
ลายลกัษณ์อกัษร เป็นเอกสารแนวทางส าหรับจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนท่ีเป็นการน าวิชา
หรือประสบการณ์ท่ีจะตอ้งท าการสอนตลอดปีการศึกษาหรือตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการก าหนดจุดประสงค์ กิจกรรม ส่ือ อุปกรณ์ การวดั และประเมินผล 
องคป์ระกอบส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้แบบยอ้นกลบั มีดงัน้ี  
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  1. ส่วนน า ไดแ้ก่ ช่ือหน่วย รายวชิา ระดบัชั้น เวลา 
 2. ส่วนเน้ือหา ประกอบดว้ย 
  2.1 ความเขา้ใจท่ีคงทน  
  2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ ควรครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน พุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย และจิตพิสัย 
การก าหนดจุดประสงคส์ามารถแยกเป็นจุดประสงคป์ลายทางและจุดประสงคน์ าทาง  
  2.3 มาตรฐานเน้ือหาและสาระการเรียนรู้  
  2.4 มาตรฐานการปฏิบติัไดห้รือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  
  2.5 ทกัษะคร่อมวชิา  
  2.6 ทกัษะขา้มวชิา ค าถามส าคญั 
  2.7 กิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.8 ส่ือการจดัการเรียนรู้  
  2.9 หลกัฐานและวธีิการประเมิน 
  2.10 เกณฑก์ารประเมิน  
 3. ส่วนท้าย ประกอบด้วย บันทึกหลังสอน (แต่ละคร้ัง) ช่ือครูผู ้สอน ความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหาร / ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
  ดวงกมล สินเพ็ง (2551) กล่าวถึง แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง แผนหรือแนวทางการจดั       
การเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และได้พฒันาคุณภาพตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ี
ครูผูส้อนไดก้ าหนดไวอ้งคป์ระกอบส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ มีดงัน้ี  
 1. ส่วนน า ไดแ้ก่ ช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่วงชั้น ระดบัชั้น ห้องเรียน ภาคเรียนท่ีปีการศึกษา 
ช่ือหน่วยการเรียนรู้ หัวขอ้เร่ือง สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ เวลาท่ีจดัการเรียนการสอน มโนทศัน์ 
หรือสาระส าคญั  
  2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัหรือจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (ความรู้ทกัษะ  กระบวนการโดยเฉพาะ
การคิดวเิคราะห์ การไดล้งมือปฏิบติั และเจตคติ เช่น ความตั้งใจ ความสนใจ การเห็นคุณค่า เป็นตน้)  
 3. เน้ือหาสาระ  
 4. กระบวนการจดัการเรียนรู้  
 5. การประเมินผลการเรียนรู้  
 6. ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้  
 7. บนัทกัหลงัการจดัการเรียนการสอน  
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 สรุปไดว้่า การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ คือ การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียม
เอกสาร ส่ือ และอุปกรณ์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาตลอดปีการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้  
  การออกแบบการจดัการเรียนรู้ เป็นองคป์ระกอบส าคญัส าหรับครูในการจดัการเรียนรู้ เพราะเป็น
วิธีการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัโดยให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้ ความสามรถ มีคุณธรรมและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
   ฆนัท ธาตุทอง (2551) กล่าวถึง การออกแบบการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบยอ้นกลับ 
(Backward design) มี 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. อะไรท่ีผูเ้รียนตอ้งไดเ้รียนรู้ เพื่อใหมี้คุณภาพตามจุดประสงคข์อง รายวชิา  
 2. ความคิดรวบยอดของเร่ืองนั้นคืออะไร  
 3. มีค าถามส าคญัอะไรบา้ง  
 4. จะประเมินการเรียนรู้อย่างไร (ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม) 
  5. เช่ืองโยงกบัรายวชิาอ่ืนอยา่งไร  
 6. มีล าดบัขั้นตอนการจดักิจกรรมอยา่งไร  
 7. ใชอ้ะไรเป็นส่ือและแหล่งเรียนรู้  
 8. มีช้ินงานอะไร และมีเกณฑก์ารประเมินช้ินงานเหล่านั้นอยา่งไร 
 สรุปไดว้่า การออกแบบการจดัการเรียนรู้ คือ ความรู้ความสามารถในการออกแบบการสอนให้
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนได้รู้จกัการแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในกิจกรรม     
การเรียนการสอน พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
 3. การเลือกใช้ พฒันา และสร้างส่ือการเรียนรู้  
  การเลือกใช ้พฒันา และสร้างส่ือการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอนเป็นส่ิงส าคญัในการจดัการเรียน
การสอน เพราะช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็น และได้สัมผสัส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็น
กระบวนการช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจความคิดรวบยอดได้ง่าย และรวดเร็วข้ึนโดยมีนักวิชาการ กล่าวถึง 
ความหมาย ประเภท และการเลือกใช ้พฒันา และสร้างส่ือการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี  
  ดวงกมล สินเพง็ (2551) กล่าวถึง ประเภทของส่ือการเรียนรู้ มีดงัน้ี  
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 1. ส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ ต ารา หนังสือพิมพ์ นิทาน
คุณธรรม และพจนานุกรมศพัท ์ 
 2. วสัดุ ไดแ้ก่ ภาพ วดีีทศัน์ เทปบนัทึกเสียง หุ่นจ าลอง ลูกโลก แผนท่ี และ แผนภาพ  
  3. อุปกรณ์ ไดแ้ก่ เคร่ืองฉายวีดีทศัน์ เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ืองฉาย ภาพทึบแสง เคร่ือง
เล่นเทป และคอมพิวเตอร์ 
  4. กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น นิทรรศการ ทศันศึกษา 
การสัมภาษณ์ บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง การสาธิต การแสดง ละคร  
 5. บุคคล ไดแ้ก่ ครู พระสงฆ ์ผูเ้ช่ียวชาญ และวทิยากร  
 6. สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ห้องเรียน ห้องฟังบรรยาย ห้องประชุม 
หอ้งปฏิบติัการ หอ้งบนัทึกเสียง หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์  
 7. แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ได้แก่ วฒันธรรม ประเพณีของชุมชน 
ชีวติความเป็นอยู ่ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ ์วดั ปูชนียสถาน ตลาด 
  8. ธรรมชาติ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ได้แก่ ธรรมชาติท่ีอยู่โดยรอบ โรงเรียน และ
ธรรมชาติภายนอก การเปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศ ทอ้งฟ้า ดาวตก และดวงจนัทร์  
 ราชบณัฑิตยสถาน (2556) กล่าวถึง ส่ือการศึกษา หมายถึง วธีิการ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
ใชเ้ป็นส่ือในการศึกษา  
 สรุปไดว้่า การเลือกใช้ พฒันา และสร้างส่ือการเรียนรู้ คือ ความรู้ความสามารถในการเลือกใช ้
และพฒันาส่ือต่าง ๆในการจดัการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ตรงกบัวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมายรวมทั้ง   
การเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีไดอ้ย่างเหมาะสมกบัผูเ้รียน และมีความสามารถในการพฒันาส่ือท่ีมีอยู่แลว้
ทั้งในและนอกหอ้งเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  4. การจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   
  การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครูผูส้อนต้องจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือ   
และพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน  
   ดวงกมล สินเพง็ (2551) กล่าวถึง กิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียน มีดงัน้ี  
  1. กิจกรรมในหลกัสูตร ไดแ้ก่ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ทุกแห่งตอ้งจดัให้ผูเ้รียน และมีการประเมินผลเป็นผา่น และไม่ผา่นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แบ่งออกเป็น 
2 ลกัษณะ ดงัน้ี  



50 
 

  1.1 กิจกรรมผูเ้รียน ได้แก่ กิจกรรมพฒันาความถนัด ความสนใจตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด และผูบ้  าเพญ็ประโยชน ์ 
  1.2 กิจกรรมแนะแนว ไดแ้ก่ การแนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ และแนะแนวด้าน
ชีวติและสังคม  
 2. กิจกรรมส่งเสริมผู ้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมระดับชั้ น กิจกรรมระดับกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้ และกิจกรรมระดบัโรงเรียน ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี  
  2.1 กิจกรรมระดับชั้ น  เป็นกิจกรรมท่ีครูประจ าชั้ น  และผู ้เรียนในแต่ละระดับชั้ น             
จดัร่วมกนั เช่น การจดัตกแต่งป้ายนิเทศในแต่ละห้องเรียน และป้ายนิเทศระดบัชั้นท่ีส่งเสริมความรู้ และ
เหตุการณ์ปัจจุบนั การแข่งขนัวชิาการในระดบัชั้น 
  2.2 กิ จกรรมระดับก ลุ่มการเรียน รู้  เช่น  โครงการแข่ งขันตอบ ปัญหา  กิ จกรรม
เทิดพระเกียรติ  
  2.3 กิจกรรมระดับโรงเรียน เป็นกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจดัเพื่อส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียน       
ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการส่งเสริมค่านิยมอนัดีงาม เช่น กีฬา ดนตรี 
นาฏศิลป์ ภูมิปัญญาไทย  
 สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ คือ การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจดัการ การแก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียน            
มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

แนวคดิเกีย่วกบัทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

  การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัเป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นและส าคญั ส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญารวมถึงนักเรียนปกติ โดยมีนกัการศึกษา ได้ให้ความหมายการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวติประจ าวนัไว ้ดงัน้ี 
 ความหมายของทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัผู ้เรียนพิการ หรือผู ้เรียนท่ีมี
พฒันาการทางสมองล่าชา้จ าเป็นตอ้งเรียนรู้การด ารงชีวิตโดยอิสระมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดไ้ม่ว่าเขาจะ
พิการในลกัษณะใดการด ารงชีวิตอย่างอิสระได้นั้นจ าเป็นตอ้ง มีทกัษะต่าง ๆ ในการช่วยเหลือตนเอง 
ทั้งน้ีหมายถึง การเรียนรู้ท่ีจะดูแลตนเองในเร่ืองการกินอยู่ การแต่งตวั การเขา้ห้องน ้ า การท ากิจวตัร     
อ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวนั ผูเ้รียนทุกคนมิไดมี้พฤติกรรมท่ีเหมือนกนัเม่ืออยู่ในวยัเดียวกนั ผูเ้รียนบางคน  
ไม่ว่าจะพิการหรือไม่การเรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือตวัเองได้แต่เยาวว์ยั บางคนก็เรียนรู้ได้ช้าทั้ งน้ีเพราะมี            
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ความแตกต่างกนัไปในเร่ืองของพฒันาการ และแมแ้ต่ในผูเ้รียนคนเดียวกนัก็ยงัมีช่วงท่ีพฒันาช้าเร็ว
ต่างกัน ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เป็นกิจกรรมในการดูแลตนเองในสถานการณ์ในแต่ละวนัรวมถึงการ
รับประทานอาหารเอง การขบัถ่าย  การอาบน ้า การแปรงฟันการแต่งตวั (กุลยา ก่อสุวรรณ และคณะ, 2553)  
  ทกัษะการช่วยเหลือตนเองเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านทกัษะชีวิตท่ีส าคญัให้แก่ผูเ้รียน 
กิจกรรมเหล่าน้ีอาจง่ายส าหรับผูใ้หญ่ เพราะเม่ือท าจนช านาญแลว้ก็จะปฏิบติัไดโ้ดยอตัโนมติั แต่ส าหรับ
ผูเ้รียนเขา้จะรู้สึกถึงความส าเร็จ และเห็นคุณค่าของตนเองเม่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งให้ใคร
ช่วย กิจกรรมกลุ่มแรกเป็นการสอนสุขอนามยัพื้นฐานทางร่างกาย เช่น การลา้งมือ การหวีผม กิจกรรม        
ขั้นต่อไปเป็นเร่ืองการสวมรองเทา้ และการเรียนรู้เก่ียวกบัการท างานเทา่ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนได ้พฒันาใน
ดา้นความสัมพนัธ์ของการท างานระหวา่งมือกบัตา (ศิริรัตน์ นีละคุปต,์ 2552) การช่วยเหลือตนเองเป็น
ความสามารถท่ีพฒันาผสมผสานจากทักษะการเคล่ือนไหว ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การประสาน        
การท างานระหว่างตากบัมือ เพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ียงัอาศยัความสามารถในการฟัง เขา้ใจ 
และปฏิบติัตามค าร้อง รวมทั้งการส่ือสารกบัคนอ่ืนใหเ้ขา้ใจ การฝึกช่วยเหลือตนเอง และสังคมจะท าให้
ผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั นอกจากน้ียงัท าให้ผูเ้รียนเกิดความภาคภูมิใจ 
และไม่เป็นภาระต่อคนอ่ืน (ศศิพินต ์สุขบุญพนัธ์, 2558) 

  ความหมายของทกัษะการช่วยเหลือตนเอง  
 ทกัษะการช่วยเหลือตนเองเป็นทกัษะหน่ึงท่ีมีความจ าเป็น และมีความส าคญัในการด ารงชีวิต    
ของมนุษย ์ซ่ึงมีผูท่ี้พยายามนิยามค าวา่ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ไวด้งัน้ี  
  จรรยา ช่ืนเกษม (2551) ได้ให้ความหมายของทักษะการช่วยเหลือตนเองไว้ว่าเป็นทักษะใน            
การช่วยเหลือตนเองอยา่งอิสระในการกระท ากิจวตัรประจ าวนั ซ่ึงเราสามารถสอนผูเ้รียนไดโ้ดยตรงการเรียนรู้
เร่ืองทกัษะการช่วยเหลือตนเองจะเป็นพื้นฐานท่ีดีเบ้ืองตน้เพื่อให้เขาสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่ตอ้งเป็น
ภาระ ของผูอ่ื้น เช่น การติดกระดุมเส้ือ การผกูเชือกรองเทา้เอง การรับประทานอาหารดว้ยตนเอง เป็นตน้ 
   ส านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ (2552) กล่าวถึง ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิต          
ประจ าวนั วา่เป็นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต ของบุคคลท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ควร
ไดรั้บการฝึกให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดโ้ดยไม่เป็นภาระของครอบครัว
และสังคม 
 



52 
 

  เนตรชนก รินจนัทร์ (2557) กล่าวว่า ทกัษะการดูแลช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั เป็นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต ควรฝึกให้เด็กสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได้ดว้ยตนเอง การฝึกการรับประทานอาหาร การฝึกการแต่งกาย การ ฝึก  
การท าความสะอาดร่างกาย การฝึกการขบัถ่าย เป็นตน้   
  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันครพนม (2560) กล่าวว่า ทกัษะการช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจ าวนั คือ การพฒันาให้ผูเ้รียนสามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัพื้นฐานในเร่ืองการรับประทาน
อาหาร การแต่งกาย การขบัถ่าย การท าความสะอาดร่างกาย และการรับผดิชอบงานบา้น 
  อีมานูเอล่า และคณะ (Emmanuelle, et al, 2009) ได้ให้ความหมายของทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองไวว้่า เป็นกิจวตัรประจ าวนัของมนุษยใ์นการดูแลตนเองในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานของ
มนุษยท่ี์เกิดจากการบูรณาการความสามารถทางดา้นสติปัญญา การเคล่ือนไหวของร่างกายและการใช้
ประสาทสัมผสั ซ่ึงทกัษะการช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียนได้มาจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถท าไดด้ว้ยตนเองตามความสามารถท่ีเขามีอยู ่
   แอน และคณะ (Anne et al, 2010) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ไวว้า่ เป็น
ทกัษะพื้นฐานส่วนหน่ึงของกิจวตัรประจ าวนั (Activities of Daily Living - ADL) ท่ีมีพฒันาการตาม
ระบบ และเป็นไปตามขั้นตอนเร่ิมตั้งแต่ช่วงปฐมวยัจนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นช่วง
อายุ 7 ปี พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียนเป็นความสามารถของการผสมผสานของ
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็ก ทกัษะดา้นการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และการประสาน
การท างานระหว่างตากบัมือเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงหากผูเ้รียนมีความบกพร่องทางดา้นร่างกายหรือ
การใชก้ลา้มเน้ือต่าง ๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อพฒันาการดา้นการช่วยเหลือตนเอง  
  ฌอน (Shawn, McIntosh., 2011)ไดใ้ห้ความหมายของทกัษะการช่วยเหลือตนเองไวว้่า เป็นทกัษะ
ในชีวติประจ าวนั การดูแลตนเองในดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย การรับประทานอาหาร การดูแลสุขอนามยั 
ส่วนตวั การแต่งตวั และการขบัถ่ายซ่ึงการพฒันาทกัษะดงักล่าวน้ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล 
ข้ึนอยูก่บัระดบัความสามารถของร่างกาย และความสามารถทางดา้นสติปัญญา 
  สรุปไดว้า่ ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง หมายถึง ความสามารถดา้นการช่วยเหลือตนเองในกิจวตัร
ประจ าวนัเก่ียวกับ การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การขบัถ่าย  การดูแลสุขอนามยัตนเอง และ      
การรับผิดชอบงานบา้น ซ่ึงเป็นความสามารถของการผสมผสานจากทกัษะด้านการเคล่ือนไหวส่วน    

ต่าง ๆ ของร่างกาย การประสานการท างานระหวา่งตากบัมือและความสามารถทางดา้นสติปัญญา 
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 ความส าคัญของทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
  ทกัษะการช่วยเหลือตนเองมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยใ์นทุกช่วงวยั เพราะเป็นทกัษะท่ีมนุษยใ์ช้ใน    
การด ารงชีวิตประจ าวนัอยู่ในสังคมไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้นไดมี้ผูก้ล่าวถึงความส าคญัของทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
 หลกัสูตรการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวกบัทกัษะการช่วยเหลือตนเอง จากการศึกษาหลกัสูตรการจดั
การศึกษาส าหรับการศึกษาระดับปฐมวยัทั้ งในประเทศ และต่างประเทศ พบว่า มีหลักสูตรท่ีให้
ความส าคญั และก าหนดให้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองเป็นพฒันาการดา้นหน่ึงท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งไดรั้บ  
การพฒันา ไดแ้ก่  
  1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซ่ึงเป็น
หลกัสูตรส าหรับการศึกษาปฐมวยัได้ก าหนดทกัษะการช่วยเหลือตนเองไวใ้นจุดมุ่งหมาย ซ่ึงถือเป็น
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ส าหรับผูเ้รียนอายุ 3-6 ปี มีจ  านวน 4 ข้อ โดยก าหนดมาตรฐาน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์ก่ียวกบัทกัษะการช่วยเหลือตนเองไวใ้นขอ้ท่ี 6   
 2. แผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับผูเ้รียนพิการ และครอบครัว (จรรยา         
ช่ืนเกษม, 2551) โดยส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ให้กบัผูเ้รียนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษก่อนเขา้สู่ระบบโรงเรียน ไดจ้ดัท ากรอบแนวทางกิจกรรมส าคญัในการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้
ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะ 6 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ทกัษะการใช้กลา้มเน้ือใหญ่ 2) ทกัษะ
การใช้กล้ามเน้ือเล็ก 3) ทกัษะการส่ือสาร และการใช้ภาษา 4) การเตรียมทกัษะทางวิชาการ 5) ทกัษะ              
การช่วยเหลือตนเอง 6) ทกัษะทางดา้นสังคมพบว่าทกัษะการช่วยเหลือตนเองเป็นหน่ึงทกัษะส าคญัท่ี
ระบุไวใ้นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะ 6 ดา้น ซ่ึงกิจกรรมทั้ง 6 ดา้นน้ีมีความจ าเป็นท่ีพอ่แม่ ครู และ
นักวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องต้องจดัแบบบูรณาการให้มีความหลากหลาย และผสมผสานกันโดยการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของผูเ้รียนวยัน้ีควรให้ความส าคญักบัส่ือ อุปกรณ์และของเล่นท่ีหลากหลาย และเหมาะ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทด้วยโดยค านึงถึงตวัผูเ้รียนท่ีจะน าทักษะต่าง ๆ        
ไปใชไ้ดจ้ริง (Functional Skill) มากท่ีสุด 
  3. หลกัสูตรแคโรไลนา ซ่ึงแนนซี และคณะ (Nancy et al., 2004) กล่าววา่ เป็นหลกัสูตรการจดั
การศึกษาท่ีสร้างข้ึนส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิด - 5 ขวบส าหรับใชใ้นโปรแกรม
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมและเป็นแบบประเมินพัฒนาการของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลักสูตร           
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แคโรไลนา แบ่งการจดักิจกรรมเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านสติปัญญา (Cognition) 2) ทกัษะการส่ือสาร 
(Communication) 3) ทักษะส่วนบุคคล และทางสังคม (Personal - Social) 4) ทักษะการใช้กล้ามเน้ือ    
มดัเล็ก (Fine Motor) 5) ทกัษะการใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Gross Motor) โดยทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ก าหนดไวใ้นส่วนของทกัษะส่วนบุคคล และทางสังคม (Personal - Social) ประกอบดว้ย 4 ทกัษะย่อย 
ได้แก่ 1) ทกัษะการรับประทานอาหาร และการด่ืม (Eating) 2) ทกัษะการแต่งตวั (Dressing) 3) ทกัษะ
การดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคล (Personal Hygiene) และ 4) ทกัษะการขบัถ่าย (Toileting) ซ่ึงหลกัสูตร 
แคโรไลนาสามารถน าไปปรับใชไ้ดใ้นทุกบริบท หรือสภาพแวดลอ้มของผูเ้รียน เช่น ท่ีบา้น ท่ีโรงเรียน 
และศูนยรั์บเล้ียงผูเ้รียน เป็นตน้ การจดัท าหลกัสูตรสะดวกต่อการน าไปปฏิบติังานจริง มีคู่มือวิธีการใช้
ส าหรับผูป้ฏิบติังาน กิจกรรมท่ีมีล าดบัขั้นตอนสอดคลอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รียนวธีิการด าเนินกิจกรรม
ท่ีเป็นขั้นตอน ส่ืออุปกรณ์แนะน าวิธีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่
ละประเภทรวมทั้ง  การประเมินผลในแต่ละกิจกรรม และมีแบบประเมินสรุปโดยหลกัสูตรแคโรไลนา 
(Johnson-Martin, Attermeier & Hacker., 2004) แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่  
  3.1 หลกัสูตรแคโรไลนาส าหรับผูเ้รียนทารกและผูเ้รียนก่อนวยัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
ซ่ึงแนนซี และคณะ (Nancy et.al, 2004)  อธิบายว่า  เป็นหลกัสูตรส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
อายตุามเกณฑพ์ฒันาการตั้งแต่แรกเกิด ถึง 36 เดือน 
  3.2 หลกัสูตรแคโรไลนาส าหรับผูเ้รียนปฐมวยัท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงแนนซี และคณะ 
(Nancy et.al, 2004)  อธิบายว่า  เป็นหลักสูตรส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความต้องการพิ เศษอายุตามเกณฑ์
พฒันาการตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 5 ขวบ  
 สรุปได้ว่า หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวยัทั้ งในประเทศไทยและของ
ต่างประเทศส าหรับผูเ้รียนปกติและผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษต่างให้ความส าคญั และก าหนดให้
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองเป็นหน่ึงในทกัษะส าคญัท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันา
ทกัษะดา้นอ่ืน ๆ 

  ประเภทของทกัษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวนั  
   ศศิพินต ์สุขบุญพนัธ์ (2558) ไดก้ล่าววา่ ประเภทของทกัษะการช่วยเหลือตวัเองใน
ชีวติประจ าวนั สามารถแบ่งออกได ้5 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  
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   1. การรับประทานอาหาร และด่ืมน ้า ไดแ้ก่ รับประทานอาหารดว้ยชอ้น ด่ืมน ้าจากแกว้  
   2. การแต่งตวั ไดแ้ก่ การถอดเส้ือ การสวมเส้ือ การปลดกระดุม การติดกระดุม การใส่ รองเทา้ 
การถอดรองเทา้  
   3. สุขอนามยั ไดแ้ก่ การลา้งมือ การแปรงฟัน การลา้งหนา้ การอาบน ้าการลา้งกน้ การหวผีม   
     4. การขบัถ่าย ไดแ้ก่ การถ่ายปัสสาวะ การถ่ายอุจจาระ     
    5. สวสัดิศึกษา ไดแ้ก่ การป้องกนัตนเองจากอนัตรายต่าง ๆ การดูแลรักษาสุขภาพ  

  การฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวนั 
  การฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง หมายถึง การจดักระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองกิจวตัรประจ าวนัให้
ผูเ้รียนสามารถท าไดด้ว้ยตนเองเต็มความสามารถท่ีผูเ้รียนมีอยู่ หรือตอ้งการความช่วยเหลือน้อยท่ีสุด 
การฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองเป็นทกัษะท่ีส าคญัทกัษะหน่ึงซ่ึงผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้จนสามารถ
ปฏิบติัได ้และเกิดความเคยชินติดตวัสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ถึงแมว้า่บางคร้ังครูผูป้กครอง 
ต้องมีความยากล าบากและใช้เวลาอย่างมากในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง แต่ผลท่ีได้นั้ นมี
ประโยชน์คุม้ค่ามาก การเป็นอยูใ่นชีวติประจ าวนันบัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งต่อการด ารงอยูข่องชีวติมนุษย ์
เก่ียวเน่ืองกบัปัจจยัส าคญัในการท่ีจะกระตุน้การเจริญเติบโตของร่างกายการท่ีจะให้ผูเ้รียนมีพฒันาการ
ในดา้นการช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจ าวนัเก่ียวกบัการรับประทานอาหาร การแต่งตวั การขบัถ่าย 
การดูแลสุขอนามยัของตนเอง การรับผิดชอบงานบา้น จะช่วยให้ผูเ้รียนมีชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นภาระแก่
ครอบครัว และบุคคลรอบขา้ง การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ามารถท าเองผูเ้รียนจะมีอิสระและพึ่งตนเอง
ไดม้ากข้ึน การพฒันาการดา้นน้ีก็ เช่นเดียวกบัการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ คือ มีพฒันาการไปตามระบบ และ
เป็นไปตามขั้นตอนโดยจะเร่ิมจากส่ิงท่ีผูเ้รียนท าไดใ้นปัจจุบนั เช่น ฝึกผูเ้รียนให้สามารถใชน้ิ้วหวัแม่มือ
ละน้ิวช้ีจบัหมุดใส่ในแป้นไดก่้อนแลว้จึงสอนติดกระดุมเส้ือเป็นตน้ ส่วนในเร่ืองของการรับประทาน
อาหาร การขบัถ่าย ก็จะสอนให้ผูเ้รียนมีระเบียบ รู้จกัสถานท่ีและความเหมาะสมในสังคม (สถาบนั      
ราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, 2555) 
 กิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองนั้นควรมีขอ้มูลท่ีผูท้  าการฝึกทกัษะควรไดรั้บการพิจารณาเพื่อให้
การด าเนินงานนั้น สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งลุล่วงไดน้ั้นในการฝึกจะตอ้งท าดงัน้ี  
   1. เลือกจดัท่าให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน โดยเน้นในหลกัการโดยเน้นให้ผูเ้รียนอยู่ใน    
ท่าท่ีปลอดภยัปราศจากอาการเกรงของกลา้มเน้ือ  
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    2. ผูฝึ้กตอ้งอธิบายให้เขา้ใจว่าเราท าอะไรเพื่อให้ผูเ้รียนได้รับรู้ และเรียนรู้ขณะท ากิจกรรม   
พูดด้วยเสียงท่ีชัดเจน ค าพูดท่ีฟังเขา้ใจง่าย เช่น ดูนะ จบัช้อนค่ะ และตอ้งแน่ใจว่าผูเ้รียน ก าลงัฟังอยู ่
ค  าสั่งตอ้งง่าย มุ่งไปยงัจุดท่ีตอ้งการสอนสม ่าเสมอโดยแบ่งขั้นทกัษะท่ีจะสอนออกเป็นหลายขั้นตอน
ยอ่ย ๆ ท่ีมีล าดบัขั้นตอน และผูฝึ้กรู้จกัขั้นตอนการสอนแต่ละขั้นอยา่งดี  
   3. เลือกอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เช่น การเลือกเส้ือผา้ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความพกพร่อง โดยเฉพาะ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกายสุขภาพ และการเคล่ือนไหว ควรใชผ้า้ท่ีไม่ล่ืน ผา้ท่ียืดได ้จะมี
ส่วนช่วยให้เส้ือผา้นั้นง่ายต่อการใส่ และถอด แบบควรเป็นแบบง่าย ๆ เช่น เส้ือสวมทบัไม่ควรมีกระดุม
มาก อาจใชว้ตัถุอ่ืนท่ีท่ีทบัติดกนัง่ายแทนกระดุม เป็นตน้  
    4. การเร่ิมฝึกทกัษะใด ๆ ควรประเมินความสามารถของผูเ้รียนก่อนว่าช่วยเหลือตนเองได้มาก
ขนาดไหน และให้ฝึกตามล าดับขั้นของพัฒนาการ ให้แรงเสริมหลักจากท่ีผูเ้รียนร่วมมือท าและแสดง
พฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง ชม และย  ้าวา่ผูเ้รียนท าอะไรไดถู้กตอ้ง ผูเ้รียนจะรู้ไดว้า่ท าอะไรจึงจะประสบ ความส าเร็จ 
  5. เวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกควรฝึกในช่วงท่ีผูเ้รียนมีกิจวตัรประจ าวนั เพราะเป็นเวลาท่ีผูเ้รียน
ได้ปฏิบติัในสถานการณ์จริง และท าให้เกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างแทจ้ริง ส าหรับทกัษะในการช่วยเหลือ
ตนเองนั้นเวลา สถานท่ีส าหรับการสอนนั้นเป็นส่ิงส าคญั ควรสอนในเวลา และสถานท่ีท ากิจกรรม
ทกัษะนั้นจริง ๆ เช่น การสอนรับประทานอาหารในห้องอาหาร ช่วงเวลาทานอาหารจริง ๆ จะช่วยให้
ความตั้งใจฝึกของผูเ้รียนมากข้ึน  
  6. ผูเ้รียนบางคนท่ีพิการ และไม่สามารถเรียนรู้ทักษะท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัท่ีง่าย ๆ 
เหมือนกับผูเ้รียนคนอ่ืน ๆได้ ดงันั้ น ผูเ้รียนจึงต้องใช้เวลาในการฝึกทกัษะการเรียนรู้ ซ่ึงการฝึกนั้น     
ควรให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะท่ีง่าย ๆ ก่อน และควรให้เวลาผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะหลงัจากท่ีครูสอน การฝึก
ควรฝึกเป็นประจ าทุกวนัให้ผูเ้รียนไดพ้บกบัความส าเร็จทุกคร้ังเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความมัน่ใจในตนเอง
ต่อไป (ศศิพินต ์สุขบุญพนัธ์, 2558) 
  สรุปได้ว่า การท่ีผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้น คือ อีกความภาคภูมิใจของพ่อแม่หรือครูท่ี
มองเห็นพฒันาการของผูเ้รียนท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน และผูเ้รียนยงัสามารถช่วยเหลือตนเองไดโ้ดยไม่เป็น
ภาระของครอบครัว และสังคมท าใหผู้เ้รียนเกิดความภาคภูมิใจท่ีจะใชชี้วติในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข  
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 วธีิการฝึกการช่วยเหลือในทกัษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั  
   วธีิการฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวนัควรก าหนดขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
   1. พฤติกรรมเป้าหมาย (Behavior Objective) หมายถึง พฤติกรรมท่ีตอ้งการท่ีจะสอนผูเ้รียน 
ซ่ึงจะบอกเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งท าได ้เพื่อแสดงถึงทกัษะท่ีจะเกิดข้ึนแก่ผูเ้รียนในช่วงเวลาการฝึก  
ท่ีก าหนด และพยากรณ์ถึงส่ิงท่ีผูเ้รียนท าไดใ้นตอนทา้ย ส่วนประกอบท่ีส าคญัในการวางพฤติกรรมเป็น
เป้าหมายมี 4 ประการ 1) ช่ือผูเ้รียนท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้น 2) พฤติกรรมคาดหวงัวา่ผูเ้รียนจ าท าได ้เม่ือ
ผู ้เรียนได้เรียนรู้ทักษะหลักจากท่ีได้รับการฝึกสอนแล้ว  3) เง่ือนไขท่ีก าหนดบอกถึงพฤติกรรม            
การช่วยเหลือตนเองท่ีตอ้งฝึก 4) ผลส าเร็จในการฝึกการวางระดบัความส าเร็จ โดยทัว่ไปก าหนดร้อยละ 
100 และตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัเง่ือนไขท่ีวางไว ้
   2. การแยกยอ่ยขั้นตอนการฝึก (Task Analysis) หมายถึง การน าพฤติกรรมตามรายการตรวจ
พฤติกรรม มาวิเคราะห์แยกเป็นขั้นย่อยเพื่อสะดวกในการสอนผูเ้รียน แต่ละขั้นจะเร่ิมจากพฤติกรรมท่ี
ผูเ้รียนท าไดง่้าย และจะเพิ่มความยากข้ึนทีละน้อยจนบรรลุเป้าหมาย เม่ือแยกยอ่ยขั้นตอนแลว้จะท าให้
ตวัผูเ้รียนไม่รู้สึกวา่ยากเกินไป สามารถท าไดส้ าเร็จโดยไม่ยาก และไม่ตอ้งใชเ้วลาในการฝึกนานเกินไป
ในแต่ละขั้นตอน ส่ิงท่ีส าคญั คือ ตอ้งใหผู้เ้รียนท าขั้นตอนง่ายใหไ้ดก่้อนแลว้จึงใหท้ าขั้นตอนท่ียากข้ึน 
  3. วิธีการช่วยเหลือในการฝึกผูเ้รียน (Type of Aid) แบ่งออกเป็น 3 ทาง ดังน้ี 1) ทางร่างกาย คือ          
การช่วยจบัซ่ึงมกัจะใช้ในการฝึกกลา้มเน้ือ 2) ทางค าพูด คือ การช่วยให้ผูเ้รียนท าไดด้ว้ยการพูดบอกผูเ้รียน
ซ่ึงช่วยในการฝึกพฒันาการทุกดา้น 3) ทางสายตา คือ การช่วยโดยการกระตุน้สายตาผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนท า
ได้ง่ายข้ึน 4) กระบวนการแก้ไขเพื่อให้ผู ้เรียนปฏิบัติตามได้ถูกต้อง (Correction Procedures) เม่ือเลือก
พฤติกรรมท่ีจะฝึกโดยวางเป้าหมาย แยกย่อยขั้นตอนเลือกด าเนินวิธีการฝึกและการใช้แรงเสริม ก่อนจะฝึก
จะตอ้งเลือกหาวธีิการฝึกโดยเนน้เฉพาะแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้งขณะฝึก ถา้ผูเ้รียนท าตามไม่ไดต้อ้งหาวิธีแกไ้ขเพื่อให้
ผูเ้รียนท าตามใหไ้ดจึ้งจ าเป็นตอ้งมีแรงแสริมช่วย (สมเกตุ อุทธโยธา, 2539)  
  สรุปไดว้า่ ทกัษะดา้นการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา คือ การกระท าใด ๆ ท่ีก็ให้เกิดการช่วยเหลือตนเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้โดยตนเอง        
ซ่ึงช่วงแรกต้องอาศยัความร่วมมือของทุกส่วนท่ีเขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือผูเ้รียนเพื่อท่ีจะได้
เรียนรู้วิธีการท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสมเพื่อท่ีวนัขา้งหนา้จะสามารถท าไดด้ว้ยตนเองโดยไม่เป็นภาระของ
พอ่แม่ผูป้กครองและสังคมต่อไป 
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แนวคดิเกีย่วกบัผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ความหมายบุคคลทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
สมาคมเพื่ อพัฒนาบุคคลท่ี มีความบกพร่องทางสติปัญญาของสหรัฐอเมริกา (AAIDD)                  

ไดแ้บ่งกลุ่มคนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในแนวคิดใหม่ ระบบใหม่น้ีไม่ค  านึงถึงระดบัสติปัญญา
มากนัก แต่แบ่งความเป็นเฉพาะบุคคลโดยระดบัของความตอ้งการความสนับสนุนในความบกพร่อง   
ตามระดบัของความตอ้งการการสนบัสนุนจากมากไปหานอ้ยตามแผนภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             แผนภาพที่ 1 แสดงระดบัของการตอ้งการการสนบัสนุนจากมากไปหานอ้ย  
 

ท่ีมา : Ruth A. Luckasson, Copyright 2002 by AAIDD (Smith M. Beirne, James R. Patton, Shannon  
          H. Kim.,2006) 

 

จากแผนภาพท่ี 1  แสดงองคป์ระกอบ 5 ประการท่ีอยูท่างดา้นซา้ยมือมีอิทธิพลต่อความสามารถ
ของมนุษยส่ิ์งท่ีตอ้งการการสนบัสนุนความตอ้งการจ าเป็นตามระดบัของความบกพร่อง การสนบัสนุน  
ท่ีตอ้งการจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาถูกระบุวา่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ 
จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรับผูใ้หญ่และทีมสหวทิยาการสามารถใชร้ะดบัของ
ความตอ้งการการสนบัสนุนเพื่อพฒันาชนิดและระดบัของความตอ้งการการสนบัสนุนใน 5 มิติ ไดแ้ก่ 

 

 

 
 

ความสามารถ 

ส่วนบุคคล 

 

 

การสนับสนุน 

 
l. ความสามารถ 

   ทางสตปัิญญา 

ll. พฤตกิรรม 

    การปรับตวั 

lll. การร่วมกจิกรรม 

      การมปีฏิสัมพนัธ์ 

lV. สุขภาพ 

V. บริบท 
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ความสามารถทางสติปัญญา ทกัษะการปรับตวั (ทกัษะดา้นการคิด การปฏิบติั และสังคม) การมีส่วนร่วม 
การปฏิสัมพนัธ์และบทบาทในสังคม สุขภาพ (สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต องคป์ระกอบในสาเหตุ
ของโรค) และบริบท (ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และโอกาส) วิธีน้ีไดน้ าเสนอส่ิงท่ีเปล่ียนไปจากการแบ่ง
คนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาบนพื้นฐานของการประมาณค่าจากความบกพร่องของสติปัญญาของแต่ละ
บุคคลเพื่อการประมาณค่าระดับของการต้องการการสนับสนุนท่ีจ าเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถ                      
ในโรงเรียน ท่ีบ้าน ชุมชน และสภาพแวดล้อมการท า งาน การแบ่งของสมาคมเพื่อบุคคลท่ีมี                      
ความบกพร่องทางสติปัญญา (IDD) ถึงความตอ้งการการช่วยเหลือท่ีจ าเป็นใน 4 ระดบั คือ การช่วยเหลือ
เพียงระยะสั้ น ๆ (Intermittent) ช่วยเหลืออย่างจ ากดัเท่าท่ีจ  าเป็น (Limited) ช่วยเหลือมาก (Extensive) 
และช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี (Pervasive) ดงัตารางท่ี 2  

ตารางที ่2 แสดงความหมายของระดบัการสนบัสนุนส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 

ความหมายของระดบัการสนับสนุนส าหรับบุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา 

กลุ่ม ลกัษณะการให้ความช่วยเหลือ 
การช่วยเหลือเพียงระยะสั้น ๆ
(Intermittent) 

1. สนบัสนุนเท่าท่ีจ าเป็นไม่ใช่ตอ้งการใหช่้วยเหลือเสมอไป  
2. ช่วยเหลือระยะสั้น ๆ เช่น ช่วยวางแนวทางการด าเนินชีวติ  
    บริการการเช่ือมต่อใหมี้งานท าหรือช่วงเวลาวกิฤติ เช่น ตกงาน  
    หรือเจ็บป่วย 
3. การสนบัสนุนเป็นคร้ังคราว  

สนบัสนุนอยา่งจ ากดัเท่าท่ีจ าเป็น 
(Limited) 

1. ระดบัของการสนบัสนุนก าหนดโดยสนบัสนุนท่ีสม ่าเสมอ 
    ในช่วงระยะเวลาหน่ึง ๆ 
2. ใหค้วามช่วยเหลือเป็นระยะ ๆ อาจตอ้งการการช่วยเหลือเป็นทีม  
3. ช่วยเหลือในช่วงระยะเวลาส าคญัของชีวติ เช่น ช่วยบริการ 
    เช่ือมต่อจากวยัผูเ้รียนสู่วยัผูใ้หญ่ 

สนบัสนุนมาก (Extensive) 1. ช่วยเหลืออยา่งสม ่าเสมอในกิจกรรมชีวติประจ าวนั สนบัสนุน 
    โดยในสถานการณ์แวดลอ้มบางประการ เช่น ท่ีบา้น ท่ีท างาน 
2. ไม่จ ากดัเวลา 

สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 
(Pervasive) 

1. ตอ้งการการช่วยเหลือเป็นประจ าอยา่งมากในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2. ช่วยเหลือโดยบุคลากรหลายฝ่าย  
3. ไม่มีการจ ากดัเวลา 

ท่ีมา: ฮาเวร์ิด (Howard, 2008) 
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ในปี 2002 สมาคมเพื่อบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาแห่งสหรัฐอเมริกา (AAMR) ไดใ้ห้
ค  านิยามว่าบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา (Mental Retardation) หมายถึง ความบกพร่องท่ี          
บ่งบอกลักษณะโดยข้อจ ากัดอย่างชัดเจนทั้ งความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Functioning)      
และพฤติกรรมการปรับตวั (Adaptive Behavior) ท่ีแสดงให้เห็นใน 3 ด้าน และแสดงอาการก่อนอาย ุ          
18 ปี (Smith and others, 2006) 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ออกตามความพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551 ราชกิจจานุ เบกษา 2550 ให้ความหมายของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา          
ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความจ ากดัอยา่งชดัเจนในการปฏิบติัตน (Functioning) ในปัจจุบนัซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ 
คือ ความสามารถทางสติปัญญาต ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ียอย่างมีนัยส าคัญร่วมกับความจ ากัดของทักษะ          
การปรับตวั อย่างน้อย 2 ทกัษะจาก 10 ทกัษะ ไดแ้ก่ การส่ือความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิต
ภายในบา้นทกัษะทางสังคมหรือการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การรู้จกัใชท้รัพยากรในชุมชน การรู้จกัดูแล
ควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั การท างาน การใชเ้วลาวา่ง การรักษาสุขภาพอนามยั
และความปลอดภยั ทั้งน้ีไดแ้สดงอาการดงักล่าวก่อนอาย ุ18 ปี 

การประเมินระดับความฉลาดทางสติปัญญา 
การประเมินระดับความฉลาดทางสติปัญญาของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็น                       

เร่ืองวิกฤตมาก เพราะการประเมินความสามารถทางสติปัญญาเป็นงานท่ีต้องการผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ  
ท่ีไดรั้บการฝึกมาแลว้อยา่งดี การประเมินวา่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหรือไม่ จะพิจารณาใน 2 เร่ือง
เป็นหลกั คือ ความสามารถทางสติปัญญา และความสามารถในการปรับตวั ความสามารถทางสติปัญญา
ท าการทดสอบ จากแบบทดสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ การประเมินทักษะการปรับตัวให้ผูป้กครองและ
ผู ้เช่ียวชาญท่ีคุ้นเคยกับผู ้เรียนเป็นผู ้ประเมิน  (Smith M. Beirne, James R. Patton, Shannon H. Kim. 
(2006) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การทดสอบระดบัความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Test) 
 มีการทดสอบความสามารถทางสติปัญญาหลายแบบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ       

ความแม่นย  าในการท านาย  (Smith M. Beirne, James R. Patton, Shannon H. Kim. (2006)  แบบทดสอบ
ท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปไดแ้ก่ 
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1.1 แบบทดสอบระดับอนุบาล และประถมศึกษาของเวคส์เลอร์ 2002 (Wechsler 
Preschool and Primary Scale of Intelligence, 3rd Edition) ใชส้ าหรับวดัสติปัญญาของผูเ้รียนอาย ุ2 ขวบ 
6 เดือนถึง 7 ปี 3 เดือนใชส้ าหรับวนิิจฉยัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษของผูเ้รียนในทางการศึกษา 

1.2 แบบทดสอบของเวคส์เลอร์ (Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth Edition: 
MISC-IV, 2003) เป็นแบบทดสอบมาตรฐานท่ีใช้วดัความฉลาดส าหรับผูเ้รียนอายุ 6 ขวบ ถึง 16 ปี 11 เดือน 
แบบทดสอบน้ีใช้ส าห รับ ช่วยในวินิจฉัยเพื่ อการวางแผนการศึกษา และจัดวาง (Placement)                    
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

1.3 แบบทดสอบส าหรับผูใ้หญ่ของเวคส์เลอร์   เป็นแบบทดสอบมาตรฐานส าหรับผูใ้หญ่ 
อาย ุ16 ปี ข้ึนไป 

1.4 แบบทดสอบของสแตนฟอร์ด-บิเนต์ เป็นแบบทดสอบเฉพาะบุคคลในเร่ืองความ
ฉลาดท่ีเหมาะส าหรับบุคคลอาย ุ2 ปี ถึง 85 ปี เป็นแบบทดสอบล าดบัท่ี 5 ยงัคงมีบางส่ิงบางอยา่งเหมือน
ฉบบัก่อน ๆ 

 2. การประเมินทกัษะการปรับตวั (Adaptive Skills) 
การวดัวา่ท าอะไรในสถานการณ์ปกติจะมีประโยชน์มากกวา่การวดัวา่เขาสามารถท าอะไร

ได้บ้างในสถานการณ์พิเศษ (Smith M. Beirne, James R. Patton, Shannon H. Kim. (2006) มีการวดั
ทกัษะการปรับตวัอยูห่ลายแบบมีอยู ่3 แบบท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ 

2.1 มาตรการวดัของไวน์แลนด ์(Vineland Adaptive Behavior Scale) 
2.2 มาตรการวดัของ AAMD (AAMD Adaptive Behavior Scale-School Edition) 
2.3 มาตรการวดัพฤติกรรมส าหรับผูเ้รียน (Adaptive Behavior Inventory for Children) 

ซ่ึงเคร่ืองมือทั้ง 3 แบบน้ีมีรูปแบบท่ีตอ้งการให้พ่อแม่ ครู หรือนกัวิชาชีพอ่ืน ๆ ตอบค าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียนท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการปรับตวัอาจจะแตกต่างกนับา้ง แต่ครอบคลุม
นิยามของสมาคมเพื่อบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา (AAMD) ได้แก่          
การส่ือความหมาย (Communication) การดูแลตนเอง (Self-Care) การด ารงชีวิตในบา้น (Home Living) ทกัษะ
ทางสังคม (Social/Interpersonal Skills) การใช้บริการสาธารณะ (Community Uses)ควบคุมตนเอง (Self-
Direction) สุขอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety) การเรียนรู้วิชาการท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 
(Functional Academics Skills) การใชเ้วลาวา่ง (Leisure) การท างาน (Work) 

ในการพิจารณาลักษณะทางพฤติกรรมและจิตวิทยาของบุคคลท่ีมีความบกพร่อง           
ทางสติปัญญา จะตอ้งดูจากส่ิงต่อไปน้ี 
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2.3.1 ความตั้ งใจ (Attention) ความตั้ งใจเป็นเร่ืองท่ีส าคัญมากในการเรียนรู้      
คนจะตอ้งสามารถตั้งใจเขา้ไปมีส่วนร่วมในงานบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีปัญหาใน
เร่ืองความเอาใจใส่หรือความตั้งใจ 

2.3.2 ความทรงจ า (Memory) งานวิจยัจ านวนมากพบว่าคนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญามีความยากล าบากในเร่ืองการจดจ าขอ้มูล 

2.3.3 ก าร จัด ก ารต น เอ ง  (Self - Regulation)  ส า เห ตุ ส า คัญ ท่ี บุ ค ค ล มี               
ความบกพร่องทางสติปัญญามีปัญหาในเร่ืองความจ า เพราะวา่เขามีความยากล าบากในเร่ืองการจดัการ
ตนเองการจดัการตนเองเป็นค าท่ีกวา้ง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในเร่ืองพฤติกรรมของตวัเขาเอง 
เช่น คนปกติมกัจะท่องจ าค าต่าง ๆ ท่ีตอ้งการจ าดงั ๆ เพื่อให้จ  าได ้แต่ส าหรับคนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาจะไม่มีการจดัการในเร่ืองเหล่าน้ี 

 2.3.4 การพฒันาทางภาษา (Language Development) บุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาจะมีความล่าชา้ในการพฒันาทางภาษาอยา่งชดัเจน เช่น ปัญหาในการพูด ความบกพร่อง
ทางภาษามีความเช่ือมโยงกบัการจดัการตนเอง (Self-Regulation) เพราะวิธีการในการจดัการตนเองมี
พื้นฐานมาจากภาษา 

 2.3.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) มีความสัมพันธ์กัน
อยา่งมากระหวา่งสติปัญญา และความส าเร็จ 

 2.3.6 พฒันาการทางสังคม (Social Development) นกัวิชาการไดมี้ความขดัแยง้
กนัอย่างมากในเร่ืองการพิจารณาว่าบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถแสดงบทบาททาง
สังคม  เช่น การมีเพื่อน การท างาน เพื่อนบา้น มากกวา่ความสามารถท่ีจะจดัการกบังานทางวชิาการ 

 2.3.7 แรงจูงใจ (Motivation) ปัญหาต่าง ๆ  ใน เร่ืองความตั้ งใจ ความจ า             
การจดัการตนเอง พฒันาการทางภาษา ความส าเร็จทางวชิาการ และพฒันาการทางสังคมท าใหบุ้คคลท่ีมี            
ความบกพร่องทางสติปัญญามีความเส่ียงอยา่งมากในการแกปั้ญหาเร่ืองแรงจูงใจ 

 
 
 
 
 
 



63 
 

ตารางที ่3 แสดงการประเมินทกัษะการปรับตวัในการวนิิจฉยัผูท่ี้มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  

ทกัษะ ค าอธิบาย 
การส่ือสาร 
(Communication) 

1. เขา้ใจขอ้มูลท่ีใหผ้า่นการพดู 
2. เขา้ใจขอ้มูลท่ีใหผ้า่นภาษาเขียน สญัลกัษณ์ ภาษามือ สีหนา้ท่าทาง 
    การเคล่ือนไหวของร่างกาย หรือท่าทางอ่ืน ๆ 
3. ใหข้อ้มูลท่ีใชภ้าษาพดู ภาษาเขียน สญัลกัษณ์ ภาษามือ สีหนา้ท่าทาง 
     การเคล่ือนไหวของร่างกาย หรือท่าทางอ่ืน ๆ 

การอยูร่่วมกนัในชุมชน
(Community Living) 

1. การปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนบา้นและสมาชิกในชุมชน 
2. ร่วมในกิจกรรมนนัทนาการและกิจกรรมยามวา่ง 
3. จบัจ่ายซ้ือของ 

การอยูร่่วมกนัในชุมชน
(Community Living) 

4. ใชอ้าคารสาธารณะ และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  
5. ใชร้ะบบขนส่งมวลชนส่วนตวัหรือสาธารณะ 
6. การไปเยีย่มเพื่อนและครอบครัว 

การท างาน 
(Employment) 

1. เขา้ถึง รับความช่วยเหลือ และช่วยในการท างาน  
2. เปล่ียนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. ท างานจนส าเร็จและงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
4. ปฏิสมัพนัธ์กบัผูนิ้เทศงาน 
5. เรียนรู้และใชล้กัษณะท่ีจ าเป็นในการท างาน 

ความสามารถทางวชิาการ
(Functional Academics) 

การเรียนรู้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบั การอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
และสงัคมศึกษา 

สุขภาพและความปลอดภยั
(Health and Safety) 

1. การเขา้ถึงบริการฉุกเฉินและความช่วยเหลือ  
2. หลีกเล่ียงอนัตรายจากสุขภาพและความปลอดภยั 
3. ส่ือสารกบัผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพ 
4. ดูแลเร่ืองน ้ าหนกั  
5. ดูแลรักษาสุขภาพจิตและอารมณ์ 
6. ดูแลเร่ืองสุขภาพทางร่างกาย  
7. รับความช่วยเหลือทางการแพทยแ์ละบริการ 
8. การรับประทานยา 
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ตารางที ่3 (ต่อ)  
 

ทกัษะ ค าอธิบาย 
การใชชี้วติในบา้น  
(Home Living) 

1. การอาบน ้ า 
2. ท าความสะอาดและดูแลรักษาบา้น  
3. การแต่งตวั  
4. ซกัผา้และดูแลเส้ือผา้  
5. ใชเ้ทคโนโลยแีละอปุกรณ์ไฟฟ้าขนาดเลก็  
6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมยามวา่งท่ีบา้น  
7. การดูแลเร่ืองความสะอาดและสุขอนามยัของร่างกาย 
8. การใชห้อ้งน ้ า 

การใชเ้วลาวา่ง  (Leisure) 1. เร่ิมกิจกรรม ร่วมกิจกรรม และจบกิจกรรมร่วมกบัคนอ่ืน ๆ 
2. เล่นอยา่งเหมาะสมกบัคนอ่ืน ๆ 
3. รับโอกาสของตวัเอง 

ทกัษะทางสงัคม  
(Social Skills) 

1. ส่ือสารกบัคนอ่ืนเร่ืองความตอ้งการจ าเป็นส่วนตวั  
2. สร้างความสมัพนัธ์ทางบวกและอบอุ่นกบัคนอ่ืน ๆ  
3. ตดัสินใจเร่ืองเพศสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสม  
4. มีเพื่อนและคบเพื่อน  
5. การใหค้วามช่วยเหลือและช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ  
6. ร่วมกิจกรรมนนัทนาการและกิจกรรมยามวา่ง 
7. อยูร่่วมกนัในสงัคมของครอบครัว 

ท่ีมา: อกอสซีน และ โยเซลดาย (Algozzine & Ysseldyke, 2006) 
   

การประเมินระดบัความฉลาดทางสติปัญญาของผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาเป็นเร่ืองยากมาก 
เพราะการประเมินความสามารถทางสติปัญญาเป็นงานท่ีต้องการผู ้เช่ี ยวชาญพิ เศษ ท่ีได้ รับ  
การฝึกมาแล้วอย่างดี การประเมินว่ามีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหรือไม่จะพิจารณาใน 2 เร่ือง               
เป็นหลัก คือ ความสามารถทางสติปัญญา และความสามารถในการปรับตัว ความสามารถ  
ทางสติปัญญาท าการทดสอบจากแบบทดสอบโดยผู ้เช่ียวชาญ การประเมินทักษะการปรับตัว  
ให้ผูป้กครอง และผู ้เช่ียวชาญท่ีคุ้นเคยกับผู ้เรียนเป็นผูป้ระเมิน ประกอบด้วย การทดสอบระดับ 
ความฉลาดทางส ติ ปัญญา (Intelligence Test) การทดสอบทักษะการป รับตัว  (Adaptive Skis)                
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จะมีการพิจารณาลกัษณะทางพฤติกรรมและจิตวิทยา จะตอ้งดูจากความตั้งใจ (Attention) ความทรงจ า 
(Memory) ก ารจัดการตน เอง  (Self-Regulation) ก ารพัฒนาท างภาษา (Language Development) 
ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน  (Academic Achievement) พัฒนาการทางสั งคม (Social Development)           
และแรงจูงใจ (Motivation) 

 
การประเมินผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญาทางการแพทย์ 
การประเมินรูปแบบน้ีมักเร่ิมตั้ งแต่ผู ้เรียนอยู่ในครรภ์จนถึงวยัเด็กเล็ก ผูท้  าหน้าท่ีประเมิน               

คือ แพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยท่ี์ดูแลติดตามการตั้งครรภข์องมารดา 
การประเมินในระยะแรกเร่ิมการประเมินความสามารถในแต่ละระยะของผูเ้รียนนั้นแตกต่างกนั 

การประเมินในระยะแรกน้ีมีวตัถุประสงค์ส าคัญสองประการ ได้แก่ เพื่อระบุผู ้เรียนท่ีบกพร่อง                     
ทางสติปัญญาตั้งแต่ในช่วงพฒันาการ และเพื่อระบุผูเ้รียนท่ีมีแนวโนม้จะมีพฒันาการล่าชา้ในเวลาต่อมา 
การประเมินคดักรอง (Screening) การประเมินคดักรองน้ีมุ่งเนน้การป้องกนัภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
ตั้งแต่ระยะท่ีผูเ้รียนอยูใ่นครรภ์ดว้ยการคดักรองทางพนัธุกรรม หากแพทยพ์บว่าผูเ้รียนในครรภ์อาจมี
ปัญหาก็จะวางแผนป้องกนัเสียก่อน แต่ถา้พบว่าผูเ้รียนในครรภ์มีความบกพร่องท่ีไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น                    
ภาวะดาวน์ซินโดรม หรือปัญหาอ่ืนท่ีส่งผลต่อชีวิตของมารดา แพทยอ์าจแนะน าให้ยุติการตั้งครรภ์นั้น 
ดงันั้น ครอบครัวจ าเป็นตอ้งเขา้รับค าปรึกษาแนะน าเพื่อให้ผูป้กครองเขา้ใจขอ้มูลอย่างครบด้วยและ
ถูกตอ้งจนสามารถตดัสินใจได ้หรือหากครอบครัวประสงค์ให้มารดาตั้งครรภ์ต่อไปมารดาควรไดรั้บ  
การดูแลจากแพทยอ์ยา่งใกลชิ้ด แต่จนถึงปัจจุบนัน้ีการประเมินในระยะตั้งครรภ ์และการยุติการตั้งครรภ์
เม่ือพบวา่เด็กในครรภมี์ความผดิปกตินั้นยงัเป็นปัญหาทางจริยธรรมท่ียงัมีการถกเถียงกนัอยู ่

การคดักรองเพื่อวางแผนป้องกนัภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหรือลดความรุนแรงของภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญาในระยะแรกส าหรับผูเ้รียนบางคนนั้นอาจท าไดย้ากเน่ืองจากปัญหาส าคญัสองประการ ไดแ้ก่ 
1) ผูเ้รียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงนั้นมกัแสดงลกัษณะตั้งแต่ก าเนิดซ่ึงภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัรุนแรงน้ีตรวจพบไดง่้ายแต่ช่วยเหลือไดย้าก  และ2) บุคลากรมกัคาดการณ์ถึงความสามารถ
ของผูเ้รียนในอนาคตได้ไม่ง่ายนัก เน่ืองจากวยัทารกน้ี  ยงัไม่แสดงพฤติกรรมให้เห็นได้อย่างชัดเจน            
การประเมินในระยะน้ีจึงมกัพิจารณาจากพฒันาการทางร่างกาย และการเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น        
การคลาน การนั่ง การเดิน การยืน การจบั การควา้ เป็นต้น (Crnic, K. A., Gaze, C., & Hoffman, C., 
1997) นอกจากน้ีพฒันาการของผูเ้รียนยงัไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัหลายประการ เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ
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ของครอบครัว การศึกษา อาชีพของพ่อแม่ ลกัษณะการใชภ้าษาของพ่อแม่ การเล้ียงดูและเจตคติของพ่อ
แม่ต่อความส าเร็จ เป็นตน้ 

การประเมินความผิดปกติทางพนัธุกรรม การคน้หาความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกเร่ิมเป็นเร่ือง
ส าคญัอยา่งยิง่ เพราะสามารถช่วยลดความรุนแรงของปัญหาลงไดอ้ยา่งมาก สามารถระบุความบกพร่อง
ไดเ้ร็วเท่าไร ก็ยงัให้การช่วยเหลือไดเ้ร็วข้ึนเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นหากบุคลากรทางการแพทยส์ามารถ
คน้หาความผิดปกติไดท้นัการณ์ เรายงัสามารถป้องกนัความบกพร่องในผูเ้รียนบางรายไดอี้กดว้ย เช่น    
ภาวะสมองบวมน ้ าภาวะ เป็นตน้ เราสามารถป้องกนัภาวะบกพร่องทั้งหลายไดต้ั้งแต่ระยะทารกอยู่ใน
ครรภ ์กล่าวคือ หากแพทยส์งสัยวา่ผูเ้รียนในครรภมี์ความเส่ียงหรือมีแนวโนม้ท่ีจะมีปัญหาไม่วา่เกิดจาก   
การได้รับความกระทบกระเทือน การได้รับสารพิษหรือรังสี  ความบกพร่องจากการถ่ายทอด                     
ทางพนัธุกรรม เช่น  ฟีนิลคีโตนยูเรีย (Phenylkctonuria หรือ PKU) แพทยส์ามารถคดักรองตั้งแต่ทารก
อยู่ในครรภ์ และเม่ือทารกคลอดออกมาก็สามารถรักษาให้หายหรือช่วยลดความรุนแรงลงได ้                
ส่วนภาวะบกพร่องท่ีมีสาเหตุมาจากมารดาอายุมาก ได้แก่ ดาวน์ซินโดรม ผูเ้รียนจะไดรั้บการกระตุน้
พฒันาการท่ีดีข้ึนได ้แต่การศึกษาส่วนใหญ่ พบวา่ ภาวะบกพร่องของการเผาผลาญสารอาหารท่ีเกิดจาก
พนัธุกรรมมกัส่งผลใหเ้กิดความบกพร่องท่ีรุนแรง และยากต่อการบ าบดัรักษา 

การคัดกรองตั้ งแต่ระยะแรกนั้ น นอกจากช่วยป้องกันปัญหาความบกพร่องทางสติปัญญา 
ท่ีอาจเกิดข้ึน และช่วยลดความรุนแรงของภาวะบกพร่องนั้นแลว้ยงัช่วยป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
มารดาไดด้ว้ย แต่ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบตอ้งระวงัเร่ืองการระบุประเภทความบกพร่องเพียงอย่างเดียวแต่
ไม่ใหก้ารช่วยเหลือเพราะการท าเช่นนั้นเป็นเสมือนการตีตราผูเ้รียนตั้งแต่วยัทารก ซ่ึงเจตคติของผูใ้หญ่ท่ี
เกิดข้ึนต่อผูเ้รียนในวยัน้ีจะส่งผลกระทบต่อผูเ้รียนอยา่งมากต่อไปในอนาคต 

การประเมินตั้งแต่ในครรภ์ การประเมินความผิดปกติของผูเ้รียนตั้งแต่อยู่ในครรภ์นั้นนับเป็น
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีการแพทยอ์ย่างมาก สูตินารีแพทยห์รือเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถช่วยติดตามพฒันาการของผูเ้รียน และความผิดปกติหรือช่วยในการตดัสินใจท่ีจะด าเนินการ
อยา่งเหมาะสมต่อไปได ้ขั้นตอนการประเมินนั้น ประกอบดว้ยการบนัทึกประวติัของครอบครัว ประวติั        
การตั้งครรภ ์ภาวะทางการแพทยต่์าง ๆ เช่น ความดนัโลหิต ขนาดของมดลูกรวมถึงการตรวจปัสสาวะ
ของมารดา การติดตามสภาพร่างกายมารดา และการตรวจอ่ืน ๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ               
การตั้งครรภ์ และพฒันาการของทารกในครรภ์ รวมทั้งสุขภาพของมารดาด้วย หากมารดามีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง ทารกก็มีโอกาสแข็งแรงไปดว้ย แต่หากมีปัจจยัใดท่ีท าให้ผูเ้รียนไม่สมบูรณ์ แพทยจ์ะ
ช่วยเหลือแก้ไขตั้ งแต่ระยะน้ี  เช่น มารดาท่ี เป็นโรคโลหิตจางจะได้รับยาบ ารุงโลหิต เป็นต้น                      
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ดงันั้นมารดาท่ีไม่สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง สุขภาพครรภ ์หรือไม่ไดรั้บการดูแลจากแพทยใ์นขณะ
ตั้งครรภ์อย่างต่อเน่ือง ทารกในครรภ์อาจมีภาวะเส่ียงต่อความบกพร่องได้ หากมารดา และทารกใน
ครรภส์มบูรณ์แข็งแรงดี แพทยจ์ะติดตามความกา้วหนา้ของการตั้งครรภ์อยา่งปกติ แต่หากแพทยส์งสัย
ว่าผู ้เรียนมีความเส่ียงแพทย์อาจท าการประเมินเพิ่มเติม และหากพบว่าผู ้เรียนในครรภ์มีปัญหา             
การประเมินนั้นยิ่งตอ้งละเอียดมากข้ึน เช่น การเจาะหาสารเคมีต่าง ๆในตวัเด็ก หรือมารดา เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการประเมินระยะน้ีไม่สามารถบ่งช้ีให้เห็นถึงภาวะบกพร่องทางสติปัญญาได้ทุกราย      
การวินิจฉัยในระยะน้ีถือวา่มีความส าคญัมากเพราะสามารถบ่งบอกถึงความผิดปกติของผูเ้รียนในระยะ
ตั้งครรภห์ลายประเภท เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม ภาวะพีเคยู และภาวะกาแลคโตซีเมีย เป็นตน้ นอกจาก             
การประเมิน และวนิิจฉยับางอยา่งจะช่วยป้องกนัหรือลดปัญหาความบกพร่องของผูเ้รียนแลว้ยงัช่วยให้
แพทยไ์ดใ้ห้ความรู้ดา้นการเล้ียงดูท่ีถูกตอ้งแก่พ่อแม่และให้ก าลงัใจแก่พ่อแม่ในกรณีท่ีผูเ้รียนในครรภมี์ 
ภาวะบกพร่องอยา่งรุนแรง และอาจเสียชีวติตั้งแต่อยูใ่นครรภ ์

การประเมินในระยะแรกคลอด ส่วนใหญ่แพทย ์กุมารแพทย ์สูตินารีแพทยซ่ึ์งเป็นผูพ้บเด็กเป็น
คนแรกจะท าหน้าท่ีประเมินในระยะน้ี หากพบว่าเด็กมีความเส่ียง หรือสงสัยว่าจะมีความผิดปกติ           
ทางพฒันาการดา้นใดแพทยจ์ะส่งปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทนัที วตัถุประสงค์ของการประเมินในระยะแรก
คลอดน้ีเพื่อส ารวจปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อตวัเด็ก วิธีการประเมินผูเ้รียนแรกคลอดท่ีส าคญัวิธีหน่ึง
คือ การใช้คะแนนแอ็ปการ์ (Apgar Score) วิธีการน้ีเร่ิมตั้งแต่ในห้องคลอดโดยแพทย ์หรือบุคลากร            
ทางการแพทยท่ี์ท าคลอดจะท าหนา้ท่ีประเมินผูเ้รียนภายใน 1-5 นาที หลงัคลอดและอาจตอ้งประเมินซ ้ า
หากจ าเป็นหรือจนกวา่ผูเ้รียนจะเขา้สู่ภาวะปกติ คะแนน แอ็ปการ์มี 5 ดา้น คือ อตัราการเตน้ของหัวใจ            
การหายใจ ความตึงตวัของกลา้มเน้ือ ความผิดปกติของรีเฟล็กซ์ และ สีผิว ซ่ึงมีคะแนน 0 - 2 คะแนน         
0 หมายถึง ต ่าหรืออ่อนแอ 1 หมายถึง ปานกลาง และ 2 หมายถึง แข็งแรงหรือท างานไดดี้ ถา้คะแนนรวม
ของ 5 ด้านนั้ นต ่า แสดงว่าผูเ้รียนอาจมีปัญหา ต่อไปในอนาคตภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหลาย
ประเภท หากสามารถตรวจพบได้ในระยะแรกแพทย์ก็อาจให้การช่วยเหลือหรือป้องกันได ้                  
แต่การตรวจหาภาวะเหล่าน้ีไม่ไดท้  ากบัทารกทุกคนเหมือนการตรวจครรภท์ัว่ไป แต่แพทยจ์ะท าเม่ือพบ
ความผดิปกติท่ีสงสัยวา่จะเกิดปัญหาเท่านั้นนอกจากน้ี ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาบางประเภทสามารถ
เห็นได้ชัดเจนซ่ึงแพทยส์ามารถระบุได้ทนัทีเม่ือแรกคลอด เช่น ภาวะดาวน์ซินโดรม หรือ ภาวะท่ีมี   
ความผดิปกติของสมอง เช่น ภาวะศีรษะเล็ก หรือภาวะสมองบวมน ้า เป็นตน้ 

การประเมินในระยะก่อนวยัเรียน ส่วนการประเมินภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในระยะก่อนวยั
เรียนนั้น ผูป้กครอง หรือครูสามารถท าไดโ้ดยการสังเกตวา่ผูเ้รียนมีพฒันาการล่าชา้กวา่ผูเ้รียนทัว่ไปใน            
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ดา้นใดบา้ง เช่น การเคล่ือนไหว การใช้กลา้มเน้ือเล็ก ความสามารถทางสติปัญญา ภาษา การช่วยเหลือ
ตนเอง และทกัษะทางสังคม เป็นตน้ ซ่ึงหากพ่อแม่หรือครูพบความล่าช้าน้ีแล้วควรพาผูเ้รียนเขา้รับ          
การประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญโดยเร็วท่ีสุดเพื่อจะไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเร็วท่ีสุดเช่นกนั ส่วนเคร่ืองมือ    
ท่ี ใช้ ในการวัดพัฒนาการผู ้เรียน ในระยะ น้ี มีหลายประ เภท  เช่น  The Denver Developmental                         
Screening Test (DDST) The Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised (WPPSI) 
คู่มือการส่งเสริมพัฒนาการผูเ้รียนแรกเกิด– 5 ปีของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่ การประเมินภาวะบกพร่องทางสติปัญญา สามารถเร่ิมตั้งแต่ผูเ้รียนอยูใ่นครรภจ์นถึงวยั
ผูเ้รียนเล็ก การประเมินในระยะแรกท าเพื่อระบุผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่ในช่วงพฒันาการ 
และผูเ้รียนท่ีมีแนวโน้มมีพฒันาการล่าช้าในเวลาต่อมา โดยการประเมินตั้งแต่ในครรภ์ เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข และแพทยจ์ะติดตามสุขภาพมารดา และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การประเมินในระยะแรกคลอด 
สูตินารีแพทยจ์ะใช้คะแนนแอ็ปการ์ (Apgar Score) ในการตรวจสอบความผิดปกติ ระยะก่อนวยัเรียน 
ผูป้กครอง หรือครูสามารถท าไดโ้ดยสังเกตพฒันาการเทียบกบัผูเ้รียนในวยัเดียวกนั 
 

แนวคดิเกีย่วกบัเทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา 

  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 เทคนิควิธีการในการช่วยเหลือผู ้เรียนท่ี มีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดับต่าง ๆ                 
และการจดัการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
  คาร์ทไรท์ และคณะ (Cartwright et.al., 1995) ได้ให้รายละเอียดผูเ้รียนกลุ่มน้ีแยกตามระดบั        
ไวด้งัน้ี 

 1. ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กนอ้ย (Mild Mental Retardation) 
จุดมุ่งหมายระยะยาวส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีไม่รุนแรงควรมีลกัษณะ 

โดยรวมทางพฤติกรรม บุคลิกและความสามารถพึ่งพาตวัเองผูเ้รียนเหล่าน้ีสามารถเป็นประชากรท่ีพึ่งพา
ตนเองได ้เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ถา้ไดรั้บการศึกษาท่ีเหมาะสมและการบริการสนบัสนุนตามหัวขอ้ของ
คู่มือของสมาคมเพื่อบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (AAMR : 1992) 
ในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา ความคาดหวงัต่อผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่รุนแรง ถูกมอง     
ในแง่ไม่ดี และมีคนจ านวนมากเช่ือว่าผูเ้รียนเหล่าน้ี ส่วนใหญ่ไม่สามารถพึ่ งพาตนเองได้ เป็นกลุ่ม
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ประชากรท่ีตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ จากความคาดหวงัเหล่าน้ีท าให้เป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการบงัคบัควบคุม 
ในระหว่างปี 1960 ได้มีการจัดรูปแบบของผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีไม่รุนแรง             
เป็นชั้นพิเศษ การใช้เวลาว่างหรือแมแ้ต่อาหารกลางวนักบัเพื่อนร่วมชั้นเท่านั้น และไม่รวมกบัผูเ้รียน
ปกติในวยัเดียวกนั ซ่ึงเป้าหมายของชีวิตการสอน และยุทธศาสตร์ มีความแตกต่างจากผูเ้รียนท่ีบกพร่อง
ทางสติปัญญา จากความเช่ือท่ีว่าผูเ้รียนไม่สามารถท าให้กลบัมาดีได้ดงัเดิม ผูเ้รียนกลุ่มน้ีจะไม่ไดรั้บ         
การกระท าแบบชั้นพิเศษ ผูเ้รียนพิเศษจะไดรั้บการดูแลในแง่ของสังคมการศึกษามีการแบ่งแยกในหลาย
กรณี ปัจจุบนัเช่ือว่าผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัไม่รุนแรง สามารถพฒันาให้พึ่ งพา
ตนเองได ้ถา้ใชค้วามพยายามท่ีจะสอนการศึกษาส่วนใหญ่เทียบใกลเ้คียงกบักลุ่มคนปกติในวยัเดียวกนั 
ถึงแมว้า่ไม่ไดใ้ชก้บัทุกโรงเรียน แต่อยา่งนอ้ยก็มีจ  านวนมากข้ึน แมบ้างวชิาในวทิยาลยัอาจจะมีการสอน
ในกลุ่มเล็ก ๆซ่ึงจะมีทั้งผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญา และผูเ้รียนอ่ืนๆ มีการสอนรวมกนัในชั้นเรียน
นอกสถานศึกษา 

ความรู้ และภาษาเป็นส่วนท่ีครูต้องเอาใจใส่มากท่ีสุดต่อผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญา 
ไม่รุนแรง ครูตอ้งจดับรรยากาศการเรียนให้เกิดความเขา้ใจง่าย ลดขอ้สงสัยให้น้อยท่ีสุดจะตอ้งเตรียม
งานโดยเฉพาะวา่ตอ้งการให้ผูเ้รียนท าอะไร จดัล าดบักิจกรรมท่ีจะให้ผูเ้รียนท าอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้
ผู ้เรียนเรียนรู้อย่างช้า ๆ  แต่ได้ผลก้าวหน้าตลอดไปสู่ เป้าหมาย อย่าหวังว่าจะให้ผู ้เรียนเข้าใจ                  
ในปริมาณมาก ๆ หรือหวงัจากผูเ้รียนท่ีมีพรสวรรคท่ี์นาน ๆ จะพบจะตอ้งมีความจ าเพาะเจาะจงถูกตอ้ง 
สนบัสนุน เหมือนกบักระท ากบัผูเ้รียนทัว่ ๆ ไป ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาไม่รุนแรงสามารถท่ีจะ
ท าให้ไปถึงเป้าหมายของการศึกษาได ้แมว้า่อาจจะใชเ้วลาท่ีนานกวา่ผูเ้รียนอ่ืน ๆ ดงันั้น เพราะวา่มีเวลา
หลายชัว่โมงส าหรับการสอนจะตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษว่าอะไรท่ีเลือกท าเพื่อเป้าหมาย
โดยตรง ครูควรเนน้อยา่งสูงสุดในการช่วยผูเ้รียนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได ้ทั้งการเงิน
และสังคม เช่น ให้มีทกัษะพื้นฐานในการอ่านครูควรเน้นการอ่านเพื่อให้ได้ขอ้มูลตามด้วยการกรอก
แบบฟอร์ม และอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นขอ้มูลในการหางานมากกว่าท่ีจะสอนในรูปแบบการสอน             
การอ่านการเขียนให้จ  าไวว้่า ครูยงัต้องสอนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้ น การอ่านเพื่อ              
ความบนัเทิงก็ไม่ควรมองขา้ม 
  เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในเร่ืองภาษา ควรมุ่งการช่วยผูเ้รียนให้สามารถอ่านออกเขียนได ้           
ครูควรเน้นการส่ือสารขั้นพื้นฐานทั้งการพูด และการเขียนเพื่อเป้าหมายท่ีจะให้ผูเ้รียนพึ่งพาตนเองได้
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมในการเขียน ยกตวัอย่าง เช่น ครูควรจะมุ่งเน้นในส่วนท่ีจ าเป็น เช่น การกรอก
แบบฟอร์มและการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายท่ีเขียนถึงเพื่อนอาจจะเป็นล าดบัท่ีสอง การแต่ง
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เรียงความ และบทกวีจะเป็นล าดบัท่ีสาม การรายงานโดยการพูดในหวัขอ้แคบ ๆ ท่ีไม่ยุง่ยาก นอกจากน้ี
ยงัมีทกัษะในการโทรศพัท ์การสัมภาษณ์งาน การถามขอ้มูลต่าง ๆ ในท านองท่ีคลา้ยกนัทุกวนั ควรสอน
คณิตศาสตร์แก่ผู ้เรียนให้สนุก การท่ีจะท าส าเนาใบสั่งจ่าย และแบบฟอร์มภาษีครูควรมุ่งเน้น 
คณิตศาสตร์ท่ีใชป้ระโยชน์ได ้และหลกัการวดัค่าต่าง ๆ มากกวา่สอนคณิตศาสตร์ชั้นสูง 

 2. ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาขั้นปานกลาง (Moderate Mental etardation) 
การจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาขั้นปานกลาง ก็คือใหมี้ชั้นเรียนพิเศษ

ในโรงเรียนปกติ ส่วนใหญ่ผูเ้รียนเหล่าน้ีจะอาศยัท่ีบ้านและเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐท่ีอยู่ใกล้ ๆ  
เพราะสามารถเดินไปไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งใชก้ารเดินทางท่ียุง่ยาก อยา่งไรก็ตามการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสม 
และวิธีสอนจะมีขอ้จ ากดัมากกว่าผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาท่ีไม่รุนแรง ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัปานกลาง อาจจะใชเ้วลาในวยัเรียนในชั้นพิเศษ และบางส่วนจะอยูร่่วมกบัผูเ้รียนผูเ้รียน
อ่ืน ๆ  มีการวางแผนใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ มีการก าหนดในกฎหมาย ท าให้มีโอกาสท ากิจกรรมขณะ
พกัและช่วงอาหารกลางวนักบัผูเ้รียนในวยัเดียวกนั ควรเพิ่มเติมกิจกรรมนอกชั้นเรียนไดแ้ก่ การเรียน 
พลศึกษา ศิลปศึกษา การประกอบช้ินส่วน กีฬา และสถานท่ีบนัเทิง โดยการจดัให้แบบง่าย ๆ ไม่มี   
ความยุง่ยาก การเป็นครูของชั้นผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปานกลาง ครูจะตอ้งสอนทกัษะใน
ส่วนท่ีใช้ประโยชน์ ครูควรพยายามในการช่วยผูเ้รียนให้เขา้ใจ และวางตวัให้เป็นธรรมชาติมากท่ีสุด
เท่าท่ีท าได ้ท าให้ไดรั้บการยอมรับจากสังคม การสอนควรทุ่มเทให้กบัเร่ืองการแต่งกาย นิสัยส่วนตวั
และสุขอนามัย นิสัยการท างาน และทกัษะทางสังคม การอบรมอาชีพเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูใ้หญ่        
ครูควรมุ่งเน้นทักษะ และนิสัยท่ีจ าเป็นต่อการท างานให้ส าเร็จ และการแข่งขันในตลาด การฝึก
ปฏิบัติการจะให้โอกาสส าหรับคนผูเ้รียนในการเรียน ทกัษะการท างาน และได้ค่าจ้างในสถานท่ีท่ี
ยอมรับสภาพท่ีมีขีดจ ากดัอย่างเขา แมว้า่ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปานกลางบางคนอาจจะ
สามารถท่ีจะท างานนอกสถานปฏิบติังานไดแ้ต่ส่วนใหญ่ตอ้งอยูใ่นสถานท่ีฝึกปฏิบติังาน 

ในการสอนผู ้เรียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง ครูควรสอนอย่างชัดเจน  
ตรง ๆ และท าซ ้ า ๆ  ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าครูมีจุดประสงค์ท่ีจะให้ผู ้เรียนเตรียมท่ีนอนครูควรสอน                
โดยการใช้เตียงจริง และได้มีการปฏิบัติกับเตียงชนิดต่าง ๆ การสอนโดยการพูดในการจดัท่ีนอน            
ท าอยา่งไร หรือมีรูปในการท าท่ีนอนจะไม่เพียงพอต่อความเขา้ใจ 
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 3. ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง และรุนแรงมาก (Severe and Profound 
Mental Retardation) 

ผูเ้รียนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะอาศัยในสถาบัน และได้รับการฝึกหัดเล็กน้อยในสถานท่ีอยู ่            
จากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไดมี้การเปล่ียนแปลงการด าเนินงานทั้งหมด วิทยาลยั และมหาวิทยาลยั
จะพฒันาหลกัสูตร และอบรมครูจ านวนมากข้ึนเพื่อท่ีจะท างานกบัผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาระดบั 
รุนแรง ได้มีข้อยกเวน้กับผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงในการไม่ต้องรับการศึกษา                
ภาคปกติ หรือไดรั้บการศึกษาทั้งหมดภายในสถาบนัท่ีมีการพกัอยูป่ระจ า ถา้ผูเ้รียนอยูไ่กลจากสถาบนั
มากถึงแมว้่าผูเ้รียนเหล่าน้ีเกือบทั้งหมดมกัจะอาศยัอยู่ในสถาบนัใหญ่ ๆ ของรัฐในปีท่ีผ่านมาปัจจุบนั
ผูเ้รียนเหล่าน้ีมกัจะพกัอาศยัในสถานท่ีกลุ่มชนเล็ก ๆ หรือแม้แต่ในบา้นตนเองชั้นเรียนของผูเ้รียนท่ี
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงจะพบในโรงเรียนของรัฐประจ าเขตต าบลนั้น ถึงแมว้่าเขตเล็ก ๆ 
มักจะไม่มีการบริการส าหรับผูเ้รียนเหล่าน้ี เพราะว่าผูเ้รียนมีจ านวนน้อยอาจจะหน่ึงหรือสองคน 
บ่อยคร้ังท่ีผูเ้รียนเหล่าน้ีจ  าตอ้งเดินทางในรถพิเศษท่ีมีการอ านวยความสะดวกส าหรับรถเข็นของคน
พิการ ซ่ึงรถจะมีอุปกรณ์ช่วยยกรถเข็นข้ึนและลง ชั้นเรียนส าหรับผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
รุนแรง ปกติจะมีห้องน ้ าพิเศษส าหรับคนพิการ จุดประสงค์เบ้ืองตน้ส าหรับผูเ้รียนกลุ่มน้ี คือ การดูแล
ตัวเอง รวมทั้ งการส่ือสารเบ้ืองต้นถึงความต้องการของเขามีการใช้เคร่ืองช่วยการส่ือสารระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ ยุทธศาสตร์การสอนเบ้ืองตน้ไดมี้การทบทวน และการจดัการกบัพฤติกรรม การสร้าง
งานประจ านั้นจ าเป็นตอ้งท าเพื่อให้เกิดการอบรมนิสัยท่ีดีมาแทนท่ี ผูใ้หญ่ท่ีสามารถช่วยตวัเองไดม้าก
ข้ึน มีการคาดหวงัว่าจะสามารถท่ีจะแต่งตวั รับประทานอาหาร และเข้าห้องน ้ าได้เองอย่างถูกต้อง                      
และเขาเหล่าน้ีจะสามารถท ากิจกรรมง่าย ๆ ไดภ้ายในสถานท่ีปฏิบติังาน ผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัรุนแรงมาก อาจจะไม่สามารถปฏิบติัได ้และจะตอ้งมีการดูแลอย่างใกลชิ้ด และดูแลตลอดชีวิต           
มีหลกัฐานยนืยนัวา่ประชาชนเหล่าน้ีสามารถท่ีจะพฒันาใหดี้ข้ึนโดยผา่นกระบวนการอบรมท่ีดี 

ผูเ้รียนวยัเรียนท่ีมีคุณสมบติัในระดบัอนุบาลไดรั้บการศึกษาพิเศษรวมทั้งบริการท่ีเก่ียวขอ้งผา่น 
ระบบโรงเรียน คณะกรรมการของโรงเรียนจะท างานกบัครอบครัวของผูเ้รียนเพื่อท่ีจะพฒันาแผนการจดั 
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualize Educational Plan) ซ่ึงแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลก็จะคลา้ย
กบัแผนการให้บริการครอบครัวเฉพาะบุคคล ซ่ึงจะอธิบายถึงความตอ้งการของผูเ้รียนพิเศษ และบริการ  
ท่ีถูกออกแบบให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการนั้น การศึกษาพิเศษ และบริการท่ีเก่ียวขอ้งถูกจดัให้โดย   
ไม่มีค่าใชจ่้าย 
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ระดบัความบกพร่องทางสติปัญญา มีความส าคญัต่อกระบวนการวางแผนวินิจฉัยท าขอ้ก าหนด 
ในการดูแลจัดการเรียนการสอนโดยสมาคมเพื่อบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของ
สหรัฐอเมริกา  

การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เทคนิคการสอน 

เทคนิคการสอนก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะท าให้การเรียนการสอนของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง    
ทางสติปัญญาไดป้ระสบผลส าเร็จการเรียน ซ่ึงเทคนิคการสอนมีหลายวธีิดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. เทคนิคการกระตุ้นเตือน เป็นเทคนิคส าคญัประการหน่ึงท่ีใช้ในการช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาใหเ้กิดการเรียนรู้ ประเภทของการกระตุน้เดือนท่ีนิยมใชมี้ 4 ชนิด คือ 

1.1 การเรียกร้องความสนใจจากผูเ้รียน (Elicitaion) เช่น เคาะวตัถุท่ีใชฝึ้กกบัพื้นโต๊ะ หรือ 
การพยายามใหผู้เ้รียนสบตา (eye-Contact) โดยใชร้างวลัหลอกล่อแลว้ค่อย ๆเล่ือนเขา้ใกลส้ายตาครู 

1.2 การกระตุน้เตือนทางกาย (Physical Prompting) คือ การจบัมือของผูเ้รียนใหท้ างาน  
ส่วนท่ีครูตอ้งการให้ท าเม่ือผูเ้รียนท าได้ครูจะลดการช่วยเหลือลงเป็นสัมผสัเบา ๆ และเล่ือนมือจาก       
การจบัมือมาเป็นแตะท่ีขอ้ศอก และลดการช่วยเหลือลงจนผูเ้รียนสามารถท างานไดเ้อง 

1.3  การกระตุน้เตือนดว้ยท่าทาง (Gestural Prompting) คือการสาธิตวิธีปฏิบติังานให้ผูเ้รียนดู
ให้ผูเ้รียนเลียนแบบ ถ้าผูเ้รียนท าไม่ไดใ้ห้ช้ีแนะดว้ยการช้ีไปท่ีงานหรือวตัถุนั้น หรือการมองด้วยใบหน้า
สายตา 

1.4  การกระตุน้ดว้ยวาจา (Verbal Prompting) คือ การออกค าสั่งหรือช้ีแจงดว้ย ค าพูดซ่ึงครู
ตอ้งพยายามใชค้  าสั่งสั้น ๆ และง่ายพอท่ีผูเ้รียนจะเขา้ใจได ้ซ่ึงมีลกัษณะการกระตุน้ 2 อยา่ง คือ กระตุน้
โดยช้ีแนะ หรือบอกให้ผู ้เรียนท าในส่ิงท่ีถูกต้องทุกขั้นตอน  และกระตุ้นโดยการออกค าสั่ง คือ           
การกระตุน้ท่ีผูเ้รียนผา่นการกระตุน้โดยการช้ีแนะมาแลว้  

2. เทคนิคการวิเคราะห์งาน คือ วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษวิธีหน่ึง 
ซ่ึงครูวางแผนการสอนอย่างดีมีเป้าหมาย และแบ่งกิจกรรมหรืองานใดงานหน่ึงเป็นขั้นตอนย่อย ๆ            
จากขั้นตอนแรกไปจนขั้นตอนสุดทา้ย และสอนไปตามล าดบัขั้นตอนทีละขั้นจนผูเ้รียนท าได้ส าเร็จ               
ดังนั้ น  การวิเคราะห์งานจึงจัดเป็นเทคนิคการสอนอย่างหน่ึงท่ีครูต้องน ามาใช้เพื่อให้การสอน                    
มีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงมีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของการวเิคราะห์งาน ไวด้งัน้ี  
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  เนตรชนก รินจนัทร์ (2557) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งาน โดยสรุปว่าเป็นการน า
ทกัษะท่ีเลือกไวเ้พื่อจะสอนผูเ้รียนมาแตกย่อยเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ หลาย ๆ ขั้นตอนสามารถปรับหรือ
ก าหนดขั้นตอนใหม่ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนได ้กรณีท่ีผูเ้รียนไม่สามารถปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีครูก าหนด 
  มาริษา โกวิทย ์(2558) ไดก้ล่าวถึง การวเิคราะห์งานวา่เป็นกระบวนการท่ีใชแ้ยกงานออกเป็น
ขั้นตอนย่อยอย่างต่อเน่ืองกนัโดยมีการจดัล าดบัขั้นตอนย่อย ๆ ของงานและอธิบายขั้นตอนท่ีส าคญั    
ของงานทั้ งหมด ซ่ึงงานท่ีกล่าว คือ พฤติกรรมหน่ึงหรือกลุ่มพฤติกรรมท่ีแต่ละบุคคลต้องปฏิบัติ                
เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีทักษะหรือความรู้นั้ น  ๆ แบ่งได้เป็น  2 งานคืองานเป้าหมาย  (Target Task)            
และงานยอ่ย (Subtask)    
 สมพร หวานเสร็จ (2559) ไดใ้ห้ความหมายว่า การวิเคราะห์งาน หมายถึง การแบ่งขั้นตอน
ของงานหรือกิจกรรมให้เป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ หลายขั้นตอนเพื่อให้ง่ายและผูเ้รียนสามารถท าไดส้ าเร็จใน
ขั้นตอนเล็ก ๆ ท่ีน าไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงคน์ั้นจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนสามารถท าไดก่้อนจะเคล่ือน
ไปสู่ขั้นตอนต่อไป  

  ขั้นตอนการวเิคราะห์งาน  
  สมพร หวานเสร็จ (2559) ไดก้ล่าวถึง ขั้นตอนการวเิคราะห์งานไว ้ดงัน้ี  
 1. เขียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หรือวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจนก าหนด
สถานการณ์ ท่ีจะเกิดพฤติกรรมนั้นและเป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนยงัท าไม่ได ้คาดหวงัวา่ผูเ้รียนจะสามารถ
ท าไดเ้ม่ือครูก าหนดงานเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ  
 2. อธิบายหรือเขียนขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ทั้งน้ีขั้นตอน
เหล่านั้นควรคลอบคลุมทุกส่วนเพื่อใหผู้เ้รียนไปถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคน์ั้น  
 3. การท่ีครูจะแบ่งขั้นตอนของงานให้ไดก่ี้จ  านวนนั้นข้ึนอยู่กบัความสามารถของผูเ้รียน                  
ครูควรสาธิตให้ผูเ้รียนดูก่อน จากนั้นให้ผูเ้รียนลองท าดู ครูคอยสังเกตว่าผูเ้รียนท าขั้นตอนใดได้ และ
ขั้นตอนใดไม่ได ้จึงน าพฤติกรรมส่วนท่ียงัท าไม่ไดห้รือส่วนท่ีครูยงัช่วยมาวิเคราะห์แบ่งเป็นขั้นตอนให้
ง่ายข้ึนพร้อมกับก าหนดเกณฑ์การผ่านในแต่ละขั้นตอน และวิธีกระตุ้นเตือนกับการให้รางวลั              
ในการสอนแต่ละขั้นนั้นดว้ย 

  หลกัการวเิคราะห์งาน  
 สมพร ค ามูล (2554) กล่าวถึง หลกัการวิเคราะห์งาน โดยการฝึกจากหน้าไปหลงั (Forward 
Chaining) เร่ิมฝึกจากขั้นตอนแรกเป็นตน้ไป เม่ือผูเ้รียนสามารถท าขั้นตอนท่ี 1 ไดด้ว้ยตนเองตามเกณฑ์
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ท่ีตั้งไวแ้ลว้จึงเร่ิมฝึกในขั้นตอนต่อไปจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย และฝึกแบบยอ้นกลบั (Backward Chaining) 
เป็นการฝึกยอ้นหลงัจากขั้นตอนสุดทา้ยไปยงัขั้นตอนแรก  

 ประโยชน์ของการวเิคราะห์งาน  
  การวิเคราะห์งานนั้นเป็นพื้นฐานส าคญัของการเขา้ใจต าแหน่งงานทั้งหมดในองค์กร รวมถึง
เป็นพื้นฐานในการเขา้ใจโครงสร้างการท างาน และรูปแบบองค์กรด้วยเช่นกนั ซ่ึงผูท่ี้ด าเนินการใน      
การวิเคราะห์งานก็จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการเก็บขอ้มูล เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์งานนั้น    
ไม่สามารถท าไดเ้พียงระยะเวลาอนัสั้น แต่อาศยัการเก็บขอ้มูลท่ีละเอียด ชดัเจนและถูกตอ้ง เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นขอ้มูลส าหรับ Job Description และ Job Specification ต่อไป 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2551) กล่าววา่ การวิเคราะห์งาน มีประโยชน์เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีมี
ระบบในการก าหนดทกัษะหน้าท่ีและความรู้ท่ีตอ้งการส าหรับงานใดงานหน่ึงขององค์กร หรือเป็น    
การเก็บรวบรวมขอ้มูล เก่ียวกบังานในองคก์ร เป็นการวเิคราะห์งานอยา่งเป็นระบบโดยการรวบรวมการ
ประเมินและการจดัขอ้มูลเก่ียวกบังาน 
 พยอม วงศส์ารศรี (2552) กล่าววา่ การวเิคราะห์งาน เป็นกระบวนการพิจารณาจ าแนกแยกแยะ
ประเมินผล และจดัข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับงานอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์งานจะด าเนินการโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเรียกว่า นักวิเคราะห์งาน โดยนักวิเคราะห์งานจะมีหน้าท่ีรวบรวมจ าแนก แยกแยะ 
ประเมินไดจ้ดัขอ้มูลเก่ียวกบัต าแหน่งต่าง ๆในองคก์รไม่ใช่รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล 
  เสนาะ ติเยาว ์(2552) กล่าวว่า การวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการศึกษา และรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัการปฎิบติังาน และความรับผิดชอบในงานท่ีศึกษานั้น ผลของการวิเคราะห์งานจะท าให้ได้
ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบังาน 2 อยา่ง คือ การแสดงรายละเอียดงานกบัการระบุลกัษณะงานและน าไปใช้ใน
การประเมินค่างานและการแยกประเภทงาน  
   สรุปไดว้า่ การวเิคราะห์งานเป็นกระบวนการท่ีใชแ้ยกงานออกเป็นขั้นตอนยอ่ยอยา่งต่อเน่ืองกนั
โดยมีการจดัล าดับขั้นตอนย่อย ๆ ของงาน และอธิบายขั้นตอนท่ีส าคัญของงานทั้ งหมด ซ่ึงงานท่ี
กล่าวคือ พฤติกรรมหน่ึงหรือกลุ่มพฤติกรรมท่ีแต่ละบุคคลตอ้งปฏิบติัเพื่อแสดงให้เห็นวา่มีทกัษะหรือ
ความรู้นั้น ๆ แบ่งได้เป็น 2 งาน คือ งานเป้าหมาย (Target Task) และงานย่อย (Subtask) งานเป้าหมาย 
คือ พฤติกรรมหรือทกัษะสุดทา้ยท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนส าหรับแบบฝึกทกัษะยอ่ยเพื่อให้งานบรรลุ
ถึงเป้าหมายท่ีถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้ 
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 3. เทคนิคการให้รางวัล  ควรให้อย่างทันทีทันใด ภายหลังพฤติกรรม หรือผูเ้รียนสามารถ
ท างานไดส้ าเร็จดว้ยความหนกัแน่นให้อยา่งสม ่าเสมอ หรือทุก ๆ   คร้ังท่ีผูเ้รียนท างานไดส้ าเร็จ รางวลัมี
หลายประเภทอาจเป็นแบบให้ง่าย ๆ หรือแบบให้ยาก เช่น รางวลัทางสังคม รางวลัทางประสาทสัมผสั 
(ทางการไดย้นิ และการฟัง) 

 4. เทคนิคตะล่อมกล่อมเกลา คือ วิธีวิเคราะห์งานก่อน และให้รางวลัแก่การตอบสนองใน
ขั้นตอนท่ีผูเ้รียนท าได ้ซ่ึงขั้นตอนเหล่าน้ีจะตอ้งต่อเน่ืองไปสู่จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคว์ิธี
สอนโดยทัว่ไปมี 2 แบบ 

4.1 แบบเดินหนา้ และฝึกแบบถอยหลงั 
4.2 แบบลูกโซ่เดินหนา้ และลูกโซ่ถอยหลงั  

5. เทคนิคการเลยีนแบบ ใหผู้เ้รียนเลียนแบบท าตามตวัอยา่งท่ีครูสาธิตใหดู้ 

การประเมินพฤติกรรม 
ในการปรับพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามส่ิงส าคญัประการแรกท่ีจะต้องด าเนินการ คือ การประเมิน 

พฤติกรรม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินพฤติกรรมน้ี  จะช่วยท าใหส้ามารถวเิคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของ 
ตวัแปรต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้ม และสภาวะของอินทรียท่ี์มีผลต่อพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกท าให้
เกิดความเขา้ใจการแสดงออกของบุคคลซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์พฤติกรรมน้ีเองจะช่วยให้สามารถ
ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายท่ีเหมาะสม และเลือกเทคนิคการปรับพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ                        
ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2550) 

วธีิการประเมินพฤติกรรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคือ 
1. วิธีการประเมินโดยตรง ซ่ึงประกอบด้วยการสังเกตพฤติกรรม การสังเกต  และบันทึก

พฤติกรรมตนเอง การวดัผลท่ีเกิดข้ึน และการวดัทางสรีระ 
2. วิธีการประเมินทางออ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย การสัมภาษณ์ การรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลอ่ืน 

และการรายงานตนเอง 

การก าหนดและการเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย 
ภายหลงัจากท่ีมีการประเมิน และวิเคราะห์พฤติกรรมแลว้ เราจะตอ้งพิจารณาต่อไปวา่พฤติกรรม

เป้าหมายควรเป็นพฤติกรรมใด หลกัในการก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายนั้นมีอยู่ 3 ประการ คือ 1) ตอ้ง
เป็นวตัถุวิสัย 2) ต้องชัดเจน และ 3) ต้องสมบูรณ์จ ากัดขอบเขตไวช้ัดเจนจากเกณฑ์ทั้ ง 3 ข้อน้ี จะมี
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ค าถามไวส้ าหรับทดสอบว่าการก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
(สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2550) โดยค าถามมีดงัน้ี 

1. สามารถนบัจ านวนคร้ังของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีก าหนด เช่น พฤติกรรมเกิดข้ึน 
5 คร้ัง ในเวลา 5 นาที เป็นตน้ หรือสามารถบอกถึงความยาวนานของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน เช่น พฤติกรรม 
เกิดข้ึนใชเ้วลา 10 นาที เป็นตน้ (ไดห้รือไม่ ค  าตอบควรจะเป็นวา่ได)้ 

2. เม่ืออธิบายให้ผูอ่ื้นฟังว่าพฤติกรรมเป้าหมายของบุคคลนั้น คือ พฤติกรรมอะไร และเม่ือ
เห็นบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นก็ระบุได้ทันทีว่าพฤติกรรมดังกล่าวเกิดข้ึนแล้ว (ใช่หรือไม่ ค  าตอบ                
ควรจะเป็นใช่) 

3. สามารถแยกแยะพฤติกรรมเป้าหมายออกเป็นพฤติกรรมยอ่ย ๆ ได ้โดยแต่ละพฤติกรรมนั้น
จะ มีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงสามารถสังเกตเห็นได ้(ใช่หรือไม่ ค  าตอบควรจะเป็นไม่ใช่) 

4. ถ้าค าถามทั้ ง 3 ข้อสามารถตอบได้ตามค าตอบท่ีก าหนดไวแ้ล้วก็แสดงว่าพฤติกรรม
เป้าหมายท่ีก าหนดนั้นเป็นไปตามหลกัการทั้ง 3 ขอ้ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

เม่ือก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายไดต้ามหลกัการท่ีกล่าวไวแ้ลว้ ส่ิงท่ีจะตอ้งด าเนินการต่อมาก็คือ 
จะตอ้งพิจารณาว่าพฤติกรรมเป้าหมายใด ควรเป็นพฤติกรรมเป้าหมายท่ีจะน าไปด าเนินการวางแผน    
การปรับพฤติกรรม ซ่ึงเกณฑใ์นการพิจารณามีดงัต่อไปน้ี 

1. ควรเป็นพฤติกรรมท่ีเม่ือบุคคลแสดงออกแล้ว จะมีโอกาสได้รับการเสริมแรงจากสังคม        
ทั้งปัจจุบนั และอนาคต 

2. ควรเป็นพฤติกรรมท่ีเม่ือบุคคลแสดงออกแลว้จะเป็นประโยชน์ต่อการใชชี้วติประจ าวนัของ
บุคคลนั้นทั้งในปัจจุบนั และอนาคต มิใช่เพื่อสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนอย่าง เช่น กรณีพ่อแม่
ของผูเ้รียนท่ีบกพร่องทางสติปัญญาคนหน่ึงตอ้งการให้ทางโรงเรียนสอนลูกให้สามารถทอนสตางคไ์ด ้
ซ่ึงทางโรงเรียนพิจารณาว่าผูเ้รียนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้ไดไ้ม่ยากนกั แต่ทว่าในขณะนั้นผูเ้รียนยงัขาด
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองอยู ่(การรักษาสุขอนามยั การรับประทานอาหารดว้ยตนเอง) ซ่ึงเป็นทกัษะท่ี
ส าคญักว่า และผูเ้รียนควรจะมีทกัษะดงักล่าวก่อน ทกัษะทางสังคมน้ีก็มีประโยชน์ต่อการไปซ้ือของ
ส าหรับผูเ้รียนดว้ย ทางโรงเรียนจึงเสนอให้ฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองก่อน แต่ทวา่พ่อแม่ของผูเ้รียน
ไม่ยอมเน่ืองจากผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ สามารถท าได้แล้ว การทอนสตางค์ได้นั้นก็อาจจะมีความส าคญักบั
ผูเ้รียนในอนาคต แต่ไม่ใช่ปัจจุบันในกรณีเช่นน้ี นักจิตวิทยาจะต้องพยายามพูดให้พ่อแม่เข้าใจว่า
พฤติกรรมใดควรไดรั้บการพฒันาก่อน และพฤติกรรมใดควรพฒันาทีหลงั 
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3. ควรเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัอายุของบุคคลซ่ึงการท่ีจะพิจารณาว่าพฤติกรรมใดจะ 
เหมาะสมกบัอายขุองแต่ละบุคคลนั้น ใหพ้ิจารณาตามเกณฑ์ของพฒันาการตามช่วงอาย และสภาพสังคม
ท่ีบุคคลนั้น ๆ อาศยัอยู ่ซ่ึงเกณฑ์ของพฒันาการตามช่วงอายนุั้น มีนกัจิตวิทยาพฒันาการไดท้  าการศึกษา 
อย่างมากมาย ส่วนสภาพสังคมนั้นเป็นตวัก าหนดปทัสถานของการแสดงพฤติกรรมของบุคคลใน             
แต่ละวยัไวเ้ช่นกนั 

4. ควรเป็นพฤติกรรมท่ีจะไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ในบางคร้ังนกัปรับพฤติกรรม 
จะพบวา่เป้าหมายของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมนั้นไม่ไดอ้ยูท่ี่การลดหรือเพิ่มพฤติกรรมโดยตรงแต่
อยูท่ี่ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าพฤติกรรมบางอยา่ง ดงันั้นการท่ีจะก าหนดพฤติกรรมเพื่อท่ีจะให้บรรลุ
เป้าหมายนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ในกรณีท่ีครูตอ้งการท่ีจะให้ผูเ้รียนมีสัมฤทธ์ิ
ผลทางการเรียนเพิ่มข้ึน และมีความเช่ือว่าถ้าผูเ้รียนมีความตั้ งใจเรียน (ฟังครูสอน มองครูส่งงาน         
ตรงเวลา) แลว้สัมฤทธ์ิผลทางการเรียนก็น่าจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงก็อาจจะเป็นไปได ้แต่ก็อาจจะไม่ไดผ้ลเช่นกนั 
ถา้ผูเ้รียนเหล่านั้นขาดทกัษะบางอยา่งในวชิาท่ีสอน ดงันั้น ก่อนท่ีครูจะก าหนดพฤติกรรมท่ีจะพฒันาให้
ไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการนั้นควรจะท าการวิเคราะห์ให้ละเอียดเสียก่อนเพราะถา้พบว่าผูเ้รียนขาดทกัษะ
บางอยา่ง การจดัการสอนซ่อมเสริมน่าจะใหผ้ลกวา่การท่ีใหผู้เ้รียนตั้งใจเรียน 

5. ควรเป็นพฤติกรรมทางบวกแม้ว่าเป้าหมายจะต้องการลดพฤติกรรมก็ตาม นั้ นคือ                   
นักปรับพฤติกรรมควรจะก าหนดพฤติกรรมอ่ืนเพิ่มข้ึนแล้วช่วยให้พฤติกรรมเป้าหมายนั้นลดลงเอง               
เช่น การเพิ่มพฤติกรรมนั่งอยู่กบัท่ีเป็นการลดพฤติกรรมการลุกจากท่ีนั่งเป็นตน้ แต่ในกรณีท่ีจ าเป็น           
ท่ีจะตอ้งก าหนดพฤติกรรมทางลบก็ควรจะมีการเพิ่มพฤติกรรมเป้าหมายทางบวกดว้ย 

6. เป้าหมายของการปรับพฤติกรรมบางคร้ังอาจจะไม่ใช่พฤติกรรมโดยตรงแต่เป็นผลท่ีเกิด
จากพฤติกรรมได้ เช่น  โปรแกรมลดน ้ าหนัก  น ้ าหนักไม่ใช่พฤติกรรมแต่เป็นผลจากการลด                  
การรับประทานอาหาร หรือ การออกก าลังกายสม ่ าเสมอ เป็นต้น นักปรับพฤติกรรมจึงควรให้           
ความสนใจต่อพฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายมากกว่าท่ีจะเน้นเป้าหมายโดยตรง แต่ควรจะใช้ผลท่ี
เกิดข้ึนจากการเน้นพฤติกรรมดังกล่าวเป็นข้อมูลป้อนกลับทางบวก (Positive Feedback) เพื่อให้
โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การบอกถึงน ้ าหนักตัวท่ีลดไปในแต่ละสัปดาห์ เป็นต้น 
พฤ ติกรรม เป้ าหมายจึงควร เป็นพฤ ติกรรม ท่ี เม่ื อ บุ คคลแสดงออกแล้วจะ มีโอกาสได้ รับ 
การเสริมแรงจากสังคมทั้ งปัจจุบันและอนาคตเป็นพฤติกรรมท่ีเม่ือบุคคลแสดงออกแล้วจะเป็น
ประโยชน์ต่อการใชชี้วติประจ าวนัของบุคคลนั้นทั้งในปัจจุบนัและอนาคต มิใช่เพื่อสนองความตอ้งการ
ของบุคคลอ่ืนเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับอายุของบุคคลซ่ึงการท่ีจะพิจารณาว่าพฤติกรรมใดจะ
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เหมาะสมกบัอายุของแต่ละบุคคลนั้นให้พิจารณาตามเกณฑ์ของพฒันาการตามช่วงอายุและสภาพสังคม
ท่ีบุคคลนั้นอาศยัอยู่ ควรเป็นพฤติกรรมท่ีจะไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการอย่างแท้จริงและเป็นพฤติกรรม
ทางบวก 

วธีิการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) 
ขวญัเฉลิม ตนัประเสริฐ (2553) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของการปรับพฤติกรรมไว ้ดงัน้ี   

มุ่งท่ีพฤติกรรมโดยตรง โดยท่ีพฤติกรรมนั้นตอ้งสังเกตเห็นไดแ้ละวดัไดต้รงกนัดว้ยเคร่ืองมือท่ีเป็นวตัถุ
วิสัย ไม่ว่าการตอบสนองนั้นเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม ไม่ใช้ค  าท่ีเป็นการตีตรา นอกจากจะมี
ความหมายกวา้ง ไม่มีความชดัเจน ยากต่อการสังเกตให้ตรงกนั และยากต่อการจดัโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายได ้การตีตราอาจท าให้เด็กหรือผูป้กครองเกิดความอบัอายแลว้จะส่งผลให้
เด็กเลือกแสดงพฤติกรรมตามท่ีถูกตีตราได้ พฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมท่ีปกติหรืออปกติก็ตาม 
ยอ่มเกิดจากการเรียนรู้ในอดีตทั้งส้ิน ดงันั้นพฤติกรรมเหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยกระบวนการ
เรียนรู้ การปรับพฤติกรรมจะเน้นสภาพ และเวลาในปัจจุบนัเท่านั้น เม่ือวิเคราะห์ไดว้่า ส่ิงเร้าและผล
กรรมใดท่ีท าให้พฤติกรรมนั้นเกิดบ่อยหรือลดลงในสภาพปัจจุบนั ก็สามารถปรับส่ิงเร้า และผลกรรม
ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน เพื่อท าให้พฤติกรรมดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ การปรับ
พฤติกรรมนั้นจะเนน้วิธีการทางบวกมากกวา่วิธีการลงโทษ เน่ืองจาก เป้าหมายของการปรับพฤติกรรม
เนน้การเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงคจึ์งจ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการ ทางบวกเพราะเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทั้งยงัไดก่้อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์น้อยกว่าวิธีการลงโทษ วิธีการปรับพฤติกรรมนั้น สามารถใช้ได้
อย่างเหมาะสมตามลักษณะของปัญหา แต่ละบุคคล เพราะคนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้ น         
ในการด าเนินการปรับพฤติกรรมจึงตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย วิธีการปรับพฤติกรรม
เป็นวธีิการท่ีไดรั้บการพิสูจน์มาแลว้วา่มีประสิทธิภาพ และไดผ้ลโดยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ 

วิธีการปรับพฤติกรรมนั้นมีด้วยกันอยู่หลายวิธี ได้แก่ การเพิ่มพฤติกรรม การลดพฤติกรรม        
การสร้างพฤติกรรมใหม่ และเทคนิคการปรับพฤติกรรมเพื่อการคงอยู ่

1. เทคนิคการเพิม่พฤติกรรม 
เทคนิคการเพิ่มพฤติกรรม หมายถึง เป็นเทคนิคส าหรับใช้ในการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่

โดยการเสริมแรงต่อพฤติกรรมท่ีเราคาดหมายวา่จะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีตอ้งการเช่นตอ้งการมาท างานเชา้
กวา่เดิม หรือท างานใหมี้ความผดิพลาดนอ้ยลง   



79 
 

1.1 การเสริมแรงทางบวก  หมายถึง ขบวนการท่ีส่งเสริมพฤติกรรม เพื่อให้ผูเ้รียนแสดง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคซ์ ้ าอีก เม่ือไดรั้บค าชมเชย หรือรางวลั เช่น เม่ือท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดส าเร็จ ครูควรพูด
วา่ เก่ง ดี วเิศษ เยี่ยม เป็นตน้ อุปกรณ์เสริมแรงท่ีเป็นส่ิงของอาจ ไดแ้ก่ อาหารหรือขนม ของเล่น การให้
เสริมแรงควรให้สม ่าเสมอในตอนแรก เม่ือพฤติกรรมเร่ิมคงท่ีแลว้ควรลดเสริมแรงลงและให้แรงเสริม
เป็นคร้ังคราวเท่านั้นเม่ือพฤติกรรมคงท่ีแลว้ ซ่ึงมีหลายวธีิดงัน้ี 

1.1.1 หลักของพรีแมค (Premack Principle) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลชอบกระท า
บ่อยคร้ัง คือ การน ากิจกรรมท่ีบุคคลชอบหรือพฤติกรรมท่ีบุคคลกระท าบ่อยคร้ังมาใช้เสริมแรง
พฤติกรรมท่ีบุคคลกระท าน้อยโดยบุคคลจะตอ้งกระท าพฤติกรรมเป้าหมายก่อนจึงมีโอกาสได้เลือก
กิจกรรมท่ีตนชอบหรือตอ้งการกระท าภายหลงั นอกจากกิจกรรมท่ีบุคคลชอบกระท าแลว้การให้สิทธิ
พิเศษก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีน ามาใช้ในการเสริมแรงพฤติกรรมเป้าหมายท่ีบุคคลกระท าน้อย เพื่อให้บุคคล
กระท าพฤติกรรมนั้นเพิ่มข้ึน ในการน าหลกัของพรีแมคมาใชค้วรมีกิจกรรมหลาย ๆ อยา่งให้บุคคลเลือก
และควรเป็นกิจกรรมท่ีไม่ยุง่ยากในการจดัเตรียม เช่น ท่ีบา้นอาจใชกิ้จกรรมท่ีผูเ้รียนชอบมาเป็นตวัเสริม
ไดห้ลายอยา่ง เป็นตน้ว่า การดูโทรทศัน์ การเล่นกบัเพื่อนนอกบา้น การอนุญาตให้ขบัรถยนต์ การเล่น
เกม ฯลฯ ท่ีโรงเรียนอาจใช ้กิจกรรมต่อไปน้ีเป็นตวัเสริมแรงได ้เป็นตน้วา่ การเล่นฟุตบอล การอนุญาต
ให้ดูภาพยนตร์การ์ตูน การให้พกัก่อนหมดเวลาเรียนตอนทา้ยชัว่โมง การให้ยืมหนงัสือท่ีผูเ้รียนชอบ 
เป็นตน้ 

1.1.2 การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) เป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลของการกระท าของ
บุคคลข้อมูลยอ้นกลับเป็นตัวเสริมแรงท่ีต้องวางเง่ือนไขเพราะโดยทั่วไปแล้วต้องใช้ควบคู่กับตัว
เสริมแรงอ่ืน ๆ จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการเสริมแรงโดยขอ้เท็จจริงแลว้การให้ขอ้มูลยอ้นกลบันั้น  
แฝงอยู่ในการใช้ตวัเสริมแรงชนิดอ่ืน ๆอยู่ดว้ย เพราะการเสริมแรงดว้ยตวัเสริมแรงต่าง ๆ จ าเป็นตอ้ง
ระบุให้บุคคลทราบว่าพฤติกรรมเหมาะสมหรือเป็นท่ีพึงปรารถนา และสมควรได้รับการเสริมแรง 
ดงันั้นไม่ว่าจะใช้อาหารตวัเสริมแรงทางสังคม กิจกรรม หรือคะแนนก็ตามบุคคลผูรั้บจะต้องได้รับ
ขอ้มูลยอ้นกลบัก่อนเสมอวา่พฤติกรรมของตนอยูใ่นระดบัดีหรือไม่เพียงใด อยา่งไรก็ตามการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัตามล าพงัก็สามารถใช ้เป็นตวัเสริมแรงได ้แต่ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัทางบวกจึงจะมี
ประสิทธิภาพในการเสริมแรง 

1.1.3 เบ้ี ยอรรถกร (Token Economy) เป็นตัวเส ริมแรงท่ีต้องวางเง่ือนไข กล่าวคือ           
เบ้ียอรรถกรโดยตวัของมนัเองแลว้ไม่มีคุณสมบติัในการเป็นตวัเสริมแรงตอ้งใช้ควบคู่กบัตวัเสริมแรง 
ปฐมภูมิ หรือตัวเสริมแรงท่ีไม่ต้องวางเง่ือนไข เบ้ียอรรถกรมีหลายชนิดอยู่ในลักษณะต่าง ๆ                         
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เช่น เหรียญ ดาว ตัว คะแนน เบ้ีย คูปอง เป็นต้น ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถน าไปแลกตัวเสริมแรง              
ชนิดอ่ืน ๆ เหตุน้ีจึงท าให้เบ้ียอรรถกรมีคุณสมบัติเป็นตัวเสริมแรงแผ่ขยายท่ีมีประสิทธิภาพมาก                      
ตวัเสริมแรงท่ีสามารถน าเบ้ียอรรถกรไปแลกไดน้ั้น อาจเป็นอาหารและส่ิงของ ตวัเสริมแรงทางสังคม 
กิจกรรม หรือสิทธิพิเศษในการใช้เบ้ียอรรถกรจะต้องระบุอตัราแลกเปล่ียนให้ชัดเจนว่าตอ้งกระท า
พฤติกรรมอะไรในการใช้เบ้ียอรรถกรเท่าไร และอัตราการแลกเปล่ียนระหว่างเบ้ียอรรถกร และ                
ตวัเสริมแรงแลกเปล่ียนก็ตอ้งระบุใหช้ดัเจน  

1.2 การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง ขบวนการท่ีส่งเสริมพฤติกรรม
ของผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคซ์ ้ าอีก ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพื่อ
ตอ้งการหลีกเล่ียงสภาวะท่ีผูเ้รียนไม่พึงพอใจ ตวัอยา่งเช่น ครูบอกผูเ้รียนวา่ "แบบฝึกหดัคณิตศาสตร์มี 2 
ตอน หากใครท าตอนแรกถูกหมด ก็ไม่ตอ้งท าแบบฝึกหัดตอนท่ี 2 " ผูเ้รียนจึงตั้งใจท าแบบฝึกหัดตอน
แรกถูกหมด และท าอย่างดีให้ค  าตอบถูกหมด เพื่อหลีกเล่ียงการท าแบบฝึกหัดตอนท่ี 2 ดังนั้ น 
แบบฝึกหดัตอนท่ี 2 เป็นแรงเสริมเชิงลบเพราะเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนหลีกเล่ียง แต่แบบฝึกหดัตอนท่ี 2 น้ี ท  าให้
ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
          2. เทคนิคการลดพฤติกรรม  

การลดพฤติกรรม หมายถึง การตดัทอนหรือลบพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคอ์อกไปซ่ึง พฤติกรรม
ดงักล่าวอาจจะสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้ตวัเองและผูอ่ื้นได้ ซ่ึงเราสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ 
เช่น  การลงโทษ ซ่ึงผูล้งโทษจะตอ้งเขา้ใจหลกัการในการลงโทษ  เป็นตน้ 

2.1 การลงโทษ หมายถึง การท่ีอินทรียแ์สดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงแลว้ได้รับส่ิงท่ีไม่      
พึงพอใจซ่ึงเป็นผลท าให้การแสดงพฤติกรรมนั้ น ๆ ของอินทรีย์ลดลงหรือความถ่ีในการแสดง
พฤติกรรม ลดลง หรืออาจกล่าวไดว้า่ การลงโทษ หมายถึง การให้ผลกรรมทางลบ หรือส่ิงท่ีอินทรียไ์ม่
พึงพอใจ หรือการน าส่ิงท่ีอินทรียพ์ึงพอใจออกไปหลงัจากท่ีอินทรียแ์สดงพฤติกรรมนั้น ๆ แลว้ ส าหรับ
วิธีการลงโทษนั้น ท าได้โดยการให้ส่ิงท่ีไม่พึงพอใจหรือส่ิงเร้าท่ีอินทรีย์ไม่พึงประสงค์ แก่อินทรีย ์
ภายหลงัท่ีอินทรียแ์สดงพฤติกรรมนั้น ๆ ลดลง นอกจากน้ีการลงโทษจะมีประสิทธิภาพ หากลงโทษ   
ทุกคร้ังและลงโทษทนัทีท่ีบุคคลนั้น ๆ แสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และจะตอ้งลงโทษอยา่งรุนแรง
จึงจะท าใหคุ้ณค่าของการลงโทษนั้นมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับขอ้ดีของการลงโทษนั้นจะลดความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ไดท้นัที 
และจะระงบัการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ได้อย่างถาวร แต่อย่างไรก็ตาม การลงโทษก่อให้เกิด
ความเจ็บปวดทางร่างกายและความปวดร้าวทางจิตใจ ผลขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงโทษจึงมีมากมาย
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หลายประการ เช่น การลงโทษก่อให้เกิดการถอยหนีและการลงโทษมีอิทธิพลในทางลบต่อบุคคล             
ท่ีไดรั้บโทษ เพราะเป็นเหตุท่ีท าให้บุคคลท่ีรับโทษเกิดความรู้สึกในทางลบทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืน 
บุคคลท่ีไดรั้บโทษอาจจะดูถูกตนเอง มองตนเองหรือกล่าวประณามตนเองไปในทางลบ ขณะเดียวกนัก็
มีความรู้สึกในทางลบต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 การให้ผลพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา  เป็นการให้ส่ิงใด ๆ ก็ตามภายหลังพฤติกรรม                  
ซ่ึงเป็นการลงโทษ แบ่งออกเป็นวธีิการต่าง ๆ 

2.2.1 การลงโทษทางวาจา ได้แก่การลงโทษโดยใช้ข้อความหรือค าพูดภายหลัง                 
ท่ีพฤติกรรมไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึน เช่น การดุ การด่า การต าหนิ การพูดปฏิเสธ การตกัเตือน การใชค้  าพูด 
ท่ีแสดงการไม่ยอมรับเป็นตน้ 

2.2.2 การเฆ่ียนตี เป็นการลงโทษทางกายท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลายในสังคม การเฆ่ียนตี              
เป็นการใหผ้ลกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาวธีิหน่ึงท่ีนิยมใชร้ะงบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

2.2.3 การซ็อตด้วยไฟฟ้า เป็นสภาพการณ์ท่ีบุคคลไม่พึงปรารถนาอย่างหน่ึง นิยมใช้
ระงบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

2.2.4 การใหผ้ลกรรมท่ีบุคคลไม่พึงปรารถนาอ่ืน ๆ เช่นใหย้นืกางแขน 
2.3 การถอดถอนผลกรรมทางบวก การถอดถอนผลกรรมทางบวก มีวธีิการหลายวธีิดงัน้ี 

2.3.1 การให้เวลานอก (Time Out) เป็นวิธีการลดความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมท่ี               
ไม่พึงประสงค ์โดยการน าส่ิงท่ีอินทรียพ์ึงพอใจหรือแรงเสริมทางบวกออกไปเป็นระยะเวลาหน่ึงตามท่ี
ก าหนด หลงัจากท่ีอินทรียแ์สดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์และผลการน าส่ิงท่ีอินทรียพ์ึงพอใจออกไป 
แม้ว่าจะเพียงชั่วระยะเวลาหน่ึงตามท่ีก าหนดก็ตาม ก็ท  าให้ความถ่ีในการแสดงพฤติกรรมท่ี                         
ไม่พึงประสงค์นั้ นลดลง หรืออาจให้ความหมายของการให้เวลานอกได้อีกความหมายหน่ึงว่า                  
การให้เวลานอก หมายถึง การน าบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคอ์อกไปจากสภาพแวดลอ้มท่ี
เสริมแรงให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เป็นระยะเวลาหน่ึงตามท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้
ความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคล์ดลง 

ส าหรับขอ้ดีของการให้เวลานอกนั้น จะท าให้ความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ลดลงอยา่งรวดเร็วและคงทนถาวร ส่วนขอ้เสียของการให้เวลานอกนั้น จะท าใหบุ้คคลนั้นมีความรู้สึกวา่
ตนได้รับการลงโทษมากกว่าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ นอกจากน้ี              
ผลของการใช้การให้เวลานอกจะไม่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีแต่ละบุคคลท่ีมีอยู่ให้
พฒันากา้วหนา้เพียงแต่ช่วยลดความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคเ์ท่านั้น 
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  2.3.2 การปรับสินไหม เป็นวิธีการลดความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
โดยน าส่ิงท่ีอินทรียพ์ึงพอใจ หรือแรงเสริมทางบวกออกไปจ านวนหน่ึงตามท่ีก าหนด หลงัจากท่ีอินทรีย์
แสดง พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ และผลจากการน าส่ิงท่ีอินทรียพ์ึงพอใจออกไปจ านวนหน่ึงตามท่ี
ก าหนดท าใหค้วามถ่ีในการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคน์ั้น ๆ ลดลง 

 ส าหรับข้อดีของการปรับสินไหมนั้ น จะท าให้ความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมท่ี            
ไม่พึงประสงคล์ดลงอยา่งรวดเร็วและคงทน นอกจากน้ียงัเป็นวธีิการท่ีสะดวกและยงัเกิดผลดีกวา่การให้
เวลานอกส่วนขอ้เสียของการปรับสินไหมนั้น นอกจากบุคคลนั้นจะถูกปรับสินไหมแลว้ พฤติกรรม     
อ่ืน ๆท่ีไม่พึงประสงค์จะเกิดตามมา เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว การแสดงความไม่พอใจ กรีดร้อง หรือ
แมก้ระทัง่ หลีกหนีไปใหพ้น้จากสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น ๆ 

 2.3.3 การแกเ้กินกวา่เหตุ เป็นกระบวนการหน่ึงซ่ึงมุ่งท่ีจะป้องกนัผูเ้รียนจากการแสดง
พฤติกรรมท่ี เป็นปัญหาในขณะเดียวกนัก็กระตุน้ให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับยิ่งข้ึน หรือ
เป็นการให้ผูเ้รียน รับผิดชอบต่อการกระท าท่ีไม่เหมาะสมของตนเองด้วยการแสดงพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมในระยะเวลาท่ีนานกวา่พฤติกรรมแรก การแกเ้กินกวา่เหตุ มี 2 ประเภท คือ การแกเ้กินกวา่เหตุ
แบบพฤติกรรมชดใช ้และแบบฝึกบริหารพฤติกรรมท่ีดีข้ึน 

  การแก้เกินกว่าเหตุแบบพฤติกรรมชดใช้เป็นการแก้ไขผลท่ีเกิดจากการประพฤติ              
ไม่เหมาะสม แต่ให้อยู่ในสถานการณ์ท่ีดีกว่าปกติ เช่น ผูเ้รียนใช้ดินสอขีดเขียนผนังห้องเรียน ตอ้งท า   
ความสะอาดรอยขีดเขียนนั้น พร้อมทั้งท าความสะอาดรอยขีดเขียนอ่ืน ๆ ทั้งหมดท่ีมีบนผนงัหอ้งดว้ย 

  วิธีแก้เกินกว่าเหตุแบบฝึกบริหารพฤติกรรมท่ีดีข้ึน เป็นการฝึกฝนพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมซ่ึงเป็นผลบงัคบัต่อพฤติกรรมท่ีไม่ดีในขณะนั้น เช่น ผูเ้รียนใชดิ้นสอเขียนแบบผนงัหอ้ง ถูกสั่ง
ใหค้ดัลอกรูปภาพ 

 2.4 การหยุดยั้ งการให้การเสริมแรง เป็นวิธีการลดความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมท่ี             
ไม่พึงประสงค์ โดยท่ีพฤติกรรมซ่ึงเคยได้รับการเสริมแรงไม่ได้รับการเสริมแรงอีกต่อไป ผลของ       
การหยุดย ั้งการให้การเสริมแรงแก่พฤติกรรมท่ีเคยได้รับการเสริมแรงท าให้ความถ่ีในการแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ ลดลง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

 2.4.1 การหยุดย ั้งพฤติกรรมท่ีไดรั้บการเสริมแรงทางลบ คือ การยุติการใหก้ารเสริมแรง
ทางลบแก่พฤติกรรมท่ีกระท าแลว้ สามารถหลีกหนีหรือถอดถอนส่ิงเร้าท่ีไม่พึงปรารถนาไดส้ าเร็จ 

2.4.2 การหยุดย ั้งพฤติกรรมท่ีได้รับการเสริมแรงทางบวก คือ การยุติหรือการงด        
การเสริมแรงพฤติกรรมท่ีเคยไดรั้บการเสริมแรง อนัมีผลท าใหพ้ฤติกรรมนั้นลดลงหรือยติุลง 
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ส าหรับขอ้ดีของการหยดุย ั้งการให้การเสริมแรงนั้น จะท าใหค้วามถ่ีของการเกิดพฤติกรรม      
ท่ีไม่พึงประสงค์ค่อย ๆ ลดลงและคงทนถาวร และเน่ืองจากการหยุดย ั้งการให้การเสริมแรงเก่ียวกบั         
การระงบัการให้การเสริมแรง มิได้เก่ียวข้องกับการเสนอส่ิงท่ีอินทรียไ์ม่พึงพอใจหรือส่ิงท่ีอินทรีย ์           
ไม่พึงประสงค ์ดงันั้น การหยุดย ั้งการให้การเสริมแรงจึงไม่มีคุณค่าทางลบ ส่วนขอ้เสียของการหยุดย ั้ง
การให้การเสริมแรงนั้น พบว่า ความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์นั้นลดลงช้ามาก หากว่า
บุคคลนั้ นเคยได้รับการเสริมแรงภายใต้การให้การเสริมแรงแบบเป็นคร้ังคราวหรือแบบเวน้ระยะ 
นอกจากน้ี การหยุดย ั้งการให้ การเสริมแรงยงัก่อให้เกิดความก้าวร้าว ทั้งน้ีเพราะบุคคลนั้นเคยได้รับ            
การเสริมแรงมาแลว้ แมว้า่พฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกนั้นจะเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

ในทางปฏิบติัการปรับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน จะเนน้ท่ีการเลือกปัญหาเพื่อช่วยให้
เกิด การเปล่ียนแปลงคร้ังละปัญหาในทางการศึกษาผูเ้รียนมกัแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีละเมิดกฎเกณฑ ์           
ทางสังคม วฒันธรรมและกฎหมาย ตวัอย่างผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมผิดปกติ มกัแสดงอาการกา้วร้าว เช่น 
ต่อย เตะ ผลกั กดั ควบคู่ไปกบัพฤติกรรมอ่ืน ๆ เช่น ติดผูอ่ื้น ตอ้งให้มีคนคอยช่วยเหลือ ร้องไห้คร ่ าครวญ 
และด้ือดึงไม่ยนิยอมในกรณีน้ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือใหผู้เ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมนั้น ๆ ทนัที 

2.5 การให้ตัวเสริมแรงทางบวกมากเกินพอ  เป็นเทคนิคท่ีใช้เพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคโ์ดยการให้ตวัเสริมแรงทางบวกต่อการแสดงพฤติกรรมเป็นจ านวนมาก และบ่อยเกินไปจนท า
ให้ตวัเสริมแรงทางบวกนั้นหมดสภาพการเป็นตวัเสริมแรงต่อพฤติกรรมนั้น มีผลท าให้พฤติกรรมนั้น
ลดลงหรือยติุลง 

2.6 การให้เผชิญกับส่ิงเร้าเป็นเวลานาน คือ เทคนิคการลดพฤติกรรมซ่ึงกระท าโดยการให้
บุคคลไดเ้ผชิญกบัส่ิงเร้าอยา่งฉบัพลนั และต่อเน่ืองเป็นเวลานานโดยไม่ใหบุ้คคลหลีกหนีจากส่ิงเร้านั้น 

2.7 การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ คือ การน าการเสริมแรงทางบวกมาลดพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคโ์ดยการใหก้ารเสริมแรงต่อพฤติกรรมอ่ืน นอกเหนือไปจากพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะใหล้ดลง 

3. การสร้างพฤติกรรมใหม่ 
การสร้างพฤติกรรมใหม่ ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น การแต่งพฤติกรรม          

และการใหต้วัแบบ   
3.1 การแต่งพฤติกรรม คือ การสร้างพฤติกรรมใหม่ โดยวิธีการให้การเสริมแรงต่อพฤติกรรม

ท่ีคาดหมายวา่จะน าไปสู่พฤติกรรมเป้าหมาย ในการเพิ่มความถ่ีของพฤติกรรมนั้นกระท าโดยการให้ตวั
เสริมแรงภายหลงัพฤติกรรมเกิดข้ึนในกรณีท่ีพฤติกรรมเป้าหมายเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ค่อยมีในตวับุคคล 
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หรือเป็นพฤติกรรมใหม่ท่ีต้องการให้มีในตัวบุคคล เทคนิคการแต่งพฤติกรรมเป็นเทคนิคหน่ึงท่ี
เหมาะสมในการน ามาใชส้ร้างพฤติกรรม ซ่ึงเทคนิคการแต่งพฤติกรรม ประกอบดว้ย 

3.1.1 ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายใหช้ดัเจน 
3.1.2 เลือกพฤติกรรมท่ีบุคคลมกัแสดงในสภาพการณ์นั้น  
ส าหรับขอ้ดีของการแต่งพฤติกรรม คือ จะท าให้พฤติกรรมเป้าหมายค่อย ๆ เกิดข้ึน และ

เกิดข้ึนอยา่งถาวรจะเป็นประโยชน์ในการสอนหรือปลูกฝังพฤติกรรมใหม่ ๆ แก่อินทรีย ์และจะช่วยให้
อินทรียเ์กิดการเรียนรู้ และสามารถมีพฤติกรรมใหม่ ๆท่ีพึงประสงค์ ส่วนข้อจ ากัดของวิธีการแต่ง
พฤติกรรม คือ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีปรับพฤติกรรมจะตอ้งมีความอดทน เพราะวิธีการแต่งพฤติกรรมนั้นจะตอ้ง
ค่อย ๆ ปลูกฝังพฤติกรรมไปทีละขั้นโดยจะต้องแน่ใจว่าพฤติกรรมในแต่ละขั้นตอนเกิดข้ึนอย่าง
สม ่าเสมอก่อนท่ีจะขยบัไปปรับพฤติกรรมในอีกขั้นหน่ึงจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย นอกจากน้ีตัว
เสริมแรงจะตอ้งมีประสิทธิภาพสูง และเป็นท่ีพึงประสงคข์องผูรั้บการปรับพฤติกรรม 

3.2 การให้ตัวแบบ เป็นกลวธีิในการสร้างหรือสอนพฤติกรรมใหม่วิธีหน่ึงโดยผูส้ังเกตหรือผูท่ี้ 
ประสงคจ์ะเลียนแบบจากตวัแบบ สังเกตพฤติกรรมจากตวัแบบท่ีผูส้ังเกต หรือผูท่ี้ประสงคจ์ะเลียนแบบ
สนใจ 

ส าหรับขอ้ดีของวิธีการให้ตวัแบบ คือ จะท าให้ความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมเป้าหมายหรือ 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ค่อย ๆ เกิดข้ึน และค่อย ๆ มีความถ่ี สูงข้ึน และจะคงทนถาวรยิ่งข้ึน                   
เพื่อให้การเสริมแรงแก่อินทรียส์ามารถเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ได้เช่นเดียวกับ           
ตวัแบบ นอกจากน้ีจะท าใหผู้เ้ลียนแบบเกิดพฤติกรรมใหม่ท่ีไม่เคยเกิดมาก่อน และจะช่วยเอ้ืออ านวยให้
พฤติกรรมของผูเ้ลียนแบบท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนแล้วให้มีแนวโน้มท่ีจะแสดงออกมา ส่วนขอ้จ ากดัของ
วิธีการให้ตัวแบบ คือหากใช้การให้ตัวแบบอย่างเดียวในการสร้างหรือสอนพฤติกรรมใหม่                   
การเกิดพฤติกรรมใหม่ท่ีพึงประสงค์อาจจะเกิดได้ช้า ด้วยเหตุน้ีควรใช้การให้ตัวแบบควบคู่กับ                 
การเสริมแรงทางบวก การให้ข้อมูลยอ้นกลับ และส่ิงเร้าท่ีจ  าแนกความแตกต่างเพื่อให้พฤติกรรม             
ท่ีพึงประสงค์ท่ีตอ้งการจะสร้าง หรือสอนนั้นเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีควรจะพิจารณาเก่ียวกบั          
การคดัเลือกตวัแบบ ตลอดทั้งกิจกรรมท่ีจะใหเ้ลียนแบบเพื่อมิใหไ้ร้ประโยชน์ และเสียเวลาในการศึกษา
ทดลอง 

การรักษาพฤติกรรมทีไ่ด้ปรับแล้วให้คงอยู่ต่อไป 
การรักษาพฤติกรรมท่ีได้ปรับแล้วให้คงอยู่ต่อไป ได้แก่ วิธีให้การเสริมแรง (Schedules of 

Reinforcement) ซ่ึงแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภทคือ 
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1. วธีิใหก้ารเสริมแรงแบบต่อเน่ืองโดยใหแ้รงเสริมทุกคร้ังท่ีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึน 
2. วิธีให้การเสริมแรงแบบเป็นคร้ังคราวหรือแบบเวน้ระยะโดยให้แรงเสริมเป็นคร้ังคราว

ตาม เง่ือนไขการให้การเสริมแรง เช่น ตามเวลาหรือตามจ านวนคร้ังท่ีพฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึน ซ่ึงวิธี 
ให้การเสริมแรงแบบน้ี เป็นวิธีให้การเสริมแรงบางส่วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ซ่ึงจ าแนกเป็น 
การเสริมแรงตามอตัราส่วนแน่นอน การเสริมแรงตามอตัราส่วนไม่แน่นอน การเสริมแรงตามเวลา
แน่นอน และการเสริมแรงตามเวลาท่ีไม่แน่นอน 

ส าหรับผลของวิธีให้การเสริมแรงท่ีมีต่อพฤติกรรมนั้ นมีดังต่อไปน้ี คือ ผลของวิธีให ้
การเสริมแรงแบบต่อเน่ืองท่ีมีต่อพฤติกรรมจะท าใหพ้ฤติกรรมเป้าหมายเกิดอยา่งสม ่าเสมอ แต่หากระงบั
หรือยุติการให้การเสริมแรง จะมีผลท าให้ความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมเป้าหมายลดลงและยุติในท่ีสุด 
ส่วนผลของวิธีให้การเสริมแรงแบบเป็นคร้ังคราว หรือแบบเวน้ระยะท่ีมีต่อพฤติกรรม จะท าให้
พฤติกรรมเป้าหมายเกิดอยา่งสม ่าเสมอ และมีความคงทนอยู่นาน ยากท่ีจะยุติหรือโอกาสท่ีพฤติกรรม
เป้าหมายจะลดลงนั้นมีนอ้ยมาก แมว้า่จะระงบัหรือยติุการใหก้ารเสริมแรง 

นอกจากน้ีองคป์ระกอบท่ีจะช่วยรักษาพฤติกรรมท่ีไดป้รับแลว้ให้คงอยูต่่อไป และพฒันาไป
ในทิศทางท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ สภาพแวดล้อม อาทิ ครู เพื่อน ผูป้กครอง บรรยากาศของการเรียน 
บรรยากาศของการปกครองชั้ น สภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ฯลฯ นอกจากน้ียงัได้แก่  
การฝึกผูใ้กล้ชิดกับผูท่ี้ได้รับการปรับพฤติกรรม อาทิ ครู ผูป้กครอง บิดา มารดา ให้มีความรู้ และ             
มีประสบการณ์เก่ียวกบัวธีิปรับพฤติกรรมอยา่งง่าย ๆ ไม่สลบัซบัซอ้นแต่ใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อผูใ้กลชิ้ด
กบัผูรั้บการปรับพฤติกรรมจะไดมี้โอกาสช่วยให้พฤติกรรมท่ีไดป้รับแลว้ให้คงอยูต่่อไป อยา่งไรก็ตาม 
วิธีการท่ีพึงประสงค์ท่ีสุดของการปรับพฤติกรรม คือ การควบคุมตนเอง สามารถเขา้ใจกระบวนการ
เรียนรู้เง่ือนไขผลกรรมก็จะช่วยให้ เขาสามารถแสดงพฤติกรรมหรือมีการกระท าท่ี เหมาะสม                 
ตลอดทั้งสามารถตระหนักถึงผลกรรมท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจากการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของเขาและ          
เม่ือผูรั้บการปรับพฤติกรรมท่ีพฤติกรรมของเขาไดรั้บการปรับแลว้นั้น สามารถรู้จกัการควบคุมตนเอง          
ความจ าเป็นจะตอ้งอาศยัผูป้รับพฤติกรรมต่อไป อีกนั้นก็ยติุลง 
  สรุปไดว้า่ วิธีปรับพฤติกรรมนั้นมีดว้ยกนัอยูห่ลายวิธี ไดแ้ก่ การเพิ่มพฤติกรรม หมายถึง การท่ี
พฤติกรรม ท่ีพึงประสงคเ์กิดข้ึนดว้ยระดบัความถ่ีต ่า นกัปรับพฤติกรรมก็จะหาทางเพิ่มพฤติกรรมนั้นให้
เกิดข้ึนดว้ย ความถ่ีท่ีสูงข้ึน ประกอบดว้ยการเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบ การลดพฤติกรรม 
ได้แก่ การท่ีพฤติกรรมเป้าหมายเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และเกิดข้ึนดว้ยความถ่ีท่ีสูง นักปรับ
พฤติกรรมจะท าให้พฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนดว้ยความถ่ีน้อยลงหรือไม่เกิดข้ึนเลย ประกอบดว้ยการลงโทษ 
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การให้  เวลานอก การปรับสินไหม การหยุดย ั้ งการให้การเสริมแรง การสร้างพฤติกรรมใหม่ 
ประกอบดว้ยวธีิการต่าง ๆ หลายวธีิ เช่น การแต่งพฤติกรรม และการใหต้วัแบบและการรักษาพฤติกรรม
ท่ีได้ปรับแลว้ให้คงอยู่ต่อไป โดยใช้วิธีให้การเสริมแรง คือ ให้การเสริมแรงแบบต่อเน่ืองโดยให้แรง
เสริมทุกคร้ัง พฤติกรรมเป้าหมายเกิดข้ึน และให้การเสริมแรงแบบเป็นคร้ังคราวหรือแบบเวน้ระยะ   
โดยใหแ้รงเสริมเป็นคร้ังคราวตามเง่ือนไขการใหก้ารเสริมแรง 

 นวัตกรรม และเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 ส่ือ และเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูท่ี้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หมายถึง 
เทคโนโลยี ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการอ่ืนใด ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู ้มี          
ความตอ้งการพิเศษ จดัข้ึนเพื่อให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งน ามาใช้เพื่อปรับปรุง ช่วยเหลือ
ผูเ้รียนท่ีมีความต้องการพิเศษให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของตนเอง 
เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ หรือบริการ ท่ีใชส้ าหรับ
คนพิการโดยเฉพาะ หรือท่ีมีการดดัแปลง หรือปรับใชใ้ห้ตรงกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ
แต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มรักษา คงไว ้หรือพฒันาความสามารถและศกัยภาพท่ีจะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร       
การส่ือสารรวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวิตประจ าวนัเพื่อการด ารงชีวิตอิสระ เทคโนโลยีส่ิงอ านวย      
ความสะดวก เป็นวิทยาการท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการให้พน้จากอุปสรรคท่ีทาให้คนพิการมี
สมรรถนะดอ้ยกวา่คนปกติในดา้นการด าเนินชีวติประจ าวนั การศึกษา และการประกอบอาชีพ 
 ศูนย์การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ (2554) เสนอว่า 
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นวิทยาการท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการให้พน้จากอุปสรรคท่ี
ท าให้คนพิการมีสมรรถนะดอ้ยกวา่คนปกติในดา้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัการศึกษาและการประกอบ
อาชีพวิทยาการของเทคโนโลยีดา้นน้ีจึงตอ้งค านึงถึงสภาพความพิการอนัไดแ้ก่ความพิการทางกายทาง
ตาทางหูทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้ในการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกให้ตรงกบัความตอ้งการ
เฉพาะของผูพ้ิการแต่ละประเภทการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งหลายสาขานอกจากความรู้เทคโนโลยีแกนหลกัแลว้ยงัตอ้งใช้ความรู้ทางดา้นการแพทยก์าร
บ าบดัและการศึกษาพิเศษ  
  สแตนเบอรรี และ ราส คิด (Stanberry & Raskind, 2008) ก ล่าวว่า เทคโนโลยี ส่ิ งอ านวย          
ความสะดวกเป็นอุปกรณ์เคร่ืองช่วยท่ีทดแทนทกัษะท่ีขาดหรือบกพร่องของคนพิการไม่ใช่กระบวนการ
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รักษาแต่เป็นเคร่ืองช่วยปรับปรุงทกัษะท่ีบกพร่องเช่นทกัษะการอ่านทกัษะการเขียนทกัษะทางการเรียน
เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกช่วยให้เกิดความไวว้างใจในตนเองมีความเช่ือมัน่มีความรู้สึกเป็น
อิสระและมีประสบการณ์เก่ียวกบัการท างานส าเร็จดว้ยตนเอง  
   สรุปไดว้า่ ส่ือ และเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษหมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการ เคร่ืองมือ ส่ิงประดิษฐ์ ทั้งท่ีเป็นถูกน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย 
และยงัไม่ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย ซ่ึงครูและผูเ้ก่ียวข้องใช้ในการพฒันาร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ เจตคติ และทักษะความสามารถต่าง ๆไปยงัผู ้เรียนท่ีมี          
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
 ความส าคัญของส่ือและเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก  
 ส่ือและเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก จะช่วยใหอ้วยัวะต่าง ๆ เจริญเติบโต และท างานไดต้าม
หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กล่าวคือ เม่ืออวยัวะท่ีมีความบกพร่องไดรั้บการกระตุน้ดว้ยเคร่ืองมือ
หรือวธีิการท่ีเหมาะสม จะช่วยใหอ้วยัวะนั้นนั้นรับรู้ความรู้สึก และท างานตามหนา้ท่ีของอวยัวะนั้นไดดี้
ยิ่งข้ึน ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู้ส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา สามารถช่วยให้สามารถรับรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆไดดี้ยิ่งข้ึน ช่วยพฒันาสติปัญญาเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ จะมีสติปัญญาท่ีดี
ข้ึนได้ ด้วยการถูกกระตุน้ และส่งเสริมพฒันาการอย่างสม ่าเสมอด้วยหลกัของการเรียน ย  ้า ซ ้ า ทวน      
ซ่ึงต้องใช้เวลาในการฝึกผ่านส่ือ และเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับ 
ศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 
 สรุปได้ว่า ส่ือและเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก มีความส าคญัและจ าเป็นอย่างมากต่อ      
การช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทางดา้นร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดย
ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งเลือกและใชใ้หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการของแต่ละคน 

 หลกัการใช้ส่ือ และเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความต้องการพเิศษ  
 จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์  (2559) ได้เสนอหลักการในการใช้ส่ือ และเทคโนโลยี  ส่ิ งอ านวย          
ความสะดวกส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดงัน้ี  
 1. หลกัการตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคล ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษหลายประเภท เด็ก
แต่ละประเภทตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษท่ีแตกต่างกนั เช่น เด็กบกพร่องทางสติปัญญาอาจไม่
ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นร่างกายมาก เน่ืองจากร่างกายเป็นปกติ ในขณะท่ีเด็กท่ีมีภาวะสมองพิการ
อาจตอ้งการความช่วยเหลือดา้นร่างกายมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากสมอง ไม่สามารถบงัคบัควบคุมร่างกาย
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ให้เคล่ือนไหวอวยัวะบางส่วน ส่งผลให้กลา้มเน้ือบางส่วนอ่อนแรง ไม่สามารถท ากิจกรรมไดต้ามปกติ 
พอ่แม่ ผูป้กครอง ครู หรือผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งพิจารณาเลือกใชส่ื้อ และเทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก ให้
เหมาะสมกับความต้องการของเด็กแต่ละคน ซ่ึงจะช่วยให้เด็กปฐมวยัท่ีมีความ  ต้องการพิเศษมี
พฒันาการท่ีดียิ่งข้ึน การพิจารณาว่าจะเลือกใช้ส่ือใดอาจตอ้งอาศยัความช่วยเหลือและ ค าแนะน าจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีขอรับการพฒันา เช่น แพทยท่ี์มีความรู้ในดา้นท่ีสอดคลอ้งกบัความ ตอ้งการพิเศษ
ของเด็ก ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ไม่วา่จะเป็นนกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั เป็นตน้ ในการก าหนด
วา่จะใช้ส่ือ และเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกใดมาพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษส าหรับครู
และผูเ้ก่ียวขอ้งควรพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัความตอ้งการพิเศษเฉพาะบุคคลท่ีก าหนดไวแ้ผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคลร่วมดว้ยทุกคร้ัง นอกจากนั้นควรจดัท าแผนการปฏิบติัการใช้ส่ือและเทคโนโลยี ส่ิง
อ านวยความสะดวกให้ชัดเจน โดยค านึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกบัความตอ้งการเฉพาะบุคคล 
และทุกคร้ังท่ีมีการใช้ส่ือ และเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกกับผูเ้รียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
จะตอ้งบนัทึก รายละเอียดท่ีไดป้ฏิบติั รวมทั้งผลท่ีเกิดข้ึนไวใ้นแบบบนัทึกรายบุคคลทุกคร้ัง  
  3.2 หลักพฒันาการ การพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีความต้องการพิเศษ ครู หรือผูเ้ก่ียวข้องจะต้อง 
พิจารณาถึงพฒันาการของเด็กเช่นเดียวกบัเด็กปกติทัว่ไป แมพ้ฒันาการของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
บางคนอาจไม่เป็นไปตามพฒันาการของเด็กปกติ ครู หรือผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเปรียบเทียบพฒันาการเด็ก 
เป็นรายบุคคลได้ โดยพิจารณาเทียบพัฒนาการแต่ละระยะของเด็กท่ีได้บันทึกไวใ้นแบบบันทึก
พฒันาการ รายบุคคลของเด็ก และอาจเทียบเคียงกบัพฒันาการของเด็กปกติดว้ย เพื่อใหท้ราบวา่เด็กท่ีอยู่
ในความ ดูแล มีพฒันาการท่ีใกลเ้คียงกบัเด็กปกติมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ีเพื่อประกอบการก าหนดเกณฑ์
หรือจุดประสงค์ ของการพฒันาเด็กเป็นรายบุคคลต่อไป ในการเลือกใช้ส่ือ และเทคโนโลยีส่ิงอ านวย
ความสะดวก ครูควร พิจารณาเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัพฒันาการของเด็กแต่ละคน  
 3.3 หลกัความปลอดภยั การใชส่ื้อ และเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ในประเด็นหลกั ความ
ปลอดภยัมีส่ิงท่ีควรค านึงถึง 3 ประการ คือ 1) ความสมบูรณ์และความปลอดภยั 2) ความปลอดภยั ใน
การใช้งาน 3) สภาพแวดล้อมของการใช้งาน เน่ืองจากเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษอยู่ในภาวะไม่ปกติ 
เหมือนเด็กทั่วไป ดังนั้ นควรตรวจสอบสภาพของส่ือ และเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกว่ามี      
ความสมบูรณ์ แข็งแรงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดจนท าให้ผูเ้รียนประสบ
อุบติัเหตุใดแมแ้ต่น้อย ตวัอย่าง เช่น การใช้กระแตเวียนท่ีท าดว้ยไมไ้ผ่ หรือท่อพีวีซี ซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วย
ส่งเสริมพฒันาการในการก้าวเดิน และการทรงตวัของผูเ้รียน ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของส่วน   
ต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณท่ีให้เด็กจบัตอ้งไม่มีเส้ียน ขอ้ต่อ และมีแรงผลกัขณะท่ีเด็กก้าวเดิน ว่าจะไม่    
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หกลม้หรือเอียง เพื่อป้องกนัการเสียการทรงตวั หรือการใชป้ากกาอ่านหนงัสือ ซ่ึงเป็นนวตักรรมส าหรับ
ช่วยในการอ่านออกเสียงค าท่ีตอ้งใช้กระแสไฟในรูปของการชาร์จแบตเตอร่ีเก็บพลงังานไวใ้นปากกา
ควรตรวจสอบวา่ไฟฟ้าร่ัวออกมาจากดา้มปากกาหรือไม่ เพราะแมจ้ะเป็นกระแสไฟฟ้าท่ีมีก าลงัไฟต ่าก็
ตาม หากเกิดไฟร่ัวผูเ้รียนสัมผสัโดนอาจท าให้เด็กตกใจ และหวดักลวัไม่ใชป้ากกาอ่านหนงัสือดงักล่าว
อีก ซ่ึงอาจส่งผลให้ไม่อยากอ่านหนังสืออีกต่อไป ดังนั้ นการใช้ส่ือ และเทคโนโลยี ส่ิงอ านวย           
ความสะดวกใด ๆ กบัเด็กจึงควรตรวจสอบและทดลองใชส่ื้อนั้นใหค้รบถว้น ตรวจสอบกระบวนการใช้
งานก่อนน ามาใชจ้ริงกบัผูเ้รียนทุกคร้ัง 
 3.4 หลักประโยชน์สูงสุด การใช้ส่ือ และเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวกกับผู ้เรียนท่ีมี       
ความตอ้งการพิเศษ ส่ิงท่ีผูใ้ชค้วรยดึเป็นหลกัส าคญัอีกประการหน่ึง คือ เร่ืองเก่ียวกบัประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูเ้รียน ผูพ้ิจารณาเลือกใช้ส่ือ และเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ควรพิจารณาว่าส่ิงใดท่ีน ามาใช้
แลว้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน โดยค านึงถึงบริบทของผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่ือท่ีเลือกไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นส่ิงท่ีล ้ าสมัย แต่อาจเป็นส่ือท่ีสร้างข้ึนเอง เช่น การใช้เคร่ืองช่วยหัดเดินของผูเ้รียนท่ีอยู่ในถ่ิน
ทุรกนัดารและห่างไกลโรงพยาบาลท่ีมีความแข็งแรงของกลา้มเน้ือใหญ่ส่วนขาไม่ดี พ่อแม่ ผูป้กครอง
สามารถท าเคร่ืองเล่น”กระแตเวียน” ท่ีท าจากไมไ้ผ ่หรือไมท่ี้หาไดใ้นทอ้งถ่ิน เพื่อให้เด็กจบัพยงุตวัเพื่อ
ฝึกเดินไปขา้งหน้า ซ่ึงเคร่ืองเล่นดงักล่าวสามารถท าข้ึนเองไดไ้ม่ยาก ไม่ตอ้งใช้มอเตอร์ หรือไฟฟ้าใน
การขบัเคล่ือน ระหวา่งการใช้งานผูเ้รียนสามารถเล่นไดทุ้กเวลาท่ีตอ้งการ การให้เด็กฝึกเดินดว้ยเคร่ือง
เล่นกระแตเวียนจึงถือไดว้่าเป็นประโยชน์มากกว่าให้ผูป้กครองน าเด็กมาใช้เคร่ืองมือเพื่อกระตุน้และ
พฒันาการความสามารถการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ท่ีโรงพยาบาลเพียงอยา่งเดียว 
 3.5 หลกัความยดืหยุน่ ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละคนมีความแตกต่างกนั แมจ้ะเป็นผูเ้รียน
กลุ่มเดียวกนัก็ตาม ดงันั้นการใชส่ื้อ และเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก กบัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ จึงควรท่ีจะปรับเปล่ียนหรือประยุกต์ใช้ส่ือ และเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความภาวะความตอ้งการ และพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคน ตวัอยา่ง เช่น การประยกุตใ์ช้
วสัดุท่ีมีอยูม่าใช้ส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย และการรับรู้ โดยน ากะละมงั หรือถาดกน้ลึกท่ีมีอยูใ่ส่
ดิน ทราย กรวด และน ้า วางห่างกนัเท่ากบัระยะการกา้วเดินของผูเ้รียน ส าหรับใหผู้เ้รียนเดินเหยยีบย  ่าไป
เพื่อให้เทา้ไดรั้บการสัมผสั และเรียนรู้ความแตกต่างของการไดส้ัมผสัวตัถุท่ีแตกต่างกนั แทนท่ีจะตอ้ง
ใช้กระบะทรงลึก ต้องสั่งซ้ือในราคาแพง หรือหยุดหยุ่น วิธีใช้ส่ือ และเทคโนโลยี ส่ิงอ านวย            
ความสะดวก ตลอดจนวิธีการใชง้านให้ค  านึงถึงบริบทท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิตของผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
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 3.6 หลกัการมีส่วนร่วม การส่งเสริมผูเ้รียนให้มีพฒันาการท่ีดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้รียนปกติหรือ
ผูเ้รียนท่ีมีความต้องการพิเศษจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีหลายฝ่าย เช่น ครู ผูดู้แล ผูป้กครอง นกัเทคโนโลยีทางการศึกษา แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ทางท่ี เก่ียวข้องกับความต้องการพิ เศษของผู ้เรียน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี ท่ี เป็นฝ่ายประสานการให้          
ความช่วยเหลือระหวา่งหน่วยงาน หรือองคก์รท่ีใหค้วามช่วยเหลือ เป็นตน้ 
 สรุปได้ว่า การใช้ ส่ือ  และเทคโนโลยี  ส่ิ งอ านวยความสะดวกเพื่ อช่วยเหลือผู ้เรียน ท่ี มี             
ความตอ้งการพิเศษ ครู หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ควรค านึงถึงหลกัการส าคญั 6 ประการ ประกอบดว้ย หลกัการ
ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคล หลกัการพฒันาการ หลกัความปลอดภยั หลกัการประโยชน์สูงสุด
หลกัความยดืหยุน่ และหลกัการมีส่วนร่วม 

บริบทของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ข้อมูลทัว่ไป 
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ประจ าจังหวัดสุ โขทัย  สั งกัดส านักบ ริหารงานการศึกษาพิ เศษ              

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 ประวติัความเป็นมาเร่ิมแรกของการจดัตั้งศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทัย ได้จัดตั้ งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้มาตรการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
คณะรัฐมนตรี (หนังสือกระทรวงศึกษาธิการท่ี  ศธ  0205/4993 ลงวัน ท่ี  12 พฤษภาคม 2554) 
คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมหรือปรึกษา เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ไดเ้ห็นชอบในหลกัการ มาตรการ
จดัการศึกษาเพื่อคนพิการ และให้ด าเนินการตามเสนอ และเห็นชอบกบัยุทธศาสตร์การด าเนินงาน และ
โครงสร้างการบริหารงานของการจดัการศึกษาเพื่อคนพิการ และประกาศให้ศูนย์การศึกษาพิ เศษ      
ประจ าจงัหวดัเป็นสถานศึกษาเพื่อคนพิการโดยใหท้ าหนา้ท่ีน านโยบายไปสู่การปฏิบติั จดัท าและจดัสรร
งบประมาณให้แก่สถานศึกษา ประสานงานกบัหน่วยงานในพื้นท่ีให้บริการการศึกษาบ าบดัฟ้ืนฟู และ
ด าเนินระบบส่งต่อโรงเรียน ชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศจดัตั้งศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ให้เป็นสถานศึกษาเพื่อให้บริการช่วยเหลือผูพ้ิการในพื้นท่ีเขต
บริการ ดา้นการพฒันาศกัยภาพ และดา้นการศึกษาให้ค  าแนะน าการเตรียมความพร้อมแก่ผูพ้ิการเพื่อเขา้
เรียนร่วมในโรงเรียนปกติใหม้ากข้ึนอยา่งทัว่ถึง ประสานงานการจดัการเรียนร่วมในพื้นท่ี สนบัสนุนส่ือ 
และส่ิงอ านวยความสะดวก ตลอดทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษา แนะแนว จดัท าสถิติ ขอ้มูล และบริการ
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ดา้นการศึกษาพิเศษแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงแรกของการก่อตั้งศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั  
 ปัจจุบันก าลังด าเนินการก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย (แห่งใหม่)               
ณ ทุ่ งทะเลหลวง ตั้ งอยู่ ท่ี ดินหมายเลข 924 บนเน้ือท่ี  5 ไร่ ต าบลปากแคว อ าเภอเมืองสุโขทัย                      
จงัหวดัสุโขทัย 64000 โดยมีนางพทัธยา ชนะพันธ์ ปฏิบัติหน้าท่ีผูอ้  านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ          
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  ตั้งแต่วนัท่ี 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบนั 

ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ดงัน้ี    

1. นายศกัดา  เรืองเดช  ปฏิบติัหนา้ท่ี หวัหนา้ศูนย ์1 การศึกษาพิเศษ  
   ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 
2. นางสาวบุษบา  ตาไว        ปฏิบติัหนา้ท่ี หวัหนา้ศูนย ์1 การศึกษาพิเศษ  
   ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 
   ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
   ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 
3. นางพทัธยา  ชนะพนัธ์  ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

 ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบนั 
บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 

1. จัดและส่งเส ริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บ ริการช่วยเห ลือระยะเร่ิม               
(Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเขา้ศูนยพ์ฒันาผูเ้รียนเล็ก โรงเรียน
อนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

2. พฒันา และฝึกอบรมผูดู้แลผูเ้รียนพิการบุคลากรท่ีจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
3. จัดระบบและส่ งเส ริมสนับส นุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program : IEP) 
4. จดัระบบบริการช่วยเช่ือมต่อส าหรับคนพิการ (Transitional Services) 
5. ใหบ้ริการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัว และชุมชนดว้ยกระบวนการศึกษา 
6. เป็นศูนยร์วมขอ้มูลรวมทั้งจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาส าหรับคนพิการ 
7. จดัระบบสนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม และประสานงานการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ   

ในจงัหวดั 
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8. ภาระหนา้ท่ีอ่ืนตามกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายก่อนหนา้  
การบริหารจดัการสถานศึกษาของรัฐมีภารกิจและหนา้ท่ี คือ ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน  จึงตอ้ง

น าหลกัการว่าดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “ธรรมาภิบาล” ซ่ึงมี
หลักการ ได้แก่  หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี ส่วนร่วม หลัก               
ความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่ามาบูรณาการเขา้กบัการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของสถานศึกษาซ่ึง
ไดแ้ก่ การด าเนินงานดา้นบริหารวิชาการ การบริหารบริหารทัว่ไป การบริหารงานบุคคล การบริหาร
แผนงานและงบประมาณ เป้าหมายการจดัการศึกษา คือ ท าให้ผูเ้รียนพิการ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 
ซ่ึงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย มีการแบ่งกรอบภาระงานตามโครงสร้าง 4 กลุ่ม
บริหารงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล และกลุ่มบริหารทัว่ไป 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย ได้จัดตั้ งหน่วยบริการ เพื่อจัดการเรียนให้แก่           
ผูเ้รียนพิการท่ีมีความต้องการพิเศษ ให้ครอบคลุมทั้ ง 9 อ าเภอ ในจงัหวดัสุโขทัย  ได้แก่ 1) อ าเภอ         
กงไกรลาศ 2) อ าเภอคีรีมาศ 3) อ าเภอทุ่งเสล่ียม 4) อ าเภอบา้นด่านลานหอย 5) อ าเภอศรีนคร 6) อ าเภอ
ศรีสัชนาลยั 7) อ าเภอศรีส าโรง 8) อ าเภอสวรรคโลก และ9) อ าเภอเมืองสุโขทยั  
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจิัยภายในประเทศ 
           พุฒิเมธ  พวงจนัทึก (2551) วิจยั เร่ือง กระบวนการพฒันาครูเพื่อเสริมสร้างการจดัการเรียนรู้        
ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ดว้ยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม พบวา่ ก่อนการพฒันากลุ่มเป้าหมายมี
ปัญหาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยเฉพาะรูปแบบวิธีการสอน
แบบโครงงานเน่ืองจากครูผูส้อนมีปัญหาดา้นการสอน และมีขอ้จ ากดัอยูม่าก เช่น การพฒันาครูท่ีขาด
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดการเอาใจใส่สนบัสนุนครูในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ครูขาดความรู้ ขาดความเขา้ใจ และขาดการฝึกอบรม ขาดเจตคติท่ีดีใน
การจดัการเรียนการสอน ขาดการหาความรู้เพิ่มเติมเน่ืองจากมีภารกิจในความรับผิดชอบมากเกินไป และ
ยงัยึดการสอนแบบบรรยาย จากการสัมภาษณ์ผูเ้รียนพบว่าผูเ้รียน มีปัญหาในการเรียน ในรายวิชาต่าง ๆ  
หลายรายวิชาเน่ืองจากครูยงัไม่มีวิธีการปรับเปล่ียนแนวคิด เก่ียวกบักระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ไม่ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลผูเ้รียน บางคนไม่กลา้แสดงออก การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนครู
เป็นผูก้  าหนดเองผูเ้รียนไม่ไดเ้ป็นเป็นคนเลือกกิจกรรมเอง บางกิจกรรมก็ไม่ถนดัและไม่ชอบส่งผลต่อ
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การจดัการเรียนการสอนจากการศึกษาสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั ครูจึงควรไดรั้บ
การพฒันาศกัยภาพเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การคิดวิเคราะห์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน หลังจากได้รับการพฒันาในวงรอบท่ี 1 โดยใช้กลยุทธ์การพฒันา การศึกษาเอกสาร      
การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศแบบหลากหลายวธีิการ เพื่อพฒันาศกัยภาพครู
ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การคิดวิเคราะห์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามกรอบ
การวิจยั คือเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์          
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ และน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ จากการด าเนินการ 
พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเขา้ใจ ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมากข้ึน และสามารถน าความรู้ไปจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานไดดี้ในบางส่วนแต่มีบางประเด็นกลุ่มเป้าหมายบางคนยงัมีขอ้บกพร่อง
ท่ีต้องท าการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม จึงต้องมีการพัฒนาในวงรอบท่ี 2 ต่อไป จึงได้
ด าเนินการพฒันาการพฒันาศกัยภาพครู ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในวงรอบท่ี 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการอย่าง
ต่อเน่ือง สามารถท าให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเขา้ใจในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และสามารถน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อผูเ้รียนท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงและย ัง่ยนื 

 เฉลิมพล พลาหน (2553) ศึกษาเก่ียวกบัความสามารถรับประทานอาหารดว้ยตนเองของผูเ้รียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง จากการสอนโดยวิธีลูกโซ่ย ้อนกลับร่วมกับการลด          
ความช่วยเหลือลงตามล าดับ พบว่า ความสามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองของผู ้เรียนท่ีมี          
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง หลังการสอนโดยวิธีลูกโซ่ย ้อนกลับร่วมกับการลด           
ความช่วยเหลือลงตามล าดบัอยู่ในระดบัดี ความสามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองของผูเ้รียนท่ีมี     
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง หลังการสอนโดยวิธีลูกโซ่ย ้อนกลับร่วมกับการลด            
ความช่วยเหลือลงตามล าดบัสูงข้ึน 
 วสันต ์ปานทอง (2555) วจิยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูเพื่อศิษยใ์นสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา  พบว่า มีองค์ประกอบส าคัญ  3 ส่วน  คือ  องค์ประกอบเชิง
ระบบ กระบวนการพฒันา และระดับการพฒันาในองค์ประกอบเชิงระบบนั้น มุ่งสู่ผลผลิตซ่ึงเน้น
คุณลกัษณะครูเพื่อศิษย ์3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตน ดา้นความรู้และทกัษะ และดา้นการปฏิบติังาน 
ท่ีส่งผลไปยงัคุณลกัษณะ และทกัษะผูเ้รียน ส่วนกระบวนการพฒันาครูเพื่อศิษย ์มี 5 ขั้นตอน คือ วนิิจฉยั
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ความต้องการจ าเป็น ก าหนดจุดประสงค์และขอบข่าย ก าหนดวิธีการพัฒนา ด าเนินการพัฒนา 
ประเมินผลการพฒันา และระดบัการพฒันาครูเพื่อศิษย ์3 ระดบั ได้แก่ ระดบับุคคล ระดบักลุ่ม และ
ระดบัองค์การ และผลการประเมินรูปแบบการพฒันาครูเพื่อศิษยใ์นสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาพรวม มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2555) วิจัย เร่ือง การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูใน            
การจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน พบวา่ 1) รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ความสามารถของนกัศึกษาครูในการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน มีขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้ 5 ขั้น คือ (1) ขั้นศึกษาและสังเกต (2) ขั้นส ารวจ (3) ขั้นสร้างสรรค์ (4) ขั้นสอน และ
ขั้นท่ี (5) ขั้นสรุปผล 2) ระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถ่ินในขั้นตอนการพฒันาหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 3) ระดับ     
ความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนรู้ฯในภาพรวมอยู่ ในระดบัดีมาก และ 4) ระดบั
ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ จากนักศึกษาครูท่ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้
ทอ้งถ่ิน พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  นพพร แก้วมาก (2556) ศึกษา เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน 
จงัหวดัเลย เพื่อส่งเสริมศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนทกัษะการคิดวเิคราะห์ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า 1) สภาพการจดัการเรียนการสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนมีภาระงานท่ีรับผิดชอบงานกิจกรรม และงานโครงการมากเกินไป ครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนขาดการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์              
ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไม่ไดจ้ดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์โดยตรง และ 
ผูเ้รียนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความรู้พื้นฐานไม่เท่ากนัและส่วนหน่ึงมีทกัษะการอ่าน 
และการเขียนภาษาไทยไม่ดี 2) แนวทางในการพฒันาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน คือ (1) ศึกษา
หาแนวทางในการจดัการเรียนการสอน (2) จดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนทักษะการคิด
วเิคราะห์ในสถานท่ีปฏิบติัการสอนจริง (3) จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการวดั และประเมินผล และการสร้าง
แบบทดสอบทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ (4) พฒันาครูของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้มีความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์  3) รูปแบบการพฒันาครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน มีแนวทาง และตวัประกอบ ดงัต่อไปน้ี (1) ปัจจยัตวัป้อน (Input) การศึกษา
สภาพการจดัการเรียนการสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์  (2) ปัจจยักระบวนการ (Process) ประกอบดว้ย          



95 
 

การก าหนดวิธีการฝึกอบรม (การอบรมเชิงปฏิบติัการ) และการฝึกอบรม (ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการใน
สถานศึกษาท่ีปฏิบติัการสอนจริง) (3) ปัจจยัผลลพัธ์ (Output) การประเมินผลการฝึกอบรม 
  มาเรียม นิลพนัธ์ุ (2557) ประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่ เล้ียง 
Coaching & Mentoring ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า            
1) ผลสัมฤทธ์ิในการอบรมของผู ้เข้าร่วมโครงการกระบวนการสร้างระบบพี่ เล้ียง Coaching & 
Mentoring ก่อนและหลงัการอบรมแตกต่างกนัอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัการอบรม
มีคะแนนเฉล่ียสูงข้ึน กว่าก่อนการอบรม 2) ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจดัอบรมอยู่ใน
ระดบัมาก และพบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจตอความเหมาะสมของหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก 
มีความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยายอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จดัการโครงการอยูใ่นระดบัมาก 3) ปัญหาและอุปสรรค ขอ้เสนอแนะในการด าเนินโครงการยกระดบั
คุณภาพครูทั้งระบบ ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์และครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คือ ระยะเวลาในการจดัอบรม       
มีนอ้ย ครูบางคนไม่เขา้ใจขั้นตอนการสอนโดย ใชส้มองเป็นฐาน (BBL) อยา่งแทจ้ริง ท าให้ไม่สามารถ
น าแนวคิดและวิธีการไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ ครูมีภาระงานมาก ท าให้การจดัการเรียน        
การสอนโดยใชส้มองเป็นฐาน (BBL) ยงัไม่ไดผ้ลเท่าท่ีก าหนดไว ้การจดัการเรียนการสอนโดยใชส้มอง
เป็นฐาน (BBL) เหมาะสมส าหรับสอนผูเ้รียนจ านวนนอ้ยต่อกลุ่ม แต่ในสภาพความเป็นจริงมีผูเ้รียนมาก
เกินไป รวมทั้งโรงเรียนขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ี และซ้ืออุปกรณ์ ส่ือต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม
ต่อการจดัการเรียนการสอนไดค้รบทุกชั้น และทุกสาระวชิา 
 นิตยา สอนนุชาติ (2559) วิจยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูเพื่อจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 พบวา่ 1) องคป์ระกอบ
สมรรถนะของครูในการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วย (1) การพฒันาทกัษะการส่ือสารการเรียนรู้ และ     
การวางแผนการสอน (2) การใช้วิธีการสอนท่ี เหมาะสมเพื่ อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เรียน                 
(3) การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ผูเ้รียนและอิงพฒันาการผูเ้รียน     
(4) การน าเทคโนโลยีมาใช้พฒันาการเรียนการสอนของตนเอง และผูเ้รียน (5) การจดัประสบการณ์ท่ี
เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญส าหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่                  
(1) การก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน (2) ทฤษฎี หลักการ แนวคิดท่ี เป็นพื้ นฐาน                  
(3) รายละเอียดของขั้นตอน และล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมท่ีใชส้อน (4) ผลของการจดัการเรียนรู้ และ
ผลการส่งเสริม หรือการประเมินการเรียนการสอน 2) ผลการสร้างหลกัสูตรภายหลงัจากการวิเคราะห์
ค่าเฉล่ียรายดา้นเก่ียวกบัสภาพ และความตอ้งการ พบว่า  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสร้างหลกัสูตร



96 
 

ตามสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ท่ีได้จากการสังเคราะห์เป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่            
(1) การส่ือสารการเรียนรู้ และการวางแผนการสอน (2) การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ
สอดแทรกเน้ือหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสมให้มีความครอบคลุมมากข้ึน (3) การน าเทคโนโลยีมาใช้
พฒันาการเรียนการสอน (4) การประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาท่ีก าหนดท าให้ไดร่้างหลกัสูตร ประกอบดว้ย หลกัการ และเหตุผล 
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร หน่วยการฝึกอบรม และหวัขอ้วชิาฝึกอบรม จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เน้ือหา
การฝึกอบรม กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม ส่ือ การฝึกอบรม และการประเมินผล 3) ผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสม และความสอดคลอ้งของส่วนประกอบของหลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ หลกัสูตรมี
ค่าความเหมาะสมเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และมีค่าความสอดคลอ้งในภาพรวมอยูร่ะหว่าง .80-1.00 แสดงว่า
หลกัสูตร มีความเหมาะสม และความสอดคลอ้งตามเกณฑ์ท่ี ก าหนดและยอมรับได ้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 
 วาสนา มะณีเรือง (2559) วิจยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูเก่งครูดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พบว่า 1) ครูเก่ง มีคุณลกัษณะ 5 ประการ ได้แก่ การพฒันาตนเองอยู่เสมอ ความสามารถในการสร้าง   
การพัฒนาหลักสูตร และส่ือการสอน ความสามารถในการสอน ความสามารถในการวดั  และ
ประเมินผลการเรียนรู้ และความสามารถในการแกปั้ญหา ส าหรับครูดี มีคุณลกัษณะ 2 ประการ ไดแ้ก่ 
การครองตน และการครองงาน 2) รูปแบบท่ีสามารถพฒันาครูเก่งครูดีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
มากท่ีสุด คือ การสร้างระบบพี่เล้ียง รองลงมา คือ การฝึกอบรม และการนิเทศแบบคลินิกตามล าดบั โดย
รูปแบบทั้ งสามสามารถพัฒนาครูเก่งครูดี ได้ร้อยละ 65.1 3) รูปแบบการพัฒนาครูเก่งครูดีของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างระบบพี่ เล้ียง การฝึกอบรม และการนิเทศแบบคลินิก มี         
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดสู้งกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  กิตติภพ ภวณัฐกุลธร (2560) วิจยั เร่ือง รูปแบบการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้าง
ความสุขในการเรียนรู้ของผูเ้รียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า การศึกษาเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิกับรูปแบบการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้           
ท่ี เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของผู ้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดย                
การสังเคราะห์ท่ีครอบคลุมเน้ือหา เก่ียวกบั 1) หลกัการ และเหตุผล 2) วตัถุประสงค ์3) สาระส าคญัของ
รูปแบบ ประกอบด้วย (1) ด้านการพฒันาความเป็นครู (2) ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้(3) ด้านส่ือ    
การเรียนรู้  และแหล่งการเรียนรู้ และ(4) ดา้นบรรยากาศในการเรียนรู้ 4) แนวทางการน ารูปแบบไปสู่
การปฏิบติั และ 5) เง่ือนไขการน ารูปแบบไปสู่ความส าเร็จ และน าสาระส าคญัของรูปแบบ 4 ด้านไป
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สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัการประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพฒันาครูด้าน         
การจดัการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของผูเ้รียนโรงเรียนมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
จ าแนกเป็นการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ โดยภาพรวมมี     
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส าหรับการประเมินความเหมาะสมสาระส าคญัของรูปแบบ  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาครู           
ด้านการจัดการเรียน รู้ท่ี เส ริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของผู ้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครตามสาระส าคัญของรูปแบบ โดยภาพรวมมีความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบสู่         
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก การตรวจสอบยืนยนัรูปแบบรูปแบบการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ท่ี
เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โรงเรียนมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานครของผูท้รงคุณวุฒิ 
พบวา่ มีความเห็นดว้ย และสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดร้้อยละ 100 
  วรนิษฐา เลขนอก (2560) วิจัย เร่ือง โปรแกรมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ ส าหรับ
สถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด าเนินการโดย           
1) สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ในการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบวา่ (1) สภาพปัจจุบนัการพฒันา
ครูด้านการจดัการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และรายด้านมี        
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการวดัและ
ประเมินผลผู ้เรียนตามสภาพจริง รองลงมา คือ ด้านการใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนอย่าง
หลากหลาย และด้านการพฒันาส่ือและนวตักรรม (2) สภาพท่ีพึงประสงค์การพฒันาครูด้านการจดั     
การเรียนรู้ ส าหรับสถานศึกษา โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 
เรียงตามค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ดา้นการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง
รองลงมาคือ ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวยัผูเ้รียน และด้านหลักสูตรและ
การบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และด้านการใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนอย่าง
หลากหลาย 2) โปรแกรมการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยรวม พบว่า โปรแกรมการพฒันาครูด้านการจดั    
การเรียนรู้ ส าหรับสถานศึกษา สังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6       
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ โดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ประกิจ ก่ิงทอง (2560) วิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัดว้ยกระบวนการ Active Learning พบวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
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ด้วยกระบวนการ Active Learning ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ        
2) วตัถุประสงค์ 3) กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน รู้ 4) คุณลักษณะและทักษะใน                
การปฏิบัติงาน และ 5) คุณภาพผูเ้รียน โดยในองค์ประกอบท่ี 3 กระบวนการพฒันารูปแบบการจดั        
การเรียนรู้มี  6 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาสภาพปัญหา ขั้นน าพาสู่การพฒันา ขั้นสรรหาเพิ่มพูนความรู้ครู     
ขั้นมุ่งสู่การปฏิบติัจริง ขั้นไม่ละทิ้งการนิเทศ ติดตามประเมินผลและขั้นบุคลากรครูทุกคนร่วมใจพฒันา 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

คียลิช (Keilitz I., 1997) ไดศึ้กษาการฝึกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัฝึกให้มีทกัษะ
การดูแลตนเองในดา้นการแปรงฟัน โดยใชเ้ทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม ซ่ึงประกอบไปด้วย เทคนิค
การกระตุน้เตือน โดยใชก้ารกระตุน้เตือนทางกาย และการกระตุน้เตือนทางวาจา เทคนิคการเลียนแบบ 
และการสาธิต และก าหนดให้กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บแรงเสริมจากสังคมร่วมดว้ย โดยท าการทดลองกบักลุ่ม
ตวัอย่างทั้ง 8 คน พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดสามารถพฒันาทกัษะและปฏิบติัการแปรงฟันได้อย่าง
ถูกตอ้งทุกขั้นตอน 

สตีวาร์ท (Stewart, 2003) ได้วิจัย  เร่ือง รูปแบบการพัฒนาสู่ มืออาชีพการเรียนรู้ของครู              
การปฏิบติัการสอนของครูและความส าเร็จทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ผลการวิจยั
พบว่า ระยะเวลาในการเข้าร่วมศึกษามีความสัมพนัธ์กับคุณลักษณะของครูอย่างมีนัยส าคัญ และ
โรงเรียนท่ีมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการต่างกันส่งผลต่อคุณลักษณะของครูต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั ซ่ึงการวิจยัเสนอวา่รูปแบบ ดงักล่าวเป็นรูปแบบท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับออกแบบพฒันาครูสู่
มืออาชีพต่อการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

 เชาว ์(Shao, Xiaorong, 2004) ไดศึ้กษาเร่ืองการปฏิรูปหลกัสูตรและการฝึกอบรมครูในโรงเรียน
เกษตรกรรมของจีน มี พบว่า ครูส่วนใหญ่ต้องการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการพฒันาหลักสูตร         
การเรียนการสอนโดยครูมธัยมมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมและหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีเหมาะสม สามารถ
พฒันาทกัษะดงักล่าวได้ แต่ทั้ งน้ีพบปัญหาว่ามีความขาดแคลนในด้านแหล่งขอ้มูล และนโยบายใน    
การพฒันาวชิาชีพครูไม่เอ้ือต่อการพฒันาทกัษะดงักล่าว 

ลิลจิดาช (Liljedahl, 2014) ได้ศึกษาวิธีการพฒันาสู่การเป็นครูมืออาชีพทางการเรียนรู้ พบว่า 
วธีิการพฒันาครูให้ไดเ้รียนรู้สู่การเป็นครูมืออาชีพมี 5 วธีิ คือ 1) การศึกษาต่อ 2) การเขา้กลุ่มเรียนรู้ดว้ย
เทคนิคอุปนยั 3) การศึกษาดูงานโรงเรียนอ่ืน 4) การเรียนรู้เป็นทีม และ 5) การอบรมเชิงปฏิบติัการ  
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กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 

  

                แนวคดิการบริหารสถานศึกษา 
1. ทฤษฎรีะบบ ประกอบดว้ย 
    - ปัจจยัน าเขา้    - กระบวนการ 
    - ผลผลิต           - ขอ้มูลยอ้นกลบั 
2. ปัจจัยที่มต่ีอการบริหารสถานศึกษา   
   - บุคลากร                         - งบประมาณ 
   - วสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์    - บริหารจดัการ               
3. กระบวนการบริหารวงจรเดมมิ่ง 
    1) การวางแผน               2) การปฏิบติัตามแผน 
    3) การตรวจสอบ            4) การปรับปรุง 

 

 

รูปแบบการบริหารเพ่ือพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้เรียนทีม่ ี

ความบกพร่องทางสตปัิญญา ศูนย์การศึกษาพเิศษ  
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

1. หลกัการของรูปแบบ 

2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 

3. ปัจจยัน าเข้า  
     1) บุคลากร                         2) งบประมาณ 
     3) วสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์     4) บริหารจดัการ                    

    

  

4. กระบวนการ 
ขั้นท่ี 1 การวางแผนและสร้างแรงจูงใจ 
ขั้นท่ี 2 การฝึกอบรม  
ขั้นท่ี 3 การน าไปสู่การปฏิบติั 
ขั้นท่ี 4 การนิเทศ ก ากบัติดตามและประเมินผล 
ขั้นท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

5. ผลลพัธ์  
 ความสามารถของครูในการจดัการเรียนรู้ ทกัษะ 

การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา                              
1) ดา้นการเตรียมการสอน  
 2) ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียน  
 3) ดา้นการจดัการเรียนรู้                      
4) ดา้นประเมินผลและสรุปผล 

 การฝึกอบรม  
 1) วิเคราะห์ความตอ้งการของครูในการเขา้ฝึกอบรม 
 2) วางแผนการฝึกอบรม 
 3) ด าเนินการฝึกอบรม 
 4) ประเมินผลการฝึกอบรม 
 5) ติดตามการฝึกอบรม 

 
 แนวคดิการจัดการเรียนรู้ 
1)  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2)  การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
3)  การจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
  ทางสติปัญญา 

4)  การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ 
  ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 

แนวคดิ หลกัการ เกีย่วกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 

ภาพความส าเร็จ  
1. ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ 
    ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
2. ผูเ้รียนมีพฒันาการการช่วยเหลือตนเองดีข้ึน 

บริบทของศูนย์การศึกษาพเิศษ  
ประจ าจังหวดัสุโขทัย 

 

 

แผนภาพที ่2 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 



   

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

การวิจยั เร่ือง รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  
เป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ซ่ึงแบ่งการวจิยัเป็น 3 ระยะ ดงัภาพท่ี 3 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภำพที ่3 ขั้นตอนกระบวนการวจิยั 

ขั้นตอน  กระบวนกำรด ำเนินกำรวจิยั ผลลพัธ์ 

 

องค์ประกอบ 
ของรูปแบบฯ 

 
 

 

รูปแบบฯ 

ประเมินความเป็นไปไดข้อง      
การน ารูปแบบฯไปใชก้บัศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน 
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการ
และครูผูส้อน 

 
ควำมเป็นไปได้ใของ 
กำรน ำรูปแบบฯไปใช้ 
กบัศูนย์กำรศึกษำพเิศษ 
ประจ ำจงัหวดัอ่ืน ๆ 

ระยะที ่3 
กำรประเมนิควำมเป็นไปได้ 

ของรูปแบบฯ 
 

1.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม 
      และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2 สมัภาษณ์ครูและผูป้กครอง   
1.3 จัดสนทนากลุ่ม ผูท้รงคุณวุฒิ  
      
  

ระยะที ่1 
กำรศึกษำองค์ประกอบ 

ของรูปแบบฯ 
 

 

ระยะที ่2 
กำรสร้ำงรูปแบบฯ 

 

 

2.1 ยกร่างรูปแบบฯ 
2.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของ 
      ร่างรูแบบฯ โดยผูท้รงคุณวฒิุ  
2.3 ทดลองใชรู้ปแบบฯ  
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ตำรำงที ่4   แสดงกรอบแนวทางการวจิยั เร่ือง รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา              
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

  

วตัถุประสงค์  
ของกำรวจิยั  

ประเดน็ 
ทีมุ่่งศึกษำ 

วธีิกำรเกบ็รวบรวม
ข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย/
แหล่งข้อมูล/ผู้ให้
ข้อมูลกำรวจิยั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ในกำรเกบ็รวบรวม

ข้อมูล 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 
จำกำรวจิยั 

1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบ 
    ของรูปแบบการบริหาร   
    เพื่อพฒันาครูใน 
    การจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
    การช่วยเหลือตนเอง 
   ส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
   ความบกพร่องทาง 
   สติปัญญา ศูนยก์ารศึกษา 
    พิเศษ ประจ าจงัหวดั  
    สุโขทยั 

1.1 ขอ้มูลพ้ืนฐาน  
องคป์ระกอบของ 
รูปแบบฯ 

การศึกษาเอกสาร 
วรรณกรรมและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสาร วรรณกรรม 
และงานวจิยั  

แบบวเิคราะห์เอกสาร  
 

วเิคราะห์เน้ือหา  ขอ้มูลพ้ืนฐานองคป์ระกอบ 
ของรูปแบบฯ 

1.2  ขอ้มูลความตอ้งการ 
       รูปแบบการบริหารเพื่อ 
       พฒันาครูในการจดัการ 
       เรียนรู้และแนวทาง 
      การบริหาร เพื่อพฒันาครู 
      ในการจดัการเรียนรู้ 
      ทกัษะการช่วยเหลือ    
      ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
     ความบกพร่องทาง 
    สติปัญญา 

การสมัภาษณ์  ครู  จ านวน10 คน  
ผูป้กครอง จ านวน
10 คน 
   

แบบสมัภาษณ์ วเิคราะห์เน้ือหา ขอ้มูลความตอ้งการรูปแบบ 
การบริหารเพื่อพฒันาครู 
ในการจดัการเรียนรู้ และ
แนวทางการบริหารเพื่อพฒันา
ครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ
การช่วยเหลือตนเอง  

1.3 องคป์ระกอบของ 
    รูปแบบฯ 

การจดัสนทนากลุ่ม  ผูท้รงคุณวฒิุ  
จ านวน 9 คน 

ประเด็น 
การสนทนากลุ่ม 
 

วเิคราะห์เน้ือหา  
 
 

องคป์ระกอบของรูปแบบฯ 
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 ตำรำงที ่4 (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์  
ของกำรวจิยั  

ประเดน็ 
ทีมุ่่งศึกษำ 

วธีิกำรเกบ็รวบรวม
ข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย/
แหล่งข้อมูล/ผู้ให้
ข้อมูลกำรวจิยั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ในกำรเกบ็รวบรวม

ข้อมูล 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 
จำกำรวจิยั 

2. เพื่อสร้างรูปแบบ 
    การบริหารเพื่อพฒันาครู 
    ในการจดัการเรียนรู้ 
    ทกัษะการช่วยเหลือ 
   ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
   ความบกพร่องทาง 
   สติปัญญา ศูนยก์ารศึกษา 
    พิเศษ ประจ าจงัหวดั  
    สุโขทยั 

2.1 การยกร่างรูปแบบ ฯ 
  

วเิคราะห์ร่าง 
รูปแบบ ฯ 
  

ขอ้มูลท่ีไดจ้าก 
ระยะท่ี 1.1-1.3 

แบบวเิคราะห์เอกสาร วเิคราะห์เน้ือหา 
 

ร่างรูปแบบ ฯ  

2.2 การตรวจสอบ 
      ความเหมาะสมของ 
      ร่างรูปแบบ ฯ  

ตรวจสอบ 
ความเหมาะสม 
ของร่างรูปแบบ ฯ
โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

ผูท้รงคุณวฒิุ 
จ านวน 11 คน 

ประเด็นการตรวจ 
สอบความเหมาะสม
ของร่างรูปแบบ โดย 
ผูท้รงคุณวฒิุ 

วเิคราะห์โดยใช ้
สถิติพ้ืนฐานหาร้อยละ 

ระดบัความเหมาะสมของ
รูปแบบ ฯ 
 

2.3 การทดลองใชรู้ปแบบเพื่อ  
      ศึกษาระดบัความสามารถ  
      ของครูในการจดั 
      การเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเอง   
   ส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 

      ความบกพร่องทาง 
  สติปัญญา   

1. ทดสอบความรู้  
2. ประเมินทกัษะ 
    การปฏิบติั 
3. วดัเจตคติ 
 
  

ครู  จ านวน 9 คน 1. รูปแบบฯและคู่มือ  
ประกอบการใช ้
รูปแบบฯ 

2. แบบทดสอบ  
3. แบบประเมินทกัษะ 
การปฏิบติั 

4. แบบวดัเจตคติ 
      

วเิคราะห์โดยใช ้
สถิติพ้ืนฐานหาร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และ 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
  
 

ระดบัความสามารถของครู 
ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ
การช่วยเหลือตนเอง ส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา หลงัจาก 
การทดลองใชรู้ปแบบฯ 
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ตำรำงที ่4 (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์  
ของกำรวจิยั  

ประเดน็ 
ทีมุ่่งศึกษำ 

วธีิกำรเกบ็รวบรวม
ข้อมูล 

กลุ่มเป้ำหมำย/
แหล่งข้อมูล/ผู้ให้
ข้อมูลกำรวจิยั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ในกำรเกบ็รวบรวม

ข้อมูล 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผลทีไ่ด้รับ 
จำกำรวจิยั 

3. เพื่อประเมินความเป็น 
    ไปไดข้องรูปแบบ 
    การบริหารเพื่อพฒันา 
    ครูในการจดัการเรียนรู้ 
    ทกัษะการช่วยเหลือ 
    ตนเองส าหรับผูเ้รียน 
    ท่ีมีความบกพร่องทาง 
   สติปัญญา ศูนยก์ารศึกษา 
   พิเศษ ประจ าจงัหวดั 
   สุโขทยั 

ความเป็นไปไดใ้นการน า
รูปแบบ ฯ ไปใชก้บั ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัอ่ืน ๆ  
            

ประเมิน 
ความเป็นไปได ้ 

ผูอ้  านวยการ 
จ านวน  20 คน  
ครู จ านวน 160 คน 

แบบประเมิน 
ความเป็นไปได ้ 

วเิคราะห์โดยใชส้ถิติ
พ้ืนฐานหาค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ระดบัความเป็นไปได ้
ในการน ารูปแบบฯไปใช ้
กบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ  
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 รายละเอียดของวธีิด าเนินการวจิยัในแต่ละระยะ ดงัต่อไปน้ี 
 ระยะที่  1 กำรศึกษำองค์ประกอบของรูปแบบกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ                  
ประจ ำจังหวดัสุโขทยั 
 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัในระยะท่ี 1 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ขั้นยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 ขั้นที ่1.1 กำรศึกษำเอกสำร วรรณกรรมและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
  1. แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันา
รูปแบบ ทฤษฎีทางการบริหาร การพฒันาครู การจดัการเรียนรู้ของครู ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่อง                  
ทางสติปัญญา นวตักรรม เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา นอกจากน้ียงัศึกษาจากเอกสารรายงาน     
การประเมินตนเอง และสารสนเทศต่าง ๆของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั แลว้น ามาเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ ฯ ต่อไป 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร  
  3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดส้รุปประเด็นส าคญัท่ีมีความสอดคลอ้งกนั และเก่ียวขอ้งกนั
จากเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งลงในแบบวเิคราะห์เอกสาร 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล  ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์เน้ือหา น าเสนอขอ้มูล
พื้นฐานองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 ขั้นที ่1.2 กำรสัมภำษณ์    
 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูและผูป้กครอง รวม 20 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ประกอบดว้ย 1) ครู จ  านวน 10 คน ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี (1) จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไป (2) ปฏิบติัหน้าท่ีสอนท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ปีการศึกษา 2560           
(3) มีประสบการณ์ในการสอนผูเ้รียนท่ีเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กพิการ มาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และ 2) ผูป้กครอง 
จ านวน 10 คน ท่ีเป็นผูท่ี้พาผูเ้รียนมารับบริการท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ประจ าปี
การศึกษา 2560 และเป็นผูม้ารับบริการอยา่งสม ่าเสมอติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีการศึกษา (ภาคผนวก ข) 
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   2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ช) ซ่ึงมี
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์  
2.2 ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์ ซ่ึงเก่ียวกบัความตอ้งการรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันา

ครูในการจัดการเรียน รู้  และแนวทางการบริหารเพื่ อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะ                
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

2.3 น าประเด็นการสัมภาษณ์เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยผู ้เช่ี ยวชาญ 5 คน (ภาคผนวก ข) แล้วน าผลการตรวจสอบมาวิ เคราะห์                              
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 - 1.00  น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข แลว้น าไปใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
   3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2560 โดย             
การสัมภาษณ์ครู และผูป้กครองเก่ียวกบัขอ้มูลความตอ้งการรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดั  
การเรียนรู้ และแนวทางการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง จดบนัทึกการสัมภาษณ์ และ
จดัพิมพข์อ้มูล ผลจากการสัมภาษณ์ แลว้น าผลการสัมภาษณ์ส่งไปให้กลุ่มเป้าหมายท าการตรวจทานเพื่อ
ยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลการสัมภาษณ์    คร้ังน้ี 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล ผู ้วิจ ัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา น าเสนอข้อมูล                   
ความตอ้งการรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ และแนวทางการบริหารเพื่อพฒันาครู
ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ขั้นที ่1.3 กำรจัดสนทนำกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ    
  1.  กลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่ อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ  
ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปีการศึกษา 2560 จ  านวน 9 คน ประกอบด้วย              
1) อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 4 คน ท่ีมีผลงานทางวิชาการเก่ียวกบัการบริหารเพื่อพฒันาครู
ในการจดัการเรียนรู้ของครู 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ท่ีมีคุณสมบติั (1) จบการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก หรือมีวทิยฐานะผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ (2) มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษา
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (3) เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ  
3) ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 2 คน ท่ีมีคุณสมบติั (1) เคยเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (2) มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ          
ไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี (ภาคผนวก ค) 
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  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม (ภาคผนวก ช) 
ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัการสร้างประเด็นการสนทนากลุ่ม 
2.2 ก าหนดประเด็นในการสนทนากลุ่ม  
2.3 น าประเด็นการสนทนากลุ่มเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง       

เชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน (ภาคผนวก ก) น าผลการตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ตาม      
ความคิดเห็นของผู ้เช่ียวชาญ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้ งแต่ 0.60 - 1.00 น าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ แลว้น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 9 คน   
เพื่อเรียนเชิญเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม พร้อมแนบประเด็นการสนทนากลุ่มไปกบัหนังสือเชิญ ผูว้ิจยั
ประสานงานกบัผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเรียนให้ทราบ และขอค ายืนยนัในการเขา้ร่วมสนทนากลุ่มอีกคร้ัง
ทางโทรศพัท์ ด าเนินสนทนากลุ่มในวนัอาทิตยท่ี์ 8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดยก์าร์เด็น อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และการจดัสนทนากลุ่มคร้ังน้ีมี นายธีระ จนัทรรัตน์ ผูท้รงคุณวุฒิ อดีตผูอ้  านวยการส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง ผูช้  านาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าเขต
ตรวจราชการ เขตบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ผูท้รงคุณวุฒิทุกคนร่วมกนั
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของรูปแบบ ฯ ผูว้ิจยัเป็นผูน้ าเสนอโครงร่างการวิจยั  เร่ือง รูปแบบ     
การบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง              
ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย  ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีบันทึกเสียง และถ่ายภาพ คือ                       
นายอานนท์ เขียวแกว้ ต าแหน่ง ครู ผูจ้ดบนัทึกการสนทนากลุ่ม คือ นางวงเดือน พรมวิชัย ต าแหน่ง ครู และ
ผูท้  าหน้าท่ีบริการทัว่ไป คือ นางทวีพร ช่วยเพล และนางสาวชนิดา แกว้นาค ต าแหน่ง ครูศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา น าเสนอขอ้มูล
องคป์ระกอบรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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 ระยะที่ 2 กำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองส ำหรับผู้เรียนทีม่ีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสุโขทยั 
 ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัในระยะท่ี 2 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ขั้นยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
  ขั้นที่ 2.1 ยกร่ำงรูปแบบกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะกำรช่วยเหลือ
ตนเองส ำหรับผู้เรียนทีม่ีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสุโขทยั 
  1. แหล่งข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลท่ีได้จากระยะท่ี 1 ประกอบด้วย 1) ข้อมูลจากการศึกษา
เอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู และผูป้กครอง และ            
3) ขอ้มูลจากการจดัสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ   
  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบวเิคราะห์เอกสาร 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู ้วิจ ัยน าข้อมู ล ท่ีได้มายกร่างรูปแบบฯ ซ่ึ งมีทั้ งหมด                                
5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 หลักการของรูปแบบ  องค์ประกอบท่ี 2 จุดมุ่งหมาย 
ของรูปแบบ องค์ประกอบท่ี 3 ปัจจยัน าเขา้ องค์ประกอบท่ี 4 กระบวนการ และองค์ประกอบท่ี 5 
ผลลพัธ์ และคู่มือประกอบการใชรู้ปแบบฯ แลว้น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ แลว้จดัพิมพเ์ป็นรูปแบบฉบบัสมบูรณ์ 
  4. การวิเคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์เน้ือหา เสนอร่างรูปแบบ
การบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมี           
ความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
 ขั้นที่ 2.2 ตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำ
จังหวดัสุโขทยั 
   1.  กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ    
ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปีการศึกษา 2560  จ  านวน 11 คน ประกอบดว้ย          
1) อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 5 คน ท่ีมีผลงานทางวิชาการเก่ียวกบัการบริหารเพื่อพฒันาครู        
การจดัการเรียนรู้ของครู และเก่ียวกบัการจดัการศึกษาพิเศษ 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 4  คน ท่ีมี
คุณสมบติั (1) จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือมีวิทยฐานะผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ (2) มีประสบการณ์
เก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  (3) เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3) ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 2 คน ท่ีมีคุณสมบัติ (1) เคยเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ (2) มีประสบการณ์เก่ียวข้องกับการบริหาร                           
จดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี (ภาคผนวก ง) 
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2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสม
ของร่างรูปแบบฯ โดยผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

2.1 ศึ กษ าเอกส าร  วรรณ กรรม ท่ี เก่ี ยวกับ การส ร้างประ เด็นก ารตรวจสอบ                 
ความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

2.2 ก าหนดประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ โดยผูท้รงคุณวฒิุ 
2.3 น าประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ โดยผูท้รงคุณวฒิุ เสนอ

ให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 
คน (ภาคผนวก ก) น าผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหามาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งดว้ยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 - 1.00 น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ และ
น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

    การแปลความหมายระดับความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ เทียบเคียงเกณฑ์ของ                  
วรัิช วรรณรัตน์ (2560) ดงัน้ี 
               ร้อยละ 80 ข้ึนไป   หมายถึง ความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  

  ร้อยละ 70 – 79   หมายถึง ความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ อยูใ่นระดบั มาก 
  ร้อยละ 60 – 69   หมายถึง ความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
  ร้อยละ 50 – 59   หมายถึง ความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ อยูใ่นระดบั นอ้ย 
  ต ่ากวา่ร้อยละ 50    หมายถึง ความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด  
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ถึงผูท้รงคุณวฒิุเพื่อเรียนเชิญเขา้

ร่วมการประชุม พร้อมแนบประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ โดยผูท้รงคุณวุฒิ
ไปกบัหนังสือเชิญ และผูว้ิจยัได้ประสานงานเพื่อแจง้ และยืนยนัเข้าร่วมการประชุมอีกคร้ัง ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการจดัประชุมผูท้รงคุณวุฒิข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิสุโขทะเลหลวง 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั การประชุมคร้ังน้ีมี ดร.วฒิุศกัด์ิ เหล็กค า ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ
เช่ียวชาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จงัหวดัเพชรบูรณ์ ประธานกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 5 สังกดัส านกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการประชุม โดยด าเนินการประชุมตามประเด็นการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ เพื่อให้ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้ร่วมประชุมพิจารณาความเหมาะสมของร่าง
รูปแบบฯ ในทุกองค์ประกอบ ซ่ึงมีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ โดยผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดบนัทึกการประชุมตาม
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีผูท้รงคุณวุฒิร่วมกนัพิจารณาความเหมาะสม วิพากษ์ และให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อ
น ามาพฒันา ปรับปรุงและแก้ไขให้เป็นรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทักษะ         
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การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยัท่ีถูกตอ้ง และมีความสมบูรณ์ท่ีสุด เพื่อน าไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา และ
ใชส้ถิติพื้นฐานหาค่าร้อยละ และสรุปตามประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ โดย
ผูท้รงคุณวฒิุ เสนอขอ้มูลระดบัความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลน ามาพฒันา ปรับปรุง
และแกไ้ขให้เป็นรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยัท่ีถูกตอ้ง และมีความ
สมบูรณ์ท่ีสุด เพื่อน าไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ขั้นที่ 2.3 ทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
ส ำหรับผู้เรียนทีม่ีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ ประจ ำจังหวดัสุโขทยั 
    1.  แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 คน ท่ีมีคุณสมบติัดังน้ี 1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป         
2) ปฏิบติัหน้าท่ีสอนท่ีหน่วยบริการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 3) มีแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา  

  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ รูปแบบ และคู่มือการใชรู้ปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครู 
ในการจดัการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั และเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  
     2.1 แบบทดสอบวดัความรู้ในการจดัการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ซ่ึงมีวธีิการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

  2.1.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัความรู้ 
  2.1.2 วเิคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพเิศษ การจดัการศึกษาส าหรับ

ผูท่ี้มีความตอ้งการพิเศษ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา การจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) 
และแผนการให้ บ ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized   Family Service Plan : IFSP)                
หลักการ เทคนิค/วิธีการช่วยเหลือ การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้                     
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา นวตักรรม เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ   
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา และการวดัผล และการประเมินผล 
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  2.1.3 สร้างแบบทดสอบวดัความรู้ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ชนิดเลือกตอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 50 ขอ้ ครอบคลุม
เน้ือหาตามท่ีก าหนดไว ้

  2.1.4 น าแบบทดสอบวดัความรู้ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีสร้างข้ึนเสนอผู ้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ                     
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้น าผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามาวิเคราะห์ความสอดคล้อง        
ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) มีค่า IOC ระหวา่ง  
0.60 – 1.00  

  2.1.5 น าแบบทดสอบวดัความรู้ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีปรับปรุงไปทดลองใช้กับครูศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั จ านวน 30 คน (ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย) น าผลการท าแบบทดสอบวดัความรู้ในการจดั 
การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มาหาค่าความยากง่าย 
(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตามวิธีการของเบรนนอน (Brennan) ของแบบทดสอบวดัความรู้รายขอ้ 
โดยคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยาก (p) อยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 
0.20 - 1.00 ไดข้อ้สอบอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด จ านวน 40 ขอ้  

  2.1.6 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวดัความรู้ใน        
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เฉพาะขอ้ท่ีมี
ค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ 40 ขอ้ ด้วยวิธีของ Lovett (เทียมจนัทร์ พาณิชยผ์ลินไชย , 2552) ไดค้่า 
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 
  2.1.7  จดัท าเป็นแบบทดสอบวดัความรู้ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ฉบบัสมบูรณ์  

 2.2 แบบประเมินทกัษะการปฏิบัติของครูในการจดัการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ซ่ึงมีวธีิการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

2.2.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมิน
ทกัษะการปฏิบติัของครู 
                  2.2.2 สร้างแบบประเมินทักษะการปฏิบัติของครูให้ครอบคลุมด้านการเตรียม 
การสอน ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียน ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้นการประเมิน และสรุปผล ซ่ึงแบบ
ประเมินทักษะการปฏิบัติ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2556) แบ่งออกเป็น 5 ระดบัการปฏิบติั ดงัน้ี 
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5  หมายถึง  ทกัษะการปฏิบติัของครูในการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 
4   หมายถึง ทกัษะการปฏิบติัของครูในการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ดี 
3  หมายถึง  ทกัษะการปฏิบติัของครูในการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2  หมายถึง  ทกัษะการปฏิบติัของครูในการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั พอใช ้
1 หมายถึง  ทกัษะการปฏิบติัของครูในการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ปรับปรุง 

   เกณฑ์การประเมินและการแปลความหมายคะแนนทักษะการปฏิบัติใน          
การจดัการเรียนรู้ของครู (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ดงัน้ี 
   4.51 – 5.00  หมายถึง  ครูมีทกัษะการปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้  
       อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม  
   3.51 – 4.50  หมายถึง ครูมีทกัษะการปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้  
       อยูใ่นระดบั ดี 
   2.51 – 3.50  หมายถึง  ครูมีทกัษะการปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้  
       อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
   1.51 – 2.50  หมายถึง  ครูมีทกัษะการปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้  
       อยูใ่นระดบั พอใช ้
   1.00 – 1.50  หมายถึง  ครูมีทกัษะการปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้  
       อยูใ่นระดบั ปรับปรุง 

         เกณฑก์ารประเมิน พิจารณาจากค่าเฉล่ียของระดบัคะแนน ซ่ึงตอ้งมีระดบั 3.51                   
ข้ึนไป จึงถือวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 2.2.3 น าแบบประเมินทกัษะการปฏิบัติของครูท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  
5 คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  แล้วน าผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหามา
วเิคราะห์ ความสอดคลอ้งดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 -1.00 

 2.2.4  น าแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัของครู ไปทดลองใช้กบัครูศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย จ านวน 30 คน (ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง        
ความชัดเจนของข้อค าถาม และความสอดคล้องของผลการประเมิน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ 

   2.2.5 จัดท าแบบประเมินทักษะการปฏิบัติของครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะ         
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ฉบบัสมบูรณ์ 
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2.3 แบบวดัเจตคติ ซ่ึงมีวธีิการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
2.3.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบวดัเจตคติ  
2.3.2 สร้างแบบวดัเจตคติ ซ่ึงเป็นแบบวดัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิดทั้ง

ทางบวก และทางลบในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง                 
ทางสติปัญญา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)     
ดงัน้ี 

1) เม่ือข้อความท่ีก าหนดให้แสดงถึงความรู้สึกนึกคิดของครูท่ี เก่ียวกับ 
การจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(ความรู้สึกนึกคิดทั้งทางบวก) ใหค้ะแนนดงัน้ี 

5 หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครู เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4 หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครู เห็นดว้ย 
3 หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครู ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครู ไม่เห็นดว้ย 
1 หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครู ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

2) เม่ื อข้อความท่ี ก าหนดให้ แสดงถึ งความ รู้ สึ กนึ กคิดของครู เก่ี ยวกับ 
การจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ี มีความบกพร่องทางสติปัญญา                           
(ความรู้สึกนึกคิดทั้งทางลบ) ใหค้ะแนนดงัน้ี 

1 หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครู เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
2 หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครู เห็นดว้ย 
3 หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครู ไม่แน่ใจ 
4 หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครู ไม่เห็นดว้ย 
5 หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของครู ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

                  น าผลการวเิคราะห์ไปเทียบกบัเกณฑ์เพื่อหาระดบัเจตคติของครูในการจดัการเรียนรู้ 
ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
     4.51 – 5.00  หมายถึง ครูมีเจตคติในการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั สูง 

  3.51 – 4.50  หมายถึง ครูมีเจตคติในการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ค่อนขา้งสูง 
  2.51 – 3.50  หมายถึง ครูมีเจตคติในการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
  1.51 – 2.50  หมายถึง ครูมีเจตคติในการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ค่อนขา้งต ่า 
  1.00 – 1.50  หมายถึง ครูมีเจตคติในการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ต ่า 
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       เกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากค่าเฉล่ียของระดบัคะแนน ซ่ึงตอ้งมีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.51  
ข้ึนไป จึงถือวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

 2.3.3 น าแบบวดัเจตคติท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แล้วน าผลการตรวจสอบความ เท่ียงตรงเชิงเน้ือหามาวิ เคราะห์              
ความสอดคล้องดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ตาม
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มีค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 - 1.00 จากนั้นผูว้ิจยัจึงน า
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 

   2.2.4 น าแบบวดัเจตคติท่ีปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับครูศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัตาก จ านวน 30 คน (ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย) วิเคราะห์คุณภาพเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ของแบบวดัเจตคติของครู คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป พบวา่ ค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00 และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบวดัเจตคติ                              
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (สมบติั ทา้ยเรือค า, 2551) 
ซ่ึงผลการวเิคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัเจตคติทั้งฉบบั พบวา่  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.73  

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัน ารูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีไดป้รับปรุง แกไ้ขตามท่ี
ผูท้รงคุณวุฒิไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมจากการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ ฯ แลว้น าไปทดลอง
ใช้จริง กบัครูกลุ่มเป้าหมาย  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 คน ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 1) จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีข้ึนไป  2) ปฏิบติัหน้าท่ีสอนท่ีหน่วยบริการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั      
3) มีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการตามรูปแบบฯ และท า    
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 1) ท าการทดสอบความรู้ของครูทั้งก่อน – หลงัการฝึกอบรม โดยใช้
แบบทดสอบวัดความรู้ในการจัดการเรียน รู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ี มี              
ความบกพร่องทางสติปัญญา 2) ท าการประเมินทกัษะการปฏิบติัของครู โดยใช้แบบประเมินทกัษะ
การปฏิบติัของครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา และ 3) วดัเจตคติของครู โดยใช้แบบวดัเจตคติซ่ึงเป็นแบบวดัความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความรู้สึกนึกคิดทั้งทางบวก และทางลบใน การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อศึกษาระดบัความสามารถของครูในดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้น
เจตคติในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
หลงัจากการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั นอกจากน้ีครู   
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ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการโดยด าเนินการศึกษาผลพฒันาการของผูเ้รียนก่อนและหลงัการทดลองใช ้     
รูปแบบ ฯ เพื่อยนืยนัผลการทดลองใชรู้ปแบบ ฯ ตามล าดบั 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐานหาร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ระยะน้ีผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทดลองใช้รูปแบบฯ มาพิจารณา เพื่อปรับปรุง 
แกไ้ข และพฒันาให้ไดรู้ปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  ท่ีสมบูรณ์    
มากยิง่ข้ึน มีความยดืหยุน่เหมาะสม และสามารถน าไปใชใ้นการขยายผลในระยะท่ี 3 ต่อไป 
 ระยะที่ 3 ประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรน ำรูปแบบกำรบริหำรเพ่ือพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ทักษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำ
จังหวดัสุโขทยั ไปใช้ 
  ผูว้จิยัด าเนินการวจิยัในระยะท่ี 3 ดงัต่อไปน้ี 
 1. แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูอ้  านวยการและครู ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ปีการศึกษา 2561  จ  านวน 180 คน จาก 4 ภูมิภาค โดยเลือกมาภูมิภาคละ 5 จงัหวดั 
พิจารณาจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั  ทั้งหมด 20 แห่ง ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 1) เป็นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัเหมือนกนัไม่ใช่
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2) เป็นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัท่ีมีการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมตามแนวทางของส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 3) เป็นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
ท่ีมีผูอ้  านวยการท่ีมีตวัตน ณ วนัท่ีใหข้อ้มูล ซ่ึงไม่ใชผู้ท่ี้รักษาการแทน 4) เป็นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดั ท่ีผูอ้  านวยการและครูยนิดีและสมคัรใจในการใหข้อ้มูลตามแบบประเมินความเป็นไปไดใ้นการน า
รูปแบบฯ ไปใช ้ผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นผูอ้  านวยการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษทั้ง 20 แห่ง จ านวน 20 คน และครูท่ี
ปฏิบติัการสอนท่ีมีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ส าหรับผูเ้รียน
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ   แห่งละ 8 คน จ านวน 160 คน  
รวมทั้งส้ิน 180 คน 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินความเป็นไปได้ของการน า
รูปแบบ ฯ ไปใช ้ซ่ึงมีวธีิการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการสร้างแบบประเมินความเป็นไปได้ของ    
การน ารูปแบบ ฯ ไปใช ้

2.2 ก าหนดประเด็นในการสร้างแบบประเมินความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบ ฯ             
ไปใช ้กบั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ ซ่ึงมี 2 ตอน คือ 
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ตอนท่ี 1 ประเมินความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครู                    
ในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา                
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัย ไปใช้ โดยแบบประเมินความเป็นไปได้ของการน า
รูปแบบ ฯ ไปใช้ฉบบัน้ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  ดงัน้ี 

การใหค้ะแนนความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบ ฯ ไปใชด้งัน้ี 
  5   หมายถึง มีความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบฯไปใช ้ 
   อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
 4   หมายถึง มีความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบฯไปใช ้ 
   อยูใ่นระดบั มาก 
 3   หมายถึง มีความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบฯไปใช ้ 
   อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 2  หมายถึง มีความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบฯไปใช ้ 
   อยูใ่นระดบั นอ้ย 
 1  หมายถึง มีความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบฯไปใช ้ 
   อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

  เกณฑ์การประเมินและการแปลความหมายคะแนนการประเมินความเป็นไปได้ของ  
การน ารูปแบบ ฯ ไปใช ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ดงัน้ี 

 4.51 – 5.00  หมายถึง มีความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบฯไปใช ้ 
               อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบฯไปใช ้ 

              อยูใ่นระดบั มาก    
 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบฯไปใช ้ 

                 อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบฯไปใช ้ 

                             อยูใ่นระดบั นอ้ย   
 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบฯไปใช ้ 

                   อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด     
  เกณฑ์การประเมิน พิจารณาจากค่าเฉล่ียของระดับคะแนนความเป็นไปได้ของการน า

รูปแบบฯ ไปใช ้ซ่ึงตอ้งมีระดบั 3.51 ข้ึนไป จึงถือวา่ ผา่นเกณฑก์ารประเมิน และรูปแบบการบริหารเพื่อ
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พฒันาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั สามารถน าไปใช้กับศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ ได ้

ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 
2.3 น าแบบประเมินความเป็นไปได้ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน (ภาคผนวก ก) แล้วน าผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหามา
วิเคราะห์ความสอดคลอ้งดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 
ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า มีค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 - 1.00 จากนั้น ผูว้ิจยัจึงน า
ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจ ัยด าเนินการโดยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ถึง
ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ จ านวน 20 แห่งของ 4 ภูมิภาค ๆ ละ 5 แห่ง      
ท่ีใช้เป็นแหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมายเพื่อขออนุญาตน ารูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดั         
การเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและคู่มือ
ประกอบการใชรู้ปแบบ ฯไปขยายผล และประเมินความเป็นไปได้ พร้อมน้ีผูว้จิยัไดส่้งแบบประเมิน
ความเป็นไปไดไ้ปให้ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ แห่งละ 9 ฉบบั ส าหรับผูอ้  านวยการ   
1 ฉบับ และครู 8 ฉบับ ส่งทางไปรษณีย์เป็นจดหมายลงทะเบียน และผูว้ิจยัได้รับแบบประเมิน    
ความเป็นไปได้กลบัคืนจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ ทุกแห่ง จ านวน 180 ฉบับ       
คิดเป็นร้อยละ 100  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน            
หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอขอ้มูลความเป็นไปไดข้องการน ารูปแบบฯ ไปใช้กบั
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ  
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

  การวิจยั เร่ือง รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  ผูว้ิจยั
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพ่ื อพัฒนาครูในการจัดการเรียน รู้ 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวดัสุโขทยั 
 ผูว้ิจ ัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ 1) ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัย          
ท่ีเก่ียวขอ้งศึกษาหาขอ้มูลพื้นฐานองคป์ระกอบของรูปแบบฯ 2) สัมภาษณ์ครู และผูป้กครอง ศึกษา
หาขอ้มูลความตอ้งการรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ และแนวทางการบริหาร
เพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา และ 3) จดัสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ ศึกษาหาองค์ประกอบของรูปแบบฯ รายละเอียด 
ปรากฏผลตามหวัขอ้ 1.1-1.3 ดงัต่อไปน้ี 
 1.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครู 
ในการจัดการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหาจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
พบวา่ ขอ้มูลพื้นฐานองคป์ระกอบของรูปแบบฯ ท่ีมีความสอดคลอ้งกนั สามารถน ามาใชใ้นการสร้าง
รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ตามบริบทของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั มี 5 องคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) หลกัการของรูปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 
3) ปัจจัยน าเข้า 4) กระบวนการ และ 5) ผลลัพธ์ (ธีระ รุญเจริญ , 2550 ;สมาน อัศวภูมิ, 2550 ;            
นิว ัตร  นาคะเวช , 2554 ; ไมตรี บุญทศ, 2554 ; ทิศนา แขมมณี , 2555 ; ปริชาติ  ชมช่ืน , 2555 ;                 
สมชัย จรรยาไพบูลย ,์ 2555 ; ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2561 ; Brown & Moberg, 1980 ; Ivancevich et al., 
1989 ; Gluck, 2004) 
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  1.2 ผลการศึกษาข้อมูลความต้องการรูปแบบการบริหารฯและแนวทางการบริหารเพ่ือพัฒนา
ครูในการจัดการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
   ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ครู และผูป้กครอง ภาพรวม พบว่า 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี  
   1.2.1 ข้อมูลความต้องการรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะ    
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ภาพรวม พบวา่ ครู และผูป้กครอง ตอ้งการให้มีการพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย โดยการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ          
การจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ การคดักรองผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ทางการศึกษา ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หลกัการ/
เทคนิค/วิธีการสอนทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดย  
การวิเคราะห์งาน  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และการผลิตส่ือในการจัดการเรียนรู้ทักษะ            
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   
      1.2.2 แนวทางการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ภาพรวม พบว่า ครู และผู ้ปกครอง มีความคิดเห็นสอดคล้องกันเสนอแนวทาง             
ดังต่อไปน้ี 1) ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรต้องร่วมมือกันวางแผน และจดัท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันาครู และผูบ้ริหารต้องสร้างแรงจูงใจให้ครูเกิดแรงบนัดาลใจในการพฒันา 
การจดัการเรียนรู้ 2) จดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาครูให้มีความสามารถในดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ
เพื่อให้ครูจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  3) ครูตอ้งสามารถน าส่ิงท่ีได้รับจากการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการไปสู่การปฏิบติัในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 4) ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเน่ืองพร้อมทั้งให้มีการสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้เพื่อ
การพฒันา และปรับปรุง 5) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้ครูไดน้ าเสนอผลการปฏิบติังานของตนเอง
จากการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ มาขยายผล และผูบ้ริหารให้การยกย่องชมเชยภาพความส าเร็จของครู 
ในการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
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 1.3 องค์ประกอบรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   
    ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์เน้ือหาจากการจดัสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ พบวา่ มีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนั รายละเอียด ดงัตารางท่ี 5 
ตารางที ่5  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลองคป์ระกอบของรูปแบบฯ จากการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ 
                  จ  านวน 9 คน 
 

ประเดน็การสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข้อสรุปทีไ่ด้ 
รูปแบบการบริหาร 
เพื่อพฒันาครูใน 
การจดัการเรียนรู้ 
ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
ความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา  
ควรมีองคป์ระกอบ 
อะไรบา้ง 

:  มีหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีรองรับ     
:  น าทฤษฎีระบบ ท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 
และขอ้มูลยอ้นกลบั มาประยกุตใ์ชท้ าเป็นขั้นตอนอยา่งเป็นรูปธรรม 

:  มีเป้าหมายชดัเจน 

หลกัการของ
รูปแบบ 

:  มีจุดมุ่งหมายในการพฒันาครูใหมี้ความสามารถดา้นความรู้ ทกัษะ   
   และเจตคติในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
   ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไดแ้ก่ การเตรียม 
   การสอน การน าเขา้สู่บทเรียนการจดัการเรียนรู้ และการประเมิน 
   และสรุปผล 
:  ผลพลอยไดข้องการพฒันาครู ไดแ้ก่ การพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ 
   ตนเองของผูเ้รียนตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีไดก้ าหนดไว ้
   ในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

จุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบ 

:  ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ 1) บุคลากร  2) งบประมาณ  3) วสัดุ ส่ือ และ 
   แหล่งเรียนรู้ 4) การบริหารจดัการ 

ปัจจยัน าเขา้ 

:  การด าเนินการบริหารเพ่ือพฒันาครูนั้นตอ้งใหทุ้กคนท่ีเก่ียวขอ้งมี 
   ส่วนร่วมในกระบวนการ  ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การวางแผน และ 
   สร้างแรงจูงใจ    
   ท าใหค้รูเกิดแรงบนัดาลใจท่ีตอ้งการพฒันาในวชิาชีพของตนเอง 
:  กระบวนการพฒันาตอ้งมีขั้นตอนชดัเจน  
:  น าหลกัการบริหารเชิงคุณภาพ PDCA มาประยกุตใ์ชใ้น 
   กระบวนการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ 
:  จดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาครูใหมี้ความรู้ มีทกัษะ และเจตคติท่ีดีใน 
   การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
   ความบกพร่องทางสติปัญญา 
 

กระบวนการ 
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ตารางที ่5 (ต่อ)  
 

ประเดน็การสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข้อสรุปทีไ่ด้ 

 :  ครูน าความรู้ ทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบติัใน 
   ชั้นเรียนต่าง ๆ  
:  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากบัติดตาม และประเมินผล 
   ในการจดัการเรียนรู้ของครูอยา่งต่อเน่ือง 
:  เปิดโอกาสใหค้รูไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการเรียนรู้ 
   ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
:  จดัเวทีน าเสนอภาพความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้เพื่อเป็น 
   แบบอยา่งท่ีดี 

 

:  ตอ้งวดัผล และประเมินผล เก่ียวกบัความสามารถของครูใน 
   การจดัการเรียนรู้โดยวดัทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ  
   และดา้นเจตคติ  
:  ตอ้งประเมินผลทกัษะการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
   ของกระบวนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงไดแ้ก่ การเตรียมการสอน  
   การน าเขา้สู่บทเรียน การจดัการเรียนรู้ และการประเมิน และสรุปผล 

ผลลพัธ์ 

   

 จากตารางท่ี 5 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบฯ มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบท่ี 1 หลกัการของรูปแบบ องคป์ระกอบท่ี 2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ องค์ประกอบท่ี 3 
ปัจจยัน าเขา้ องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการ องคป์ระกอบท่ี 5 ผลลพัธ์ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง    
  
2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 
 ผูว้ิจยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลการสร้างรูปแบบฯ โดยจาก 1) ยกร่างรูปแบบฯ  2) ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ โดยผูท้รงคุณวุฒิ และ 3) ทดลองใช้รูปแบบฯ ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามล าดบั ตามหัวขอ้ 2.1-2.3 ดงัต่อไปน้ี 
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 2.1 ผลการยกร่างรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 

 ภาพรวม พบว่า ร่างรูปแบบฯ  มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 หลักการ 
ของรูปแบบ องค์ประกอบท่ี 2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ องค์ประกอบท่ี 3 ปัจจัยน าเข้า องค์ประกอบ 
ท่ี 4 กระบวนการ องคป์ระกอบท่ี 5 ผลลพัธ์ ดงัแผนภาพท่ี 4 
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 แผนภาพที ่4  รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

                                ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
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 2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัด      
การเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษา
พเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 
  ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการพิจารณาความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ ตาม
ประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 11 คน สามารถ
แสดงร้อยละของความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ ดงัตารางท่ี 6-10 

2.2.1 องคป์ระกอบท่ี 1 หลกัการของรูปแบบ ฯ ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัตารางท่ี 6 

ตารางที ่6  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯโดยผูท้รงคุณวุฒิ   
                 จ  านวน 11 คน องค์ประกอบที ่1 หลกัการของรูปแบบ 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 
1)  เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีเขา้ใจง่าย  100 0 มากท่ีสุด 
2)  เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีสามารถน าไปใชไ้ดง่้าย  100 0 มากท่ีสุด 
3)  เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีตรวจสอบง่าย  100 0 มากท่ีสุด 
4)  เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีมีความทนัสมยัสามารถ 
     ประยกุตใ์ชไ้ดต้ามบริบทท่ีหลากหลาย 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

5)  เป็นหลกัการท่ีใชใ้นการพฒันาครูครอบคลุม 

     การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

     ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
 ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางท่ี 6 ภาพรวม พบว่า องคป์ระกอบท่ี 1 หลกัการของรูปแบบฯ มีความเหมาะสม  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่เป็นหลกัการ
เชิงระบบท่ีเขา้ใจง่าย สามารถน าไปใช้ไดง่้าย มีความทนัสมยัตรวจสอบง่าย สามารถประยุกต์ใชไ้ด้
ตามบริบทท่ีหลากหลาย สามารถใชใ้นการพฒันาครูครอบคลุมการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
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2.2.2 องคป์ระกอบท่ี 2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ ฯ  ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัตารางท่ี 7 

ตารางที ่7  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯโดยผูท้รงคุณวุฒิ     
                  จ  านวน 11 คน องค์ประกอบที ่2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 

 1) มุ่งพฒันาครูใหมี้ความรู้พ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ  
     เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
     ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
2)  มุ่งพฒันาครูใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
     ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

3)  มุ่งพฒันาครูใหมี้เจตคติเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
     ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

4)  มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการเตรียม 
     การสอนในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ 
     ตนเอง 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
5)  มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการน าเขา้สู่ 
     บทเรียนในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ 
     ตนเอง 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
6)  มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการจดัการเรียนรู้ 
     ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

7)  มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการประเมิน  
  และสรุปผลในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 

    การช่วยเหลือตนเอง 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
8)  มุ่งพฒันาผลพฒันาการท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนตาม  
  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผน 

     การจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางท่ี 7 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบท่ี 2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบฯ  มีความเหมาะสม  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบฯ วา่มุ่งพฒันาครูเพื่อให้ครูมีความสามารถดา้นความรู้พื้นฐานการศึกษาพิเศษ มีทกัษะ และมี
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เจตคติในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ไดแ้ก่ 1) การเตรียมการสอน 2) การน าเขา้สู่บทเรียน 3) การจดัการเรียนรู้ และ 4) การประเมิน และสรุปผล  

นอกจากน้ียงัส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพของผู ้เรียนตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ท าใหท้กัษะการช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียนดีข้ึน 

2.2.3 องคป์ระกอบท่ี 3 ปัจจยัน าเขา้ ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัตารางท่ี 8 
 

ตารางที ่8  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯโดยผูท้รงคุณวุฒิ   
                  จ  านวน 11 คน องค์ประกอบที ่3 ปัจจัยน าเข้า 

 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 

1. ด้านบุคลากร 

 1.1 ผู้บริหาร 

    1.1.1 คุณลกัษณะของผู้บริหาร  
1) มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล ก าหนดนโยบายการพฒันา 
    การศึกษาในสถานศึกษาไดช้ดัเจน 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

2) เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง รู้เท่าทนัต่อเหตุการณ์ 
    การเปล่ียนแปลง  

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

3) เป็นผูน้ านวตักรรมใหม่ๆมาพฒันาการศึกษา 
    ของสถานศึกษา 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

4) เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 100 0 มากท่ีสุด 
5) เป็นผูท่ี้คอยส่งเสริมเพ่ือพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 100 0 มากท่ีสุด 
6) เป็นก าลงัใจ ใหค้  าปรึกษาช้ีแนะแนวทางและ 
    คอยแกไ้ขปัญหาใหก้บัคณะครูในสถานศึกษา 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
    1.1.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้บริหาร   
7) วางแผน มอบนโยบายการพฒันาความสามารถ 
    ของครูและก าหนดแนวทางการพฒันาอยา่งชดัเจน 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

8) สร้างแรงจูงใจในการพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ 
     ทกัษะการช่วยเหลือตนเองร่วมกบัคณะครู 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

9) ก าหนดแนวทางการบริหารเพ่ือพฒันาครูใน 
     การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 
10) จดัหลกัสูตรการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ 
      พฒันาครูใหค้รูมีความรู้ มีทกัษะ และมีเจตคติ 
      ต่อการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
       ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 
 

100 

 
 
 

0 

 
 
 

มากท่ีสุด 
11) นิเทศ ก ากบัและติดตามผลการปฏิบติัการสอน 
      และการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกระยะอยา่ง 
      ต่อเน่ือง 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
12) ประเมินผลความสามารถของครูในการจดั 
       การเรียนรู้ใหค้รอบคลุมทุกดา้น 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

13) สะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ของครูเพื่อน าไป 
      ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัการเรียนรู้ ต่อไป 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
  1.2 ครูผู้สอน 

   1.2.1 คุณลกัษณะของครูผู้สอน 
14) ปฏิบติัตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
       วชิาชีพครู 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

15) เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการจดัการเรียนการสอน 
      ส าหรับเพ่ือนร่วมวชิาชีพ 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

16) ตระหนกัในหนา้ท่ีรักองคก์รและมีส่วนร่วม 
      ในกิจกรรมขององคก์ร 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

17) ยอมรับการเปล่ียนแปลง และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 100 0 มากท่ีสุด 
18) มีความรักและเมตตาต่อศิษย ์ 100 0 มากท่ีสุด 
19) มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตาม 
      วสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายต่าง ๆท่ีก าหนดร่วมกนั 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
  1.2.2 บทบาทและหน้าทีข่องครูผู้สอน   
20) เตรียมการสอนตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 100 0 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 
21) จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)     
       แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแผนการ 
       ใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
22) กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียนท่ีหลากหลาย 
       เร้าความสนใจของผูเ้รียน 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

23) เลือกใชส่ื้อท่ีตรงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเอง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

24) ประเมินผลพฒันาของผูเ้รียนตรงตามสภาพจริง 100 0 มากท่ีสุด 
25) สรุปผลการจดัการเรียนรู้ท่ีตรงตามวตัถุประสงค ์
      ของการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
      ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 

 1.3 ผู้เรียน 

  1.3.1 คุณลกัษณะของผู้เรียน  
26) สามารถรับรู้ และส่ือสารได ้ 100 0 มากท่ีสุด 
27) มีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนได ้ 100 0 มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
 1.3.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้เรียน    
28) ผูเ้รียนรับการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองต่อเน่ือง 100 0 มากท่ีสุด 
29) ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอน   100 0 มากท่ีสุด 
 1.4 ผู้ปกครอง 

   1.4.1 คุณลกัษณะของผู้ปกครอง 
30) มีเวลาใหก้บัผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี 100 0 มากท่ีสุด 
31) ยอมรับการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองของครู 100 0 มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 

  1.4.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้ปกครอง   
32) น าผูเ้รียนมารับบริการอยา่งสม ่าเสมอ 100 0 มากท่ีสุด 
33) มีความมุ่งมัน่ตั้งใจ รับฟังขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันา    
       ทกัษะการช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียน 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 
34) ร่วมมือกบัครูในการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ    
       ตนเองขณะอยูบ่า้น 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

35) ประเมิน และรายงานผลพฒันาการของผูเ้รียน 
       ร่วมกบัครู 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

2. ด้านงบประมาณ 

   2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
36) มีการจดัสรรค่าใชจ่้ายในการด าเนินการอยา่ง 
      เพียงพอ 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

37) มีการควบคุมแผนการใชจ่้ายท่ีถูกตอ้ง 100 0 มากท่ีสุด 
38) มีการประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณ 100 0 มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
   2.2 ระดมทรัพยากรจากเครือข่าย 
39) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายเพ่ือน ามาใชใ้น 
       การพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเอง 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
40) หน่วยงานภายนอกใหก้ารสนบัสนุน กิจกรรม 
      ท่ีส่งเสริมทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
3. ด้านวสัดุ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้  

   3.1 วสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ 
41) จดัหาวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้ง กบั   
      การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
      ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
42) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนได ้
       ลงมือปฏิบติัจริงในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือ 
       ตนเอง 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
43) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ในการฝึกทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
       และประเมินผลการใชส่ื้ออยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 
44) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ภายในสถานศึกษาใหเ้กิด   
       ประโยชน์ต่อการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
       ของผูเ้รียน 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
45) จดัหาวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ใหเ้พียงพอพร้อมใชง้าน 
       ในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองและปฏิบติัจริง  
       แกปั้ญหาจากประสบการณ์จริง รวมทั้งใชว้สัดุ 
       ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติ 
       ประจ าวนัของผูเ้รียน 

 
 
 

100 

 
 
 

0 

 
 
 

มากท่ีสุด 

  3.2 แหล่งเรียนรู้ และการจดับรรยากาศในช้ันเรียน 
46) จดัแหล่งเรียนรู้และจดับรรยากาศในชั้นเรียนให ้
       เหมาะสมกบัการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
       ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
47) จดัท าป้ายนิเทศใหส่้งเสริมทกัษะการช่วยเหลือ 
       ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
       ทางสติปัญญา 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
48) จดัสภาพบรรยากาศในชั้นเรียนใหถู้กสุขลกัษณะ 
       สะอาด มีอากาศถ่ายเทไดดี้ 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

49) จดัมุมเสริมประสบการณ์ในชั้นเรียนดว้ยส่ือท่ี 
       กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ 
      ในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
50) ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
       เสริมสร้างทกัษะการช่วยเหลือตนเองใหก้บัผูเ้รียน 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

51) มีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
      อยา่งหลากหลาย 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

52) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัแหล่งเรียนรู้ และ 
       บรรยากาศในชั้นเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
      และน าเทคนิควธีิการไปพฒันาผูเ้รียน 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่8  (ต่อ) 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 

4. ด้านการบริหารจดัการ    
53) วางแผนเตรียมการเพื่อเสนอโครงการฝึกอบรม 
       พฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ 
       ตนเอง  

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
54) จดัท าหลกัสูตรโครงการฝึกอบรมพฒันาครูใน 
       การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

55) ด าเนินโครงการฝึกอบรมพฒันาครูในการจดั 
       การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองตามท่ีก าหนด 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

56) ประเมินผลโครงการฝึกอบรมพฒันาครูในการจดั 
       การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองทุกระยะ 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

57) สะทอ้นผลการประเมินใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 100 0 มากท่ีสุด 
58) สรุปและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
       ฝึกอบรมพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเอง 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
59) ปรับปรุง/พฒันา โครงการฝึกอบรมพฒันาครู 
       ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

60) ขยายผลต่อสาธารณชนโครงการฝึกอบรมพฒันาครู 
       ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
 ร้อยละเฉลีย่รวม 100 0 มากทีสุ่ด 

   

 จากตารางท่ี 8 ภาพรวม พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 3 ปัจจยัน าเขา้ มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่าทรัพยากรต่าง ๆท่ีส่ง      
ผลต่อการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมี                
ความบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบด้วย 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านงบประมาณ  3) ด้านวสัดุ ส่ือ และ
แหล่งเรียนรู้ 4) ดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) ดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย คุณลกัษณะและบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ครู ผูเ้รียนและ
ผูป้กครอง ดงัน้ี 

1.1) ผูบ้ริหาร ได้แก่ (1) คุณลักษณะของผูบ้ริหาร คือ มีวิสัยทัศน์สามารถก าหนด
นโยบายในการพฒันาครูชดัเจน และน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงรู้เท่าทนัต่อ
เหตุการณ์เปล่ียนแปลงต่าง ๆสามารถน านวตักรรมใหม่ๆมาพฒันาครู เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นผูท่ี้ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพ ให้ก าลงัใจใหค้  าปรึกษา 
ช้ีแนะแนวทาง และคอยแกไ้ขปัญหาให้กบัคณะครูเพื่อพฒันาการศึกษาไดช้ดัเจน  (2) บทบาทหน้าท่ี
ของผูบ้ริหาร คือ ประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการพฒันาครู ท าค าสั่ง และมอบนโยบายต่าง ๆใน    
การพฒันาครูพร้อมทั้ งก าหนดแนวทางในการพฒันาครูให้ชัดเจน สร้างแรงจูงใจให้ครูเกิดแรง
บันดาลใจในการจัดการเรียน รู้ ร่วมกับคณะครูก าหนดแนวทางในการบริหารเพื่ อพัฒนา
ความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง จัดหลักสูตรการอบรม            
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติในการจัดการเรียนรู้ทักษะ          
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ให้มีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติัการสอนทุกระยะอย่างต่อเน่ือง ประเมินผลความสามารถของครูในการจดั    
การเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน สะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ของครูเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข และ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ต่อไป 

1.2) ครูผูส้อน ไดแ้ก่ (1) คุณลกัษณะของครู คือ ครูตอ้งปฏิบติัตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
ตระหนกัในหนา้ท่ีรักองคก์ร และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ร ยอมรับการเปล่ียนแปลงพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ รัก และเมตตาต่อศิษย ์มุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
นโยบายต่าง ๆท่ีก าหนดไวร่้วมกนั (2) บทบาท และหนา้ท่ีของครู คือ (2.1) การเตรียมการสอน ซ่ึงครู
ต้องสามารถวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล เขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)                        
แผน      การสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
จัดเตรียมห้องเรียนและบรรยากาศในชั้นเรียนได้อย่างดี จัดเตรียมองค์ความรู้ต่าง ๆตลอดจน
จดัเตรียมส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกนัในเร่ืองท่ีจะสอน (2.2) การน าเขา้สู่บทเรียน ซ่ึงครูตอ้งมีการ
น าเขา้สู่บทเรียน มีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อเช่ือมโยงความรู้เก่า และใหม่ใหต่้อเน่ืองกนั จดักิจกรรม
น าเขา้สู่บทเรียนง่ายๆไม่ซับซ้อนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหา (2.3) การจดัการเรียนรู้ 
ซ่ึงครูต้องจดัการเรียนรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดน าเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายมาใช้ในการจดั          
การเรียนรู้ จดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติ เลือกใช้ส่ือท่ีสอดคล้องกบัเน้ือหา และน่าสนใจ              
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(2.4) การประเมิน และสรุปผล ซ่ึงครูตอ้งประเมินพฒันาการของผูเ้รียนทุกระยะ มีการสะทอ้นผลพฒันาการ
ของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการสรุปบทเรียน 

1.3) ผู ้เรียน ได้แก่  (1) คุณลักษณะของผู ้เรียน คือ ผู ้เรียนรับ รู้และส่ือสารได้มี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (2) บทบาท และหน้าท่ีของผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนตอ้งเขา้รับการพฒันาทกัษะ      
การช่วยเหลือตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีส่วนร่วม และลงมือปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอน   

 1.4)  ผูป้กครอง ไดแ้ก่ (1) คุณลกัษณะของผูป้กครอง คือ มีเวลาให้กบัผูเ้รียนเต็มท่ีและ
ยอมรับในการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนของครู (2) บทบาท และหน้าท่ีของ
ผูป้กครอง คือ น าผูเ้รียนมารับบริการอยา่งสม ่าเสมอ ความมุ่งมัน่ตั้งใจ รับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันา
ทักษะการช่วยเหลือตนเองของผู ้เรียนขณะอยู่ในชั้ นเรียนร่วมมือกับครูในการพัฒนาทักษะ            
การช่วยเหลือตนเองขณะอยูบ่า้น ประเมิน และรายงานผลพฒันาการของผูเ้รียนร่วมกบัครู 

2) งบประมาณ ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ และการระดมทรัพยากร ดงัน้ี 
2.1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ไดแ้ก่ การจดัสรรค่าใชจ่้ายในการด าเนินการอยา่ง 

เพียงพอ มีแผนการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง มีการควบคุม ก ากับ และติดตามการใช้จ่าย ตลอดจนมี               
การประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณโครงการพฒันาครู 

2.2) การระดมทรัพยากร ได้แก่ การระดมทรัพยากรจากเครือข่ายเพื่อน ามาใช ้
ในการพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ และหน่วยงานภายนอกให้การส่งเสริมสนบัสนุนในกิจกรรม      
การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

3) วสัดุ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ ประกอบดว้ย วสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ และ แหล่งเรียนรู้ และ
การจดับรรยากาศในชั้นเรียน 

3.1) วัสดุ ส่ือ และอุปกรณ์ ได้แก่ จัดหาส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย ใช้ ส่ือ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจริง จดัหาส่ือให้เพียงพอพร้อมใช้งาน ใช้แหล่งเรียนรู้ 
ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการฝึกทักษะของผู ้เรียน  ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จากประสบการณ์จริง ส่ือ และแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกบัการด าเนินชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน  

3.2) แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศในชั้ นเรียน คือ จัดท าป้ายนิ เทศท่ีส่งเสริม           
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง จดัสภาพบรรยากาศในชั้นเรียนให้ถูกสุขลกัษณะ สะอาด            
มีอากาศถ่ายเทได้ดี จดัมุมเสริมประสบการณ์ในชั้นเรียนด้วยส่ืออุปกรณ์ท่ีกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิด        
ความสนใจในการเรียนรู้  

4) การบริหารจัดการ ได้แก่  ต้องประชุมวางแผนเตรียมการเพื่ อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการพัฒนาครู จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครู ด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
ท่ีก าหนด ประเมินผลโครงการฝึกอบรมและสะทอ้นผลให้ผู ้เก่ียวขอ้งทราบ สรุป และรายงานผล 
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ปรับปรุงพฒันา และขยายผลโครงการฝึกอบรมพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาต่อไป 

 ผูว้ิจยัสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลของปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นบุคลากร 
2) ดา้นงบประมาณ 3) ดา้นวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ และ 4) ดา้นการบริหารจดัการ   

2.2.4 องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการ ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัตารางท่ี 9 

ตารางที ่9   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯโดยผูท้รงคุณวุฒิ   
                   จ  านวน 11 คน องค์ประกอบที ่ 4 กระบวนการ 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 

 ขั้นที ่1 การวางแผนและสร้างแรงจูงใจ 
1) วางแผนและมอบนโยบายต่าง ๆในการพฒันา 100 0 มากท่ีสุด 
2) ร่วมกนัเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาความสามารถ 
    ของครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
    ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

100 

 
 
0 

 
 

มากท่ีสุด 
3) ใชก้ระบวนการบริหารเชิงคุณภาพมาประยกุตใ์ชใ้น 
     การพฒันาความสามารถของครูในการจดัการเรียนรู้ 
     ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
      ความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 
 

100 

 
 
 
0 

 
 
 

มากท่ีสุด 
4) ร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรอบรมพฒันาครูเชิงปฏิบติัการเพ่ือ    
    พฒันาความสามารถของครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
   การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
    ทางสติปัญญา 

 
 
 

100 

 
 
 
0 

 
 
 

มากท่ีสุด 
5) สร้างแรงจูงใจใหก้บัครูเพ่ือใหเ้กิดแรงบนัดาลใจใน 
     การพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
      ทางสติปัญญา  

 
 
 

100 

 
 
 
0 

 
 
 

มากท่ีสุด 
ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 

ขั้นที ่2 การฝึกอบรม  
6) ใหมี้ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
     การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ 
     ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

100 

 
 
0 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่9 (ต่อ) 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 
7) พฒันาครูดา้นการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
     (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) และแผนการ 
     ใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  (IFSP) 

 
 

100 

 
 
0 

 
 

มากท่ีสุด 
8) พฒันาครูดา้นเทคนิค วธีิการสอนไปใชจ้ดัการเรียนรู้ 
    ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
    ความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

100 

 
 
0 

 
 

มากท่ีสุด 
9) พฒันาครูดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั 
     การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียน 
     ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

100 

 
 
0 

 
 

มากท่ีสุด 
10) พฒันาครูดา้นการจดัหา สร้างนวตักรรม เทคโนโลย ี
      ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือ 
      อ่ืนใดทางการศึกษา 

 
 

100 

 
 
0 

 
 

มากท่ีสุด 
11) พฒันาครูดา้นการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียน 100 0 มากท่ีสุด 
12) ครูน าความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
      การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ 
      ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาไปสู่การปฏิบติั 

 
 

100 

 
 
0 

 
 

มากท่ีสุด 
ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 

ขั้นที ่3 การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
13) ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
     แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแผนการใหบ้ริการ 
     ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

100 

 
 
0 

 
 

มากท่ีสุด 
14) ครูมีเทคนิค วธีิการสอนในจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
      ทางสติปัญญาท่ีหลากหลาย 

 
 

100 

 
 
0 

 
 

มากท่ีสุด 
15) ครูจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
      ทางสติปัญญาสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน 

 
 

100 

 
 
0 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่9 (ต่อ) 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล (ร้อยละ) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 
16) ครูผลิต/ จดัหา/ นวตักรรม เทคโนโลย ี ส่ิงอ านวย 
       ความสะดวก ส่ือบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 
       ทางการศึกษามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
       ทางสติปัญญา 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

มากท่ีสุด 
17) ครูวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนตรงตามวตัถุประสงค ์
      ของการจดัการเรียนรู้ 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
ขั้นที ่4 การนิเทศ ตดิตามและประเมนิผล 
18) ผูนิ้เทศท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมวางแผน และจดัท า 
      ปฏิทินการออกนิเทศอยา่งต่อเน่ือง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

19) มีเคร่ืองมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
       อยา่งชดัเจนตรงประเด็น 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

20) นิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลใหค้รอบคลุม 
      ทุกดา้นทั้งการเตรียมการสอน  การน าเขา้สู่บทเรียน  
      การจดัการเรียนรู้ และการประเมิน และสรุปผล 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
21) ผูนิ้เทศตอ้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล 
      สารสนเทศในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียน 
       การสอนต่อไป 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
22) ผูนิ้เทศตอ้งจดัท ารายงานผลการนิเทศ ติดตาม 
       และประเมินผลต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา    

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
ขั้นที ่5 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
23) เป็นการน าเสนอผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดั 
      การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

24) เปิดโอกาสใหค้รูไดส้ะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้  
      ทกัษะการช่วยเหลือตนเองต่อสาธารณชน 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

25) เป็นการยกยอ่ง สรรเสริญครูท่ีมีผลงานจากการจดั 
      การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียน 
      ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
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ตารางที ่9 (ต่อ) 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล (ร้อยละ) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
ร้อยละเฉลีย่รวม 100 0 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางท่ี 9 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบท่ี 4 กระบวนการ มีความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าขั้นตอนของ        
การบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมี           
ความบกพร่องทางสติปัญญา ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การวางแผนและสร้างแรงจูงใจ คือ การท่ีผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทุกคน
ร่วมกนัน านโยบาย และแนวทางการบริหารท่ีต้องการพฒันาครูมาวางแผนเตรียมการเพื่อเสนอ
โครงการฝึกอบรมพฒันาครู โดยมีการจดัท าหลกัสูตรฝึกอบรมพฒันาครู ผูบ้ริหารตอ้งสร้างแรงจูงใจ
ให้กบัครูเพื่อให้ครูเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะร่วมพฒันาความสามารถของตนเองทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ
และเจตคติในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่อง 

ทางสติปัญญา 

ขั้นท่ี 2 การฝึกอบรม คือ การน าหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาพัฒนาครู 
น าไปสู่การปฏิบติั ด าเนินการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัครูเพื่อให้ครูมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติ    
ในเร่ืองความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ  การจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ        
การคดักรองผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี              
ความบกพร่องทางสติปัญญา หลกัการ เทคนิค วิธีการสอนทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี           
ความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการวิเคราะห์งาน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผน             
การให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และการผลิตส่ือใน      
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   

ขั้นท่ี  3 การน าไปสู่การปฏิบัติ คือ ครูน าส่ิงท่ีได้รับจากการฝึกอบรมพัฒนา  
เร่ือง ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ การจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
การคดักรองผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษา ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา หลกัการ เทคนิค วิธีการสอนทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียน
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการวิเคราะห์งาน  แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)    
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และการผลิตส่ือ/
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จดัหา/นวตักรรม เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก และความช่วยเหลืออ่ืนใดในการจดัการเรียนรู้
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไปใชใ้นชั้นเรียน ตลอดจน
ครูสามารถประเมิน และสรุปผลพฒันาการของผูเ้รียนไดต้รงตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขั้นท่ี 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล คือ ผูบ้ริหารและคณะกรรมการนิเทศท่ี
ได้รับมอบหมายจัดท าปฏิทิน และออกนิเทศอย่างต่อเน่ือง สร้างเคร่ืองมือการนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลท่ีสอดคล้องกบัการประเมินทกัษะด้านการเตรียมการสอน การน าเข้าสู่บทเรียน  
การจัดการเรียนรู้  และการประเมินและสรุปผลท่ี มีประเด็นชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงค์  
มีการให้ข้อมูลยอ้นกลับเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน รู้ 
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาต่อไป และผูนิ้เทศตอ้ง
จดัท ารายงานผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเสนอต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ขั้นท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ ครูน าเสนอผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศในการจดั 
การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง เปิดโอกาสให้ครูไดส้ะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองต่อสาธารณชน เป็นการน าเสนอภาพความส าเร็จของครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะ 
การช่วยเหลือตนเอง เป็นการยกยอ่งสรรเสริญครูท่ีมีผลงานจากการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

ผูว้จิยัวิเคราะห์เน้ือหาไดข้อ้สรุปกระบวนการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 การวางแผน
และสร้างแรงจูงใจ ขั้นท่ี 2 การฝึกอบรม ขั้นท่ี 3 การน าไปสู่การปฏิบติั  ขั้นท่ี 4 การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล และขั้นท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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2.2.5 องคป์ระกอบท่ี 5 ผลลพัธ์ ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัตารางท่ี 10 

ตารางที ่10  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงร้อยละความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯโดยผูท้รงคุณวุฒิ   
                    จ  านวน 11 คน องค์ประกอบที ่ 5 ผลลพัธ์ 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 

1. ด้านการเตรียมการสอน 
1) ครูมีความรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น 
     รายบุคคล          

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

2) ครูมีความรู้และทกัษะในการเขียนแผนการจดั 
     การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะ 
     บุคคล (IIP) และแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะ 
     ครอบครัว (IFSP) 

 
 
 

100 

 
 
 
0 

 
 
 

มากท่ีสุด 
3) ครูสามารถเตรียมหอ้งเรียนและจดับรรยากาศใน 
    ชั้นเรียน 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

4) ครูสามารถเตรียมความรู้หรือ เอกสารประกอบการสอน 100 0 มากท่ีสุด 
5) ครูสามารถเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และส่ือท่ีใชใ้น 
     การสอน 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
6) ครูมีความรู้และทกัษะในการน าเขา้สู่บทเรียนน่าสนใจ       100 0 มากท่ีสุด 
7) ครูมีกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียนท่ีหลากหลาย 100 0 มากท่ีสุด 
8) ครูสามารถน าเขา้สู่บทเรียนเขา้ใจง่าย 100 0 มากท่ีสุด 
9) ครูน าเขา้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 100 0 มากท่ีสุด 
10) ครูน าเขา้สู่บทเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน 100 0 มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
11) ครูมีความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
      ทางสติปัญญา  

 
 

100 

 
 
0 

 
 

มากท่ีสุด 
12) ครูจดัการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ี 
      ก าหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

 



139 
 

ตารางที ่10 (ต่อ) 
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล (ร้อยละ) 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม  แปลผล 
13) ครูจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
      ดว้ยการลงมือกระท า (Learning by Doing) 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

14) ครูใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและตรงตาม 
      เน้ือหา 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

15) ครูจดัการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และ 
      น่าสนใจ 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 
4. ด้านการประเมนิ และสรุปผล 
16) ครูมีความรู้และทกัษะในการประเมิน และสรุปผล 100 0 มากท่ีสุด 
17) ครูสามารถสรุปบทเรียนไดต้รงตามจุดประสงค ์
       เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดั 
       การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

มากท่ีสุด 
18) ครูประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนทุกระยะ 
       อยา่งต่อเน่ือง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

19) ครูน าเสนอและรายงานผลการประเมินผูเ้รียน 
       อยา่งต่อเน่ือง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

20) ครูมีการสะทอ้นผลการพฒันาการของผูเ้รียนต่อ 
       ผูป้กครอง 

 
100 

 
0 

 
มากท่ีสุด 

ร้อยละเฉลีย่ 100 0 มากทีสุ่ด 

ร้อยละเฉลีย่รวม 
 

100 0 มากทีสุ่ด 

  

 จากตารางท่ี 10 ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบท่ี 5 ผลลพัธ์ มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่การวดัผลและประเมินผล ซ่ึง
ท าให้ทราบผลลพัธ์ของการบริหารเพื่อพฒันาครู ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถของครูในด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการจดัการเรียนรู้ โดยประเมินจากการเตรียมการสอน การน าเข้าสู่
บทเรียน การจดัการเรียนรู้ และการประเมินและสรุปผลดงัต่อไปน้ี  

1) ด้านการเตรียมการสอน ครูต้องมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เขียน
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแผนการให้บริการ
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ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) เตรียมห้องเรียน และจดับรรยากาศในชั้นเรียน เตรียมความรู้ 
หรือเอกสารประกอบการสอน เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และส่ือท่ีใชป้ระกอบในการสอน  

2) ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน ครูต้องมีทักษะการน าเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ 
หลากหลาย เขา้ใจง่าย สอดคล้องกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

3) ด้านการจัดการเรียน รู้  ครูต้องมีทักษะการจัดการเรียนรู้  โดยค านึ งถึ ง               
ความแตกต่างของผูเ้รียน จดัการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ใช้เทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย และส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนด้วย     
การลงมือท า (Learning by Doing) ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และตรงตามเน้ือหา ออกแบบ      
การจดัการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมหลากหลายเร้าความสนใจของผูเ้รียน  

4) ด้านการประเมิน และสรุปผล ครูตอ้งมีทกัษะประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียน  
มีการประเมินผูเ้รียนทุกระยะ รายงานผลการประเมินผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม
ในการสรุปบทเรียน สรุปบทเรียนไดต้รงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สะทอ้นผลการพฒันาการของผูเ้รียนต่อผูป้กครองอยา่งสม ่าเสมอ  
   นอกจากน้ีผูท้รงคุณวุฒิได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าทุกองค์ประกอบของรูปแบบ ฯ ควร
เลือกใช้ค  า หรือภาษาท่ีตรงกัน เช่น หากใช้ค  าว่า “นักเรียน” “ผูเ้รียน” หรือ “เด็ก” ก็ควรเป็นค า
เดียวกนัทั้งหมด ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันา ปรับปรุง และแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อให้ได้
รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี      
ความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ท่ีถูกตอ้ง มีความสมบูรณ์
ท่ีสุดเพื่อน ารูปแบบ ฯไปทดลองใชจ้ริงต่อไป 
 2.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพ่ือพฒันาครูในการจัดการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย   

ผูว้จิยัวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการน ารูปแบบฯไปทดลองใชจ้ริง กบัครูกลุ่มเป้าหมาย จ านวน   9 
คน ผลการวิเคราะห์ความสามารถของครูและพฒันาการของผูเ้รียน มีรายละเอียดตามหัวขอ้ 2.3.1-
2.3.4 ดงัต่อไปน้ี  
 2.3.1 ผูว้จิยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัความรู้ของครู 
ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองทั้งก่อน-หลงั การฝึกอบรม รายละเอียด ดงัตารางท่ี 11 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวดัความรู้ของครู 
                    ก่อน-หลงั การฝึกอบรม กบั  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 9 คน 
 

คนที ่

คะแนนเตม็ 
(40 คะแนน) 

ผลต่าง 
ของคะแนน 

  
 

(d) 

อนัดบัที ่
ของความ
แตกต่าง  

 
(R) 

อนัดบัทีต่าม
เคร่ืองหมาย 

ร้อยละของคะแนน 

ก่อน
อบรม 
 (X) 

หลงั 
อบรม 
 (Y) 

บวก 
 

(+) 

ลบ 
 
(-) 

ก่อน 
อบรม 
(X) 

หลงั
อบรม 
(Y) 

1 18 36 + 18 5 5 - 45.00 90.00 
2 19 32 + 13 1 1 - 47.50 80.00 
3 20 37 + 17 4 4 - 50.00 92.50 
4 20 36 + 16 2.5 2.5 - 50.00 90.00 
5 15 34 + 19 6.5 6.5 - 37.50 85.00 
6 14 37 + 23 9 9 - 35.00 92.50 
7 19 39 + 20 8 8 - 47.50 97.50 
8 18 37 + 19 6.5 6.5 - 45.00 92.50 
9 19 35 + 16 2.5 2.5 - 47.50 87.50 

ค่าเฉลีย่ 18 36 รวม 45 - 45.00 89.72 
 

   อาณาเขตวกิฤต  
 ก าหนด   =  .05  N = 9  ค่าวกิฤต  T  =  5  อาณาเขตวกิฤต  T  5  

  ค านวณค่าสถิต 
  จาก  T  ค านวณ  =  45 
   การสรุปผล 

  คา่ T ค านวณ (45) มากกวา่ T ในตาราง(5)ไม่ตกในอาณาเขตวิกฤต สรุปวา่ คะแนน 
ผลการทดสอบวดัความรู้ของครูหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
  จากตารางท่ี  11  ภาพรวม พบว่า ครูมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความรู้ ใน             
การจดัการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง หลังการฝึกอบรม สูงกว่า ก่อนการฝึกอบรม ซ่ึง                 
หลงัการฝึกอบรม มีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.72 
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  2.3.2  ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินทกัษะการปฏิบติัของครูใน     
การจดัการเรียนรู้ และผลพฒันาการท่ีเกิดกบัผูเ้รียน รายละเอียดดงัตารางท่ี 12 

ตารางที ่12  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแสดงระดบัทกัษะการปฏิบติัของครูในการจดัการเรียนรู้ 
                    ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
                  กบักลุ่มเป้าหมาย 9 คน  
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

แปลผล 
μ σ  

1. ด้านการเตรียมการสอน 
1) การวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล          4.78 0.42 ดีเยีย่ม 
2) การเขียนแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 4.67 0.47 ดีเยีย่ม 
3) การจดัเตรียมหอ้งเรียน และจดับรรยากาศในชั้นเรียน 4.89 0.31 ดีเยีย่ม 
4) การเตรียมความรู้หรือเอกสารประกอบการสอน 4.78 0.42 ดีเยีย่ม 
5) การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และส่ือท่ีใชใ้นการสอน 4.56 0.50 ดีเยีย่ม 

ค่าเฉลีย่รวม 4.73 0.45 ดเียีย่ม 

2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
1) การน าเขา้สู่บทเรียนท่ีเร้าใจ และน่าสนใจ       4.56 0.50 ดีเยีย่ม 
2) การน าเขา้สู่บทเรียนมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 4.67 0.47 ดีเยีย่ม 
3) การน าเขา้สู่บทเรียนเขา้ใจง่ายเช่ือมโยงส่ิงท่ีตอ้งการสอนไดช้ดัเจน 4.67 0.47 ดีเยีย่ม 
4) การน าเขา้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์สอน 4.89 0.31 ดีเยีย่ม 
5) การน าเขา้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน 4.78 0.42 ดีเยีย่ม 

ค่าเฉลีย่รวม 4.71 0.46 ดเียีย่ม 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้  
1) การจดัการเรียนรู้ค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน       4.67 0.47 ดีเยีย่ม 
2) การจดัการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไว ้

ในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 

4.44 
 

0.50 
 
ดี 

3) การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการลงมือท า (Learning by 
Doing) 

 
4.33 

 
0.47 

 
ดี 

4) การใชส่ื้อประกอบการจดัการเรียนรู้มีความหลากหลายและ 
ตรงตามเน้ือหาท่ีสอน 

 
4.78 

 
0.42 

 
ดีเยีย่ม 

5) การจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนการสอนท่ีเขา้ใจง่ายและน่าสนใจ 4.89 0.31 ดีเยีย่ม 
ค่าเฉลีย่รวม 4.62 0.49 ดเียีย่ม 
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ตารางที ่12  (ต่อ)  
 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

แปลผล 
μ σ  

4. ด้านการประเมนิ และสรุปผล 
1) ครู และผูเ้รียนร่วมกนัสรุปบทเรียน 4.89 0.31 ดีเยีย่ม 
2) การสรุปบทเรียนไดต้รงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไว้

ในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 

4.67 
 

0.47 
 

ดีเยีย่ม 
3) การประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนด าเนินการทุกระยะ 4.78 0.42 ดีเยีย่ม 
4) การน าเสนอ และรายงานผลการประเมินด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 4.56 0.50 ดีเยีย่ม 
5) การสะทอ้นผลการพฒันาการของผูเ้รียนมีรูปแบบชดัเจน 4.56 0.50 ดีเยีย่ม 

ค่าเฉลีย่รวม 4.69 0.47 ดเียีย่ม 

ค่าเฉลีย่รวมทั้งหมด 4.69 0.46 ดเียีย่ม 
 

 จากตารางท่ี 12  ภาพรวม พบว่า ครูมีทกัษะการปฏิบัติ อยู่ในระดับดีเยี่ยม (μ =4.69) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดด้งัน้ี ดา้นท่ี
ครูมีทกัษะการปฏิบติั ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นท่ี 1 ดา้นการเตรียมการสอน (μ=4.73) อยูใ่นระดบั  
ดีเยี่ยม รองลงมา คือ ด้านท่ี 2 ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน (μ =4.71) อยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านท่ี 4 ด้าน       
การประเมิน และสรุปผล อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม (μ =4.69) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นท่ี 3  ดา้น
การจดัการเรียนรู้ (μ =4.62) อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ตามล าดบั 
  2.3.3 ผู ้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการวดัเจตคติของครูในการจัดการเรียนรู้ 
ทักษะการช่ วยเหลื อตน เองส าห รับผู ้ เรี ยน ท่ี มี ความบกพ ร่องทางสติ ปัญญา รายละเอี ยด  
ดงัตารางท่ี 13 
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ตารางที ่13 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงเจตคติของครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
                   ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา กบั กลุ่มเป้าหมาย 9 คน  

 

รายการ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

แปลผล 
μ σ  

1) ครูควรมุ่งเนน้เน้ือหาเร่ืองท่ีสอนมากกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ ไม่จ าเป็นตอ้ง 
    ศึกษาหลกัสูตร หรือ แผนการสอนจดัการสอนตามประสบการณ์ 

 
3.67 

 
0.70 

 
ค่อนขา้งสูง 

2) ครูมีแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งชดัเจนตามแผน 
    การจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 
3.89 

 
0.60 

 
ค่อนขา้งสูง 

3) ครูใชส่ื้อการเรียนรู้ภายในหอ้งเรียนเท่าท่ีมีเพื่อการประหยดั 
    ค่าใชจ่้าย 

3.56 0.72 ค่อนขา้งสูง 

4) ครูจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และการปฏิบติักิจกรรม 4.11 0.60 ค่อนขา้งสูง 
5) ครูจดักิจกรรมส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน  3.78 0.67 ค่อนขา้งสูง 
6) ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
    อยา่งหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน 

 
3.78 

 
0.67 

 
ค่อนขา้งสูง 

7) ครูใชเ้ทคนิควธีิการสอนเพียงวธีิเดียวในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
    การช่วยเหลือตนเองก็สามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนได ้

 
4.00 

 
0.70 

 
ค่อนขา้งสูง 

8) ครูกระตุน้ผูเ้รียนใหส้นใจในการท ากิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะ 
    การช่วยเหลือตนเองอยา่งเตม็ท่ี 

 
4.00 

 
0.70 

 
ค่อนขา้งสูง 

9) ครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 4.11 0.60 ค่อนขา้งสูง 
10. ครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสรุปความรู้จากการเรียนรู้ 4.11 0.33 ค่อนขา้งสูง 
11) ครูตอ้งประเมินทกัษะหลงัเรียนเพียงคร้ังเดียว ไม่จ าเป็น 
      ตอ้งประเมินทกัษะก่อนเรียนในเร่ืองท่ีสอน 

 
3.67 

 
0.70 

 
ค่อนขา้งสูง 

12) ครูเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนเขา้กบัชีวติจริง 3.56 0.53 ค่อนขา้งสูง 
13) ครูตอ้งประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 3.67 0.70 ค่อนขา้งสูง 
14) ครูน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพฒันาการเรียน 
       ของผูเ้รียน 

3.56 0.53 ค่อนขา้งสูง 

15) ครูประเมินผลการเรียนสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 3.56 0.73 ค่อนขา้งสูง 
ค่าเฉลีย่รวม 3.80 0.63 ค่อนขา้งสูง 

     

 

จากตารางท่ี 13 ภาพรวม พบว่า ครูมีเจตคติในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อยู่ในระดบัค่อนข้างสูง (μ =3.80) เม่ือพิจารณาเป็น     
รายขอ้โดยเรียงล าดบัจากผลการวดัเจตคติของครูจากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
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ดงัน้ี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากนัมีอยู่ 3 รายการ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 4 ครูจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และการปฏิบติักิจกรรม ขอ้ท่ี 9 ครูเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง และขอ้ท่ี 10 ครูเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนสรุปความรู้จากการเรียนรู้ (μ =4.11) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง รองลงมา คือ มี 2 รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั คือ ขอ้ท่ี 7 ครูใช้เทคนิควิธีการสอนเพียงวิธีเดียวในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองก็สามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนได ้และขอ้ท่ี 8 ครูกระตุน้ผูเ้รียนให้สนใจในการท า
กิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองอยา่งเตม็ท่ี (μ =4.00 ) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากัน มีอยู่ 4 รายการ คือ ข้อท่ี 3 ครูใช้ส่ือการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่าท่ีมีเพื่อ       
การประหยดัค่าใช้จ่ายขอ้ท่ี 12 ครูเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนเขา้กบัชีวิตจริง ขอ้      
ท่ี 14 ครูน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพฒันาการเรียนของผูเ้รียน และขอ้ท่ี 15 ครูประเมินผล
การเรียนสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน  (μ =3.56) อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง ตามล าดบั 

2.3.4 ผลพฒันาการก่อน–หลังการใช้รูปแบบ ฯของผูเ้รียนท่ีเป็นกรณีศึกษา จ านวน 9 คน 
รายละเอียด ดงัตารางท่ี  14 
 
ตารางที ่14 แสดงผลพฒันาการก่อน–หลงัการใชรู้ปแบบ ฯของผูเ้รียนท่ีเป็นกรณีศึกษา จ านวน 9 คน 
 

ที ่
ทกัษะ 

การช่วยเหลือตนเอง 

คะแนนเฉลีย่ 
(เตม็ 5 คะแนน) 

ผลพฒันาการ 
ของผู้เรียน แปลความหมาย 

ก่อน หลงั ผลต่าง ร้อยละ 
1 การรับประทานอาหาร 1.44 4.00 2.56 46.67 สูงข้ึน 
2 การแต่งกาย 1.44 3.56 2.11 42.22 สูงข้ึน 
3 การขบัถ่าย 1.11 3.22 2.11 42.22 สูงข้ึน 
4 การดูแลสุขอนามยัตนเอง 1.44 3.33 1.89 37.78 สูงข้ึน 
5 การรับผิดชอบงานบา้น 1.00 2.56 1.56 31.11 สูงข้ึน 

รวม 6.43 16.67 10.23 200  

สูงขึน้ 
เฉลีย่ 1.29 3.33 2.04 40 

   จากตารางท่ี  14 พัฒนาการของผู ้เรียนหลังการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครู ใน           
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั มีผลพฒันาการสูงข้ึนในภาพรวมเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 40
ผูว้ิจยัขอน าเสนอภาพรวมของผลพฒันาการของผูเ้รียนกรณีศึกษาทั้ง 9 คน หลงัจากการทดลองใช้
รูปแบบฯ โดยแยกเป็นประเด็น ดงัต่อไปน้ี  
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  1. การรับประทานอาหาร พบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่สามารถด่ืมน ้ าจากแกว้ จากหลอดไดด้ว้ย
ตนเอง สามารถจบัช้อนสั้ น ช้อนและส้อมไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถตกัอาหารเขา้ปากไดด้ว้ยตนเอง           
ไม่มูมมามหรือหกเลอะเทอะ ไม่รับประทานเสียงดงั และเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้แต่มีบางรายท่ีตอ้งมี
ผูป้กครองหรือคนอ่ืน ๆ คอยช่วยเหลือเล็กนอ้ย   
  2. การแต่งกาย พบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่สามารถสวมและถอดรองเทา้ทั้งแบบสอดและแบบ
คีบได้ด้วยตนเอง สามารถสวมและถอดกางเกงเอวยืด และแบบติดตะขอท่ีมีซิปได้ด้วยตนเอง 
สามารถสวมและถอดเส้ือผา่หน้า มีกระดุมและซิปไดด้ว้ยตนเอง สามารถสวมและถอดเส้ือคอกลม
ไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้ แต่มีบางรายท่ีตอ้งมีผูป้กครองหรือคนอ่ืน ๆ คอยช่วยเหลือ
เล็กนอ้ย   

3. การขบัถ่าย พบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่ รู้จกัอุปกรณ์ในห้องน ้ าและส าหรับใช้ในการท า 
ความสะอาดหลังขบัถ่าย เช่น ฝักบวัฉีดช าระ ขนัน ้ า สบู่ เพื่อใช้ท าความสะอาดหลังการขบัถ่าย 
สามารถฉีดช าระล้างก้นและล้างมือตนเองได้อย่างดีหลังจากท่ีล้างก้นตนเองได้ สามารถท า         
ความสะอาดหลงัการขบัถ่ายทั้งห้องน ้ าแบบนัง่ยอง และแบบชกัโครก สามารถนั่งโถส้วมแบบชัก
โครกได้ด้วยตนเองและเป็นแบบอย่างได้แต่มีบางรายไม่สามารถขบัถ่ายด้วยตนเองได้ ยงัตอ้งใส่  
แพมเพิสตอ้งใหมี้คนอ่ืน ๆ ผูป้กครองตอ้งคอยช่วยเหลือ ก ากบั ช้ีแนะบา้งเล็กนอ้ย 

 4. การดูแลสุขอนามยัตนเอง  พบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่สามารถท าความสะอาดมือ หนา้และ
เทา้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถแปรงฟันของตนเองครบทุกขั้นตอน สามารถอาบน ้า หวีผม และสระผมได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอย่างผูอ่ื้นได ้แต่มีบางรายท่ีตอ้งมีคนอ่ืน ๆ หรือ ผูป้กครองคอยช่วยเหลือ 
ช้ีแนะบา้งเล็กนอ้ย 

5. การรับผิดชอบงานบา้น พบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ สามารถกวาดบา้น ถูบา้น ปูผา้ปูท่ีนอน
ดว้ยตนเองได ้สามารถเก็บส่ิงของเคร่ืองใชก้ลบัเขา้ท่ีเดิม และให้อยูใ่นท่ีท่ีเหมาะสม แต่ยงัมีบางราย
ยงัตอ้งการความช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
 จะเห็นไดว้า่ ผลพฒันาการของผูเ้รียน จากกกรณีศึกษาทั้ง 9 คน มีพฒันาการท่ีดีข้ึนทุกดา้น 
แต่จะเพิ่มข้ึนมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัศกัยภาพและความสามารถท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล 
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3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวดัสุโขทยั ไปใช้ 
 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ กับ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 180 คน ดงัตารางท่ี 15 – 20 
 

ตารางที ่15 ภาพรวมแสดงระดบัความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบฯ ไปใช ้กบั กลุ่มเป้าหมาย  
 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

องคป์ระกอบท่ี 1 หลกัการของรูปแบบ 4.85 0.36 มากท่ีสุด ผา่น 
องคป์ระกอบท่ี 2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 4.84 0.37 มากท่ีสุด ผา่น 
องคป์ระกอบท่ี 3 ปัจจยัน าเขา้ 4.81 0.40 มากท่ีสุด ผา่น 
องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการ   4.51 0.18 มากท่ีสุด ผา่น 
องคป์ระกอบท่ี 5 ผลลพัธ์ 4.50 0.13 มากท่ีสุด ผา่น 

ค่าเฉลีย่รวม 4.70 0.29 มากทีสุ่ด ผ่าน 
  

 จากตารางท่ี 15  ภาพรวม พบว่า ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้  อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (μ =4.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบของรูปแบบฯ โดยเรียงล าดบัจากท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ไปหาค่าเฉล่ียต ่าสุด  ดงัน้ี องคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ องคป์ระกอบท่ี 1 หลกัการของรูปแบบ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (μ =4.85) รองลงมา คือ องค์ประกอบท่ี 2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (μ =4.84) และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ องค์ประกอบท่ี 5 ผลลพัธ์ อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (μ =4.50) ตามล าดบั และถือวา่ทุกองคป์ระกอบผา่นเกณฑ์การประเมินความเป็นไปไดใ้น
การน ารูปแบบฯ ไปใชต้ามท่ีก าหนดเกณฑไ์ว ้คือ ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมิน ระดบั 3.51 ข้ึนไป  
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ตารางที่ 16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงระดับความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 
องค์ประกอบที ่1 หลกัการของรูปแบบฯ 

 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

1)  เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีเขา้ใจง่าย  4.87 0.33 มากท่ีสุด ผา่น 
2) เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีสามารถน าไปใชไ้ดง่้าย  4.88 0.32 มากท่ีสุด ผา่น 
3) เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีตรวจสอบง่าย  4.84 0.36 มากท่ีสุด ผา่น 
4) เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีมีความทนัสมยั 
    สามารถประยกุตใ์ชไ้ดต้ามบริบทท่ีหลากหลาย 

 
4.84 

 
0.33 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

5) เป็นหลกัการท่ีใชใ้นการพฒันาครูครอบคลุม 
    การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
    ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

4.79 

 
 

0.41 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 
ค่าเฉลีย่รวม  4.85 0.36 มากทีสุ่ด ผ่าน 

  

 จากตารางท่ี 16  ภาพรวม พบวา่ องค์ประกอบท่ี 1 หลกัการของรูปแบบฯ มีความเป็นไปได ้อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (μ =4.85) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายการ โดยเรียงล าดบัจากรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไป
หารายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ได้ดงัน้ี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 2 เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีสามารถ
น าไปใช้ไดง่้าย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (μ =4.88) รองลงมา คือ ขอ้ท่ี 1 เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีเขา้ใจง่าย 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (μ =4.87) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 5 เป็นหลกัการท่ีใชใ้นการพฒันาครู
ครอบคลุมการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา อยู่ในระดับมากท่ีสุด (μ =4.79) ถือว่า ทุกรายการขององค์ประกอบท่ี 1  ผ่านเกณฑ ์       
การประเมินความเป็นไปไดต้ามท่ีก าหนดเกณฑไ์ว ้คือ ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมิน ระดบั 3.51 ข้ึนไป 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงระดับความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้    
องค์ประกอบที ่2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบฯ 

 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้  

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

 1) มุ่งพฒันาครูใหมี้ความรู้พ้ืนฐานการศึกษาพิเศษเก่ียวกบั 
    การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ 
    ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

4.84 

 
 

0.36 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 

2) มุ่งพฒันาครูใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
    ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 

4.86 
 

0.35 

 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

3) มุ่งพฒันาครูใหมี้เจตคติเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
    ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
4.82 

 
0.39 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

4) มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการเตรียมการสอน  
    ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
4.87 

 
0.33 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

5) มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการน าเขา้สู่บทเรียน 
    ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
4.79 

 
0.41 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

6) มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการจดัการเรียนรู้         
    ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
4.82 

 
0.39 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

7) มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการประเมิน และ
สรุปผลในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
4.88 

 
0.32 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

8) มุ่งพฒันาผลพฒันาการท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนตาม  
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดั 
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 
4.81 

 
0.40 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

ค่าเฉลีย่รวม 4.84 0.37 มากทีสุ่ด ผ่าน 
 

 จากตารางท่ี 17  ภาพรวม พบว่า องค์ประกอบท่ี 2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบฯ มีความเป็นไปได ้     
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (μ =4.84) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายการ โดยเรียงล าดบัจากรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดไปหารายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดด้งัน้ี ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 7 มุ่งพฒันาความสามารถ
ของครูดา้นการประเมิน และสรุปผลในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (μ =4.88) รองลงมา คือ ข้อท่ี 4  มุ่งพฒันาความสามารถของครูด้านการเตรียมการสอนใน    
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง อยู่ในระดับมากท่ีสุด (μ =4.87) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
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ต ่าสุด คือ ขอ้ท่ี 5 มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการน าเขา้สู่บทเรียนในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ
การช่วยเหลือตนเอง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(μ =4.79) ตามล าดบั ถือวา่ ทุกรายการขององค์ประกอบ   
ท่ี 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นไปไดต้ามท่ีก าหนดเกณฑ์ไว ้คือ ตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดบั 3.51 ข้ึนไป 
 

ตารางที่ 18  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงระดับความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้    
                  องค์ประกอบที ่3 ปัจจัยน าเข้า 
 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

1. ด้านบุคลากร  
  1.1 ผูบ้ริหาร 
   1.1.1 คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร   
  1)  มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล ก าหนดนโยบายการพฒันา 
       การศึกษาในสถานศึกษาไดช้ดัเจน 

 
4.79 

 
0.41 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

  2) เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงรู้เท่าทนัต่อเหตุการณ์ 
       การเปล่ียนแปลง  

 
4.79 

 
0.41 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

  3) เป็นผูน้ านวตักรรมใหม่ๆมาพฒันาการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

4.76 0.43 มากท่ีสุด ผา่น 

4)  เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 4.82 0.39 มากท่ีสุด ผา่น 
   5)  เป็นผูท่ี้คอยส่งเสริมเพ่ือพฒันาครูสู่ครูมืออาชีพ 4.73 0.44 มากท่ีสุด ผา่น 
   6)  เป็นก าลงัใจ ใหค้  าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง และ 
         คอยแกไ้ขปัญหาใหก้บัคณะครูในสถานศึกษา 

 
4.77 

 
0.42 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

                        ค่าเฉลีย่รวม 4.78 0.42 มากทีสุ่ด ผ่าน 
1.1.2 บทบาท และหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร  

7)  วางแผน มอบนโยบายการพฒันาครู และก าหนด 
           แนวทางการพฒันาอยา่งชดัเจน 

 
4.83 

 
0.38 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

8)  สร้างแรงจูงใจในการพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ 
         ทกัษะการช่วยเหลือตนเองร่วมกบัคณะครู 

 
4.76 

 
0.43 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

9)  ก าหนดแนวทางการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดั 
         การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
4.83 

 
0.37 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 
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ตารางที ่18  (ต่อ) 
 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

10)  จดัหลกัสูตรการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาครู 
          ใหค้รูมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้ 
          ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
          ความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 
 

4.75 

 
 
 

0.43 

 
 
 

มากท่ีสุด 

 
 
 

ผา่น 
11)  นิเทศ ก ากบัและติดตามผลการปฏิบติัการสอน และ        

 การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกระยะอยา่งต่อเน่ือง 
 

4.79 
 

0.41 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
12)  ประเมินผลความสามารถของครูในการจดัการเรียนรู้   

 ใหค้รอบคลุมทุกดา้น 
 

4.81 
 

0.40 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
13)  สะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ของครูเพื่อน าไป 

          ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
 

4.77 
 

0.42 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
ค่าเฉลีย่รวม 4.79 0.41   มากทีสุ่ด ผ่าน 

  1.2 ครูผูส้อน 
  1.2.1  คุณลกัษณะของครูผูส้อน 

14) ปฏิบติัตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 4.83 0.38 มากท่ีสุด ผา่น 
15) เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการจดัการเรียนการสอนส าหรับ 

          เพ่ือนร่วมวชิาชีพ 
 

4.73 
 

0.44 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
16) ตระหนกัในหนา้ท่ีรักองคก์ร และมีส่วนร่วมใน 

          กิจกรรมขององคก์ร 
 

4.79 
 

0.41 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
17) ยอมรับการเปล่ียนแปลง และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 4.86 0.35 มากท่ีสุด ผา่น 
18) มีความรักและเมตตาต่อศิษย ์ 4.78 0.42 มากท่ีสุด ผา่น 
19) มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตาม 

          วสิยัทศัน์พนัธกิจ นโยบายต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวร่้วมกนั 
 

4.86 
 

0.35 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
                                          ค่าเฉลี่ยรวม 4.81 0.40 มากทีสุ่ด ผ่าน 

  1.2.2 บทบาท และหนา้ท่ีของครูผูส้อน   
20)  เตรียมการสอนตรงตามวตัถปุระสงค ์และเน้ือหา 4.78 0.41 มากท่ีสุด ผา่น 
21)  กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียนท่ีหลากหลาย และ 

           เร้าความสนใจของผูเ้รียน 
 

4.82 
 

0.39 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
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ตารางที ่18  (ต่อ) 
 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

22) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคนิค วธีิการท่ีสอดคลอ้ง 
             กบัเน้ือหาสาระท่ีสอน 

 
4.83 

 
0.38 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

23) เลือกใชส่ื้อท่ีตรงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเอง 

 
4.79 

 
0.41 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

24) ประเมินผลพฒันาของผูเ้รียนตรงตามสภาพจริง 4.84 0.36 มากท่ีสุด ผา่น 
25) สรุปผลการจดัการเรียนรู้ท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์อง  

การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ  
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

4.76 

 
 

0.43 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 
ค่าเฉลีย่รวม 4.80 0.40 มากทีสุ่ด ผ่าน 

   1.3 ผูเ้รียน 
     1.3.1 คุณลกัษณะของผูเ้รียน 

26) สามารถรับรู้ และส่ือสารได ้ 4.79 0.41 มากท่ีสุด ผา่น 
27) มีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนได ้ 4.86 0.35 มากท่ีสุด ผา่น 

ค่าเฉลีย่รวม 4.82 0.38 มากทีสุ่ด ผ่าน 
     1.3.2 บทบาท และหนา้ท่ีของผูเ้รียน 

28)  ผูเ้รียนรับการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ต่อเน่ือง 

4.86 0.35 มากท่ีสุด ผา่น 

29)  ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบติักิจกรรมทุก
ขั้นตอน   

4.78 0.42 มากท่ีสุด ผา่น 

ค่าเฉลีย่รวม 4.82 0.39 มากทีสุ่ด ผ่าน 
   1.4  ผูป้กครอง 
     1.4.1 คุณลกัษณะของผูป้กครอง 

30) มีเวลาใหก้บัผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี 4.82 0.39 มากท่ีสุด ผา่น 
      31) ยอมรับการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองของครู 4.83 0.38 มากท่ีสุด ผา่น 
     1.4.2 บทบาท และหนา้ท่ีของผูป้กครอง 

32) น าผูเ้รียนมารับบริการอยา่งสม ่าเสมอ 4.79 0.41 มากท่ีสุด ผา่น 
33) มีความมุ่งมัน่ตั้งใจ รับฟังขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันา

ทกัษะการช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียน  
 

4.86 
 

0.35 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
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ตารางที ่18  (ต่อ) 
 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

34)  ร่วมมือกบัครูในการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
        ขณะอยูบ่า้น 

 
4.77 

 
0.42 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

35) ประเมิน และรายงานผลพฒันาการของผูเ้รียน 
       ร่วมกบัครู 

4.78 0.42 มากท่ีสุด ผา่น 

ค่าเฉลีย่รวม 4.81 0.39 มากทีสุ่ด ผ่าน 

ค่าเฉลีย่รวมด้านที ่1 4.80 0.40 มากทีสุ่ด ผ่าน 

2. ด้านงบประมาณ 
   2.1 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 

36) มีการจดัสรรค่าใชจ่้ายในการด าเนินการอยา่งเพียงพอ 4.79 0.41 มากท่ีสุด ผา่น 
37) มีการควบคุมแผนการใชจ่้ายท่ีถูกตอ้ง 4.86 0.35 มากท่ีสุด ผา่น 
38) มีการประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณ 4.81 0.40 มากท่ีสุด ผา่น 

ค่าเฉลีย่รวม 4.82 0.39 มากทีสุ่ด ผ่าน 
   2.2 ระดมทรัพยากรจากเครือข่าย 

39) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายเพ่ือน ามาใชใ้น 
      การพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ

ตนเอง 

 
 

4.88 

 
 

0.33 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 
40) หน่วยงานภายนอกใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
 

4.79 
 

0.41 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
ค่าเฉลีย่รวม 4.84 0.37 มากทีสุ่ด ผ่าน 

ค่าเฉลีย่รวมด้านที ่2 4.82 0.38 มากทีสุ่ด ผ่าน 

3. ด้านวสัดุ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ 
   3.1 วสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ 

41) จดัหาวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบั 
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ 
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

4.82 

 
 

0.39 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 
42) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนได ้ลงมือ 

 ปฏิบติัจริงในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
 

 
4.83 

 
0.37 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 
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ตารางที ่18  (ต่อ) 
 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

43) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง และมีการประเมินผล 

      การใช ้ 

 
4.82 

 
0.39 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

44) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ภายในสถานศึกษาใหเ้กิด 
        ประโยชน์ต่อการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
        ของผูเ้รียน  

 
 

4.87 

 
 

0.34 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 
45) จดัหาวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ใหเ้พียงพอพร้อมใชง้านใน 
       การฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง และปฏิบติัจริง 

แกปั้ญหาจากประสบการณ์จริง รวมทั้งใชว้สัดุ ส่ือ 
และอุปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติประจ าวนั 

      ของผูเ้รียน 

 
 
 
 

4.76 

 
 
 
 

0.43 

 
 
 
 

มากท่ีสุด 

 
 
 
 

ผา่น 
ค่าเฉลีย่รวม 4.79 0.39 มากทีสุ่ด ผ่าน 

   3.2 แหล่งเรียนรู้ และการจดับรรยากาศในชั้นเรียน   
46) จดัแหล่งเรียนรู้ และการจดับรรยากาศในชั้นเรียน ให้

เหมาะสมกบัการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

4.79 

 
 

0.41 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 
47) จดัท าป้ายนิเทศใหส่้งเสริมทกัษะการช่วยเหลือตนเอง

ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 

4.86 
 

0.35 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
48) จดัสภาพบรรยากาศในชั้นเรียนใหถู้กสุขลกัษณะ 

สะอาด มีอากาศถ่ายเทไดดี้ 
 

4.78 
 

0.42 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
49) จดัมุมเสริมประสบการณ์ในชั้นเรียนดว้ยส่ือท่ีกระตุน้

ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการฝึกทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเอง 

 
4.86 

 
0.35 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

50) ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
 เสริมสร้างทกัษะการช่วยเหลือตนเองใหก้บัผูเ้รียน 

 
4.78 

 
0.42 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

51) มีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
อยา่งหลากหลาย 

 
4.82 

 
0.39 

 
มากท่ีสุด 

 
 ผา่น 
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ตารางที ่18  (ต่อ) 
 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

52) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัท าแหล่งเรียนรู้ และ 
       การจดับรรยากาศในชั้นเรียนในการจดักิจกรรม 
      การเรียนรู้  

 
 

4.83 

 
 

0.38 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 
ค่าเฉลีย่รวม 4.81 0.39 มากทีสุ่ด ผ่าน 

ค่าเฉลีย่รวมด้านที ่3 4.82 0.39 มากทีสุ่ด ผ่าน 

4. ด้านการบริหารจดัการ 
53) วางแผนเตรียมการเพื่อเสนอโครงการฝึกอบรมพฒันา 

             ครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
 

4.79 
 

0.41 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
54) จดัท าหลกัสูตรโครงการฝึกอบรมพฒันาครูในการจดั 
      การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
4.84 

 
0.36 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

55) ด าเนินโครงการฝึกอบรมพฒันาครูในการจดั 
            การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองตามท่ีก าหนด 

 
4.76 

 
0.43 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

56) ประเมินผลโครงการฝึกอบรมพฒันาครูในการจดั 
            การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองทุกระยะ 

 
4.79 

 
0.41 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

57) สะทอ้นผลการประเมินใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 4.86 0.35 มากท่ีสุด ผา่น 
58) สรุป และรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 

            ฝึกอบรมพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ 
            ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
 

4.88 

 
 

0.42 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 
59) ปรับปรุง/พฒันาโครงการฝึกอบรมพฒันาครูใน 
   การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
4.86 

 
0.35 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

60) ขยายผลต่อสาธารณชนโครงการฝึกอบรมพฒันาครู 
            ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
4.78 

 
0.42 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

ค่าเฉลีย่รวม 4.78 0.40 มากทีสุ่ด ผ่าน 

ค่าเฉลีย่รวมด้านที ่4 4.78 0.40 มากทีสุ่ด ผ่าน 

ค่าเฉลีย่รวมทั้งหมดด้านที ่1-4  4.81 0.40 มากทีสุ่ด ผ่าน 
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 ตารางท่ี 18  ภาพรวม พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 3 ปัจจยัน าเขา้ มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(μ =4.81) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดด้งัน้ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นท่ี 2 ดา้นงบประมาณ และดา้นท่ี 3 ดา้นวสัดุ ส่ือ และ
แหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (μ =4.82) รองลงมา คือ ดา้นท่ี 1 ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(μ =4.80) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ดา้นท่ี 4 ดา้นการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (μ =4.78) 
ตามล าดบั ถือว่า ทุกดา้นขององค์ประกอบท่ี 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นไปได้ ตามท่ีก าหนด
เกณฑไ์ว ้คือ ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมิน ระดบั 3.51 ข้ึนไป  
 

ตารางที่ 19  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงระดับความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้      
                  องค์ประกอบที ่4 กระบวนการ  
 

รายการ 

N = 180 

μ σ 

ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

ขั้นที ่1 การวางแผนและสร้างแรงจูงใจ 
       1)  วางแผนและมอบนโยบายต่าง ๆ ในการพฒันา 4.55 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 
       2)  ร่วมกนัเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาครู 
            ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
             ทางสติปัญญา 

 
 
 

4.51 

 
 
 

0.50 

 
 
 

มากท่ีสุด 

 
 
 

ผา่น 
       3)  ใชก้ระบวนการบริหารเชิงคุณภาพมาประยกุตใ์ช้

ในการพฒันาครูการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
              การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
              ความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 
 

4.51 

 
 
 

0.50 

 
 
 

มากท่ีสุด 

 
 
 

ผา่น 
       4)   ร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรอบรมพฒันาครู 
              เชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ 
              ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียน 
              ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 
 

4.48 

 
 
 

0.50 

 
 
 

มาก 

 
 
 

ผา่น 
       5)   สร้างแรงจูงใจใหก้บัครูเพ่ือใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ  
              ในการพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้   
              ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
              ความบกพร่องทางสติปัญญา  

 
 
 

4.50 

 
 
 

0.50 

 
 
 

มากท่ีสุด 

 
 
 

ผา่น 
ค่าเฉลีย่รวม 4.50 0.03 มากทีสุ่ด ผ่าน 
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ตารางที ่19 (ต่อ) 
 

รายการ 

N = 180 

μ σ 

ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

ขั้นที ่2 การฝึกอบรม  
 6) ใหมี้ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  4.56 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 

       7)   พฒันาครูดา้นการจดัท าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) และแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) 4.56 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 

8)    พฒันาครูดา้นเทคนิค วธีิการสอนในการจดั 
  การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ 
  ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 4.46 0.50 มาก ผา่น 

9)    พฒันาครูดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
    การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 4.50 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 

10)  พฒันาครูดา้นการจดัหา สร้าง นวตักรรม 
เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือบริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 4.50 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 

11)   พฒันาครูดา้นการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียน 4.57 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 
12)   ครูน าความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
     การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
     ความบกพร่องทางสติปัญญาไปสู่การปฏิบติั 

 
 
 

4.48 

 
 
 

0.50 มาก ผา่น 
ค่าเฉลีย่รวม 4.52 0.04 มากทีสุ่ด ผ่าน 

ขั้นที ่3 การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
13)   ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแผน 
การใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 
 

4.50 

 
 

 
0.50 

 
 
 

มากท่ีสุด 

 
 
 

ผา่น 
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ตารางที ่19 (ต่อ) 
 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

14)   ครูมีเทคนิค วธีิการสอนในจดัการเรียนรู้ 
        ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 

ความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีหลากหลาย 

 
 

4.53 

 
 

0.50 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 
15)   ครูจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การจดัการเรียนรู้ 

ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางสติปัญญาสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 
 

4.46 

 
 

0.50 

 
 

มาก 

 
 

ผา่น 
16)   ครูผลิต/จดัหา/นวตักรรม เทคโนโลย ีส่ิงอ านวย 

ความสะดวก ส่ือบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 
 
 

4.56 

 
 
 
 

0.50 

 
 
 
 

มากท่ีสุด 

 
 
 
 

ผา่น 
17)    ครูวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนตรงตาม

วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้ 
 

4.53 
 

0.50 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
ค่าเฉลีย่รวม 4.52 0.03 มากทีสุ่ด ผ่าน 

ขั้นที ่4 การนิเทศ ตดิตามและประเมนิผล 
18)    ผูนิ้เทศท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมวางแผน และจดัท า 

 ปฏิทินการออกนิเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 

4.48 
 

0.50 
 

มาก 
 

ผา่น 
19)    มีเคร่ืองมือการนิเทศ ติดตาม และ 
         ประเมินผลอยา่งชดัเจนตรงประเด็น 

 
4.48 

 
0.50 

 
มาก 

 
ผา่น 

20)    นิเทศ ติดตามและประเมินผลใหค้รอบคลุม 
         ทุกดา้นทั้งดา้นการเตรียมการสอน การน าเขา้สู่

บทเรียน การจดัการจดัเรียน และ การประเมิน
และสรุปผล     

 
 
 

4.44 

 
 
 

0.50 

 
 
 

มาก 

 
 
 

ผา่น 
21)    ผูนิ้เทศตอ้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

สารสนเทศในการพฒันาปรับปรุงการจดั        
การเรียนการสอนต่อไป 

 
 

4.53 

 
 

0.50 

 
 

มาก 

 
 

ผา่น 
22)    ผูนิ้เทศตอ้งจดัท ารายงานผลการนิเทศ ก ากบั     
         ติดตาม และประเมินผลเสนอต่อผูบ้ริหาร  

 
4.49 

 
0.50 

 
มาก 

 
ผา่น 



159 
 

ตารางที ่19 (ต่อ) 
 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

ค่าเฉลีย่รวม 4.48 0.03 มาก ผ่าน 

ขั้นที ่5 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
23)   เป็นการน าเสนอผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใน 
        การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

 
4.45 

 
0.50 

 
มาก 

 
ผา่น 

24)   เปิดโอกาสใหค้รูไดส้ะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองต่อสาธารณชน 

 
4.54 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

25)   เป็นการยกยอ่ง สรรเสริญครูท่ีมีผลงานจาก 
        การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง  

 ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
 

4.54 

 
 

0.50 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 
ค่าเฉลีย่รวม 4.53 0.02 มากทีสุ่ด ผ่าน 

ค่าเฉลีย่รวมทั้งหมด  4.51 0.18 มากทีสุ่ด ผ่าน 
 

ตารางท่ี 19 ภาพรวม พบว่า องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการ มีความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (μ =4.51)  เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายการขั้นตอนของกระบวนการ โดยล าดบัจากรายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดไปหารายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดด้งัน้ี ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้นท่ี 5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (μ =4.53) รองลงมา คือ ขั้นท่ี 2 การฝึกอบรม และขั้นท่ี 3 การน าไปสู่           
การปฏิบติั อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (μ = 4.52) และท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขั้นท่ี 4 การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล อยู่ในระดับมาก (μ  = 4.48) ตามล าดับ ถือว่าทุกรายการกระบวนการของขั้นตอน
องคป์ระกอบท่ี 4 ผ่านเกณฑ์การประเมินความเป็นไปไดต้ามท่ีก าหนดเกณฑ์ไว ้คือ ตอ้งผ่านเกณฑ์
การประเมิน ระดบั 3.51 ข้ึนไป 
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ตารางที ่ 20  ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลแสดงระด ับความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้  
องค์ประกอบที ่5 ผลลพัธ์ 

 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

1. ด้านการเตรียมการสอน 
1)  ครูมีความรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล          4.54 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 
2) ครูมีความรู้และทกัษะในการเขียนแผนการจดัการศึกษา 
    เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 

 
4.44 

 
0.50 

 
มาก 

 
ผา่น 

    3) ครูสามารถเตรียมหอ้งเรียน และจดับรรยากาศในชั้นเรียน 4.49 0.50 มาก ผา่น 
    4) ครูสามารถเตรียมความรู้หรือเอกสารประกอบการสอน 4.49 0.50 มาก ผา่น 
    5) ครูสามารถเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ และส่ือท่ีใชใ้นการสอน 4.52 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 

ค่าเฉลีย่รวม 4.50 0.04 มากทีสุ่ด ผ่าน 

2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
     6) ครูมีความรู้และทกัษะในการน าเขา้สู่บทเรียนน่าสนใจ       4.52 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 
     7)  ครูมีกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียนท่ีหลากหลาย 4.46 0.50 มาก ผา่น 
     8)  ครูสามารถน าเขา้สู่บทเรียนเขา้ใจง่าย 4.42 0.50 มาก ผา่น 
     9)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.55 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 
    10) ครูน าเขา้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน 4.44 0.50 มาก ผา่น 

ค่าเฉลีย่รวม 4.48 0.06 มาก ผ่าน 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
    11)  ครูมีความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
        การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
        ทางสติปัญญา        

 
 

4.56 

 
 

0.50 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 
12)  ครูจดัการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

  ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  
     (IEP) 

 
 
4.55 

 
 

0.50 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 

ผา่น 
13)  ครูจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 

 ดว้ยการลงมือท า (Learning by Doing) 
 

4.46 
 

0.50 
 

มากท่ีสุด 
 

ผา่น 
   14)  ครูใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และตรงตามเน้ือหา 4.53 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 
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ตารางที ่20 (ต่อ) 
 

รายการ 

N = 180 

μ σ  
ความเป็นไปได้ 

ระดบั 
ความเป็นไปได้ 

ผล 
การประเมนิ 

15)  ครูจดัการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และน่าสนใจ 4.44 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 
ค่าเฉลีย่รวม 4.51 0.05 มากทีสุ่ด ผ่าน 

4. ด้านการประเมนิ และสรุปผล 
     16)  ครูมีความรู้ และทกัษะในการประเมินและสรุปผล 4.48 0.50 มาก ผา่น 
     17)  ครูสามาถสรุปบทเรียนไดต้รงตามจุดประสงค ์               
           เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษา 
           เฉพาะบุคคล (IEP) 

 
 

4.46 

 
 

0.50 

 
 

มาก 

 
 

ผา่น 
     18)  ครูประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนทุกระยะต่อเน่ือง 4.58 0.50 มากท่ีสุด ผา่น 
     19)  ครูน าเสนอ และรายงานผลการประเมินผูเ้รียน 
          อยา่งต่อเน่ือง 

 
4.55 

 
0.50 

 
มากท่ีสุด 

 
ผา่น 

     20)  ครูมีการสะทอ้นผลการพฒันาการของผูเ้รียน 
          ต่อผูป้กครอง 

 
4.47 

 
0.50 

 
มาก 

 
ผา่น 

ค่าเฉลีย่รวม 4.51 0.05 มากทีสุ่ด ผ่าน 

ค่าเฉลีย่รวมทั้งหมด 4.50 0.13 มากทีสุ่ด ผ่าน 
  

 จากตารางท่ี 20 ภาพรวม พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 5 ผลลพัธ์ มีความเป็นไปได ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(μ =4.50) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไปหาดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด ไดด้งัน้ี ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด มีจ านวน 2 รายการ คือ ดา้นท่ี 3 การจดัการเรียนรู้ และดา้นท่ี 4 
การประเมิน และสรุปผล อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (μ  = 4.51)  รองลงมา ได้แก่  ด้านท่ี 1 การเตรียม   
การสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (μ  = 4.50) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ด้านท่ี 2 การน าเข้าสู่
บทเรียน อยู่ในระดับมาก (μ = 4.48) ซ่ึงถือว่าทุกด้านขององค์ประกอบท่ี 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
ความเป็นไปได ้ตามท่ีก าหนดเกณฑไ์ว ้คือ ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมิน ระดบั 3.51 ข้ึนไป 



  
 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยั เร่ือง รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ผูว้ิจยั 
ขอน าเสนอดงัต่อไปน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์  

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้        
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

3. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัด           
การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ไปใชก้บัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย  
 วธีิการด าเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัต่อไปน้ี 
 ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะ
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
สุโขทยั 
 วธีิด าเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ขั้นยอ่ย ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1.1 การศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการศึกษาเอกสาร
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวกับแนวคิดรูปแบบและการพฒันารูปแบบ ทฤษฎีทางการบริหาร   
การพฒันาครู การจดัการเรียนรู้ของครู ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา เทคนิคการจดัการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ประเด็นท่ีศึกษาใน
ขั้นตอนน้ี คือ ขอ้มูลพื้นฐานองคป์ระกอบของรูปแบบ ฯ ผูว้จิยัใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
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องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
 ขั้นท่ี 1.2 การสัมภาษณ์ครู และผูป้กครอง ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน  20 คน ประกอบดว้ย 1) ครู จ  านวน 10 คน ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี (1) จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป (2) ปฏิบัติหน้าท่ีสอนท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย (3) มี
ประสบการณ์ในการสอนผูเ้รียนท่ีเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กพิการ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 2) ผูป้กครอง 
จ านวน 10 คน ท่ี เป็นผู ้ท่ีพาผู ้เรียนมารับบริการท่ี ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย                   
อย่างสม ่าเสมอติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา  ประเด็นท่ีศึกษา คือ ขอ้มูลความตอ้งการรูปแบบ   
การบริหารเพื่อการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้  และแนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาครูใน            
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ผูว้ิจยัใช้
การวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อหาข้อมูลความต้องการรูปแบบการบริหารเพื่อการพัฒนาครูในการจัด         
การเรียนรู้ และแนวทางการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ขั้นท่ี 1.3 การจดัสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ  ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 คน ประกอบดว้ย 1) อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 4 คน ท่ีมีผลงานทาง
วชิาการเก่ียวกบัการบริหารเพื่อพฒันาครู การจดัการเรียนรู้ของครู 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 3 คน ท่ี
มีคุณสมบติั (1) จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือมีวิทยฐานะผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ (2)  มีประสบการณ์
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (3) เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 3) ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 2 คน ท่ีมีคุณสมบติั  (1) เคยเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2) มีประสบการณ์เก่ียวข้องกับการบริหารจัด
การศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี ประเด็นท่ีศึกษา คือ องคป์ระกอบของ
รูปแบบ ฯ ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์เน้ือหาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดั       
การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
 ระยะที ่2 การสร้างรูปแบบการบริหารเพ่ือพฒันาครูในการจัดการเรียนรู้ ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 
 วธีิด าเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ขั้นยอ่ย ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 2.1 ยกร่างรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ประเด็นท่ีศึกษา คือ การยกร่างรูปแบบ ฯ ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาเพื่อให้ไดร่้างรูปแบบการบริหาร
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เพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
 ขั้นท่ี 2.2  ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบ ฯ โดยผูท้รงคุณวฒิุ  ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ปี ก ารศึ กษา 2560 จ านวน  11 คน  ประกอบด้ วย  1) อาจารย์ใน
สถาบนัอุดมศึกษา จ านวน 5 คน ท่ีมีผลงานทางวชิาการเก่ียวกบัการบริหารเพื่อพฒันาครูการจดัการเรียนรู้
ของครู และเก่ียวกบัการจดัการศึกษาพิเศษ 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 4  คน ท่ีมีคุณสมบติั (1) จบ
การศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือมีวทิยฐานะผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ (2) มีประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  (3) เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกับริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 3) ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 2 คน ท่ีมีคุณสมบติั (1) เคยเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกั
บริหารงานการศึกษาพิ เศษ (2) มีประสบการณ์ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับผู ้เรียนท่ีมี               
ความต้องการพิเศษไม่น้อยกว่า 20 ปี ประเด็นท่ีศึกษา คือ ความเหมาะสมของรูปแบบ ฯ ผูว้ิจยัใช ้       
การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานหาค่าร้อยละ และสรุปตามประเด็นในการประชุมผูท้รงคุณวุฒิหา
ระดบัความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั   

ขั้ น ท่ี  2.3 ทดลองใช้ รูปแบบการบ ริหารเพื่ อพัฒนาครูในการจัดการเรี ยน รู้ทักษะ                              
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั กบักลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ครู ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ปีการศึกษา 
2561  จ  านวน 9 คน ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 1) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 2) ปฏิบติัหน้าท่ีสอนท่ี
หน่วยบริการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  3) มีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ประเด็นท่ี
ศึกษา  คือ  ศึกษาระดบัความสามารถของครูในการจดัการเรียนรู้ หลงัจากการใชรู้ปแบบ ฯ ผูว้จิยัวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐานหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดร้ะดบัความสามารถของ
ครูในการจดัการเรียนรู้ หลงัจากการน ารูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั ไปทดลองใช้ น าขอ้คน้พบมาปรับปรุงพฒันา เพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูใน      
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ท่ีมีความสมบูรณ์ ยดืหยุน่สามารถน าไปขยายผลต่อไป 
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 ระยะที่ 3 ประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวดัสุโขทยั ไปใช้ 

ระยะน้ีเป็นการประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดั       
การเรี ยน รู้ทั กษะการช่ วยเห ลื อตน เองส าห รับผู ้ เรี ยน ท่ี มี ความบกพ ร่องทางส ติ ปั ญญ า   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย ไปใช้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ 
แหล่งขอ้มูล/กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผูอ้  านวยการ และครู ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ  านวน 180 คน  ปีการศึกษา 2561 จาก 4 ภูมิภาค โดยเลือกมาภูมิภาคละ 5 จงัหวดั พิจารณาจาก
เป็นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ทั้ งหมด 20 แห่ง ท่ี มี คุณสมบัติดังน้ี  1) เป็นศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวดัเหมือนกันไม่ใช่               
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2) เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัท่ีมีหน่วยบริการท่ีมี            
การบริหารจดัการตามรูปแบบท่ีส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษก าหนด 3) เป็นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ประจ าจงัหวดั  ท่ีมีผูอ้  านวยการท่ีมีตวัตน ณ วนัท่ีใหข้อ้มูล ซ่ึงไม่ใชผู้รั้กษาการแทน 4) เป็นศูนยก์ารศึกษา
พิเศษประจ าจงัหวดัท่ียินดีและสมคัรใจในการให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเป็นไปได้ในการน า
รูปแบบ ฯ ไปใช ้ผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูอ้  านวยการของศูนยก์ารศึกษาพิเศษทั้ง 20 แห่ง จ านวน 20 คน และครูท่ี
ปฏิบติัการสอนท่ีมีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั แห่งละ 8 คน จ านวน 160 
คน  รวมทั้งส้ิน 180 คน ประเด็นท่ีศึกษา คือ ความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบ ฯ ไปใชก้บั ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน หาระดับความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัสุโขทยั ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงตามบริบทของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ  

 

สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้     
ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวดัสุโขทยั 
  ผูว้ิจ ัยด าเนินการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบฯ โดยด าเนินการจาก 1) ศึกษาเอกสาร 
วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 2) สัมภาษณ์ครู และผูป้กครอง และ 3) จัดสนทนากลุ่ม
ผู ้ทรงคุณวุฒิ  ภาพรวม พบว่า รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะ               
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การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดสุโขทัย มีทั้ งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบท่ี  1 หลักการของรูปแบบ 
องค์ประกอบท่ี 2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ องค์ประกอบท่ี  3 ปัจจัยน าเข้า องค์ประกอบท่ี 4 
กระบวนการ และองคป์ระกอบท่ี 5 ผลลพัธ์ 
  2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผู้เ รียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั  
 ผู ้วิจัยด าเนินการสร้างรูปแบบฯ โดยด าเนินการจาก 1) ยกร่างรูปแบบฯ 2) ตรวจสอบ        
ความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ โดยผูท้รงคุณวุฒิ และ 3) ทดลองใช้รูปแบบฯ พบว่า รูปแบบ      
การบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมี          
ความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ภาพรวม มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และความสามารถของครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีดงัต่อไปน้ี 
   2.1 ด้านความรู้ ครูมีคะแนนจากการทดสอบวดัความรู้ในการจัดการเรียนรู้ทักษะ                
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เ รียน หลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 89.72   
   2.2 ด้านทักษะ ครูมีทักษะการปฏิบัติในการจดัการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม   
   2.3 ดา้นเจตคติ ครูมีเจตคติในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียน   
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  
 3. การประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้ เ รียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวดัสุโขทยั  ไปใช้ 
    ด าเนินการโดยการประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูใน
การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เ รียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั  ไปใช ้กบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบท
ใกลเ้คียงภาพรวม พบวา่ มีความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
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อภิปรายผลการวจิัย 
  การวจิยั เร่ือง รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั มีประเด็น
ท่ีจะน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  จ  านวน 3 ประเด็น  คือ 1) การศึกษา
องค์ประกอบของรูปแบบฯ 2) การสร้างรูปแบบฯ 3) การประเมินความเป็นไปได้ในการน า          
รูปแบบ ฯ ไปใช ้รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1. การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
ช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั  
    ผลการศึกษาองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
ช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทยั ภาพรวม พบว่า รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั      
มีทั้ งหมด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี  1 หลักการของรูปแบบ องค์ประกอบท่ี 2 
จุดมุ่งหมายของรูปแบบ องค์ประกอบท่ี 3 ปัจจัยน าเข้า องค์ประกอบท่ี 4 กระบวนการ และ
องค์ประกอบท่ี 5 ผลลัพธ์ ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบซ่ึงได้มาจากการศึกษาค้นควา้เอกสาร งานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานขององค์ประกอบของรูปแบบอย่างละเอียด น ามาสังเคราะห์หาแนวคิดร่วมกันของ            
นกัการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศอยา่งละเอียด ทั้ง 5 องคป์ระกอบนั้นมีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของนิวตัร นาคะเวช (2554) ; ไมตรี บุญทศ (2554) ; ทิศนา แขมมณี (2555) ; ปริชาติ ชมช่ืน 
(2555) ;  สมชัย จรรยาไพบูลย์ (2555) ; ชัยวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2561) ; วศินี รุ่งเรือง (2562) ; Joyce, & 
Weil (2000) และ Gluck (2004) นอกจากน้ีองค์ประกอบของรูปแบบ ฯ ยงัมีความสอดคล้องกับ
ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ครู และผูป้กครอง ตลอดจนองคป์ระกอบของรูปแบบฯ ท่ีเป็นขอ้สรุป
จากการจดัสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุอีกดว้ย 
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2. การสร้างรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผู้เรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 
  ผลการสร้างรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ภาพรวม พบว่า รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทัย มี        
ความเหมาะสม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และระดบัความสามารถของครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ    
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
   2.1 ดา้นความรู้ ภาพรวม พบวา่ ครูมีคะแนนการทดสอบวดัความรู้ในการจดัการเรียนรู้
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เ รียน หลงัการฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 
89.72 ท่ี เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากได้มีการฝึกอบรมจะช่วยให้ครูมีความรู้พื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ 
สามารถจดัการศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ คดักรองผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ทางการศึกษา มีความรู้เก่ียวกับทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีบกพร่องทางสติปัญญา 
หลกัการ/เทคนิค/ วิธีการสอนทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
โดยการวิเคราะห์งาน แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) และแผนการให้บริการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว (IFSP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และการผลิตส่ือในการจดัการเ รี ยน รู้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ครูตอ้งมีความรู้เชิงลึกใน
การบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้รียนท่ีมีความต้องการพิเศษนั้นซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดการพฒันาความรู้ของ
บุคลากรของ นริศรา ชนจูมจงั (2550) ท่ีว่าบุคลากรมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานใน
องคก์ร ดงันั้นตอ้งพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ก่อน เช่นเดียวกบั รัตนพล บุญคงท่ี (2550) ท่ีกล่าวว่า 
การพฒันาบุคลากรมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อองคก์รเพราะวา่องคก์รจะมีประสิทธิภาพ และมีศกัยภาพ
เข้มแข็งจนเป็นท่ียอมรับจากภายนอกนั้นข้ึนอยู่กับทรัพยากรบุคลากรภายในองค์กรว่ามีความรู้
เพียงใด และ บุญสืบ เทียมหยิน (2553) ได้กล่าวว่าการพฒันาครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งส่งเสริมใหบุ้คลากรนั้นมีความรู้อยา่งเตม็ท่ีก่อน  
   2.2 ด้านทักษะ ภาพรวม พบว่า ครูมีทักษะการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ทักษะ        
การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม ท่ีเป็นเช่นน้ี
เน่ืองจากผูว้ิจยัไดศึ้กษาสภาพปัญหาของการจดัการเรียนรู้ของครูเป็นอยา่งดีแลว้น ามาเป็นขอ้มูลใน
การพฒันาครู โดยการศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั
สุโขทัย (2560) มาตรฐานด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ซ่ึงผล       
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การประเมินอยู่ในระดบัดี แต่มีจุดควรพฒันาท่ีผูท้รงคุณวุฒิมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ของครูคือการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนท่ียงัไม่สอดคล้องกบัความตอ้งการพิเศษของ
ผูเ้รียน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัให้กบัครูในการจดัการเรียนรู้ ให้ฝึกการออกแบบ   
การจัดการเรียรู้ เร่ิมตั้ งแต่ การเตรียมการสอน การน าเข้าสู่บทเรียน การจัดการเรียนรู้ และ              
การประเมินและสรุปผล ในการพฒันาครูจึงตอ้งให้ครูสอนโดยใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย ซ่ึง
ตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการปฏิบติัจริงตามศกัยภาพของผูเ้รียน ครูตอ้งมีการเลือกใช้
เทคนิค วิธีการหรือแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนรู้ อีกทั้งตอ้งบูรณาการทกัษะดา้น
ต่าง ๆ อีกด้วย ดงันั้นนอกจากการพฒันาความรู้แล้วต้องพฒันาทกัษะในการจดัการเรียนรู้ควบคู่     
ไปด้วยเน่ืองจากการพัฒนาครูเป็นการเพิ่มพูนทักษะ (Skill) ทักษะคือ ความช านาญ หรือ            
ความคล่องแคล่วในการปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดโ้ดยอตัโนมติั เช่น การใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ 
สอดคลอ้งกบันริศรา ชนจูมจงั (2550) ท่ีกล่าววา่ การพฒันาความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีจนเกิด
ความช านาญ และตอ้งเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ มีการพฒันาทกัษะกระบวนการปฏิบติังานของตนเองให้องค์การไดรั้บประโยชน์
สูงสุดเสมอ  

  2.3 ด้านเจตคติ ภาพรวม พบว่า ครูมีเจตคติในการจดัการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมีค ว ามบกพ ร่อ งทางสติปัญญา อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ท่ีเป็นเช่นน้ี
เน่ืองจากก่อนการพฒันาครู ผูว้ิจยัได้มีการวางแผนท่ีดี ประชุม และสร้างแรงจูงใจให้กบัคณะครู     
ทุกคน เพื่อให้ครูเกิดแรงบนัดาลใจ มีทศันคติท่ีดี คิดสร้างสรรคน์วตักรรม ส่ือการเรียนการสอนเพื่อ
น าพฒันาผูเ้รียนจนเกิดเป็นเจตคติท่ีดี ผูว้ิจยัเช่ือวา่หากครูมีความรู้สึกท่ีดีจะมีผลในการจดัการเรียนรู้
จะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ี เก่ียวข้อง มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้ น           
การพฒันาครูในด้านเจตคตินั้นมุ่งให้เกิด หรือเพิ่มพูนเจตคติท่ีดีต่อองค์การ ต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อ
เพื่อนร่วมงาน และต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นต่อภารกิจใน          
การจดัการเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของบุญสืบ เทียมหยิน (2553) ท่ีได้ให้กล่าวถึง       
การพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งส่งเสริมให้
บุคลากรเหล่านั้น มีทศันคติเจตคติท่ีดีในการท างานก่อนเพื่อจะใหทุ้กคนในหน่วยงานสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบไดดี้ยิง่ข้ึน และมีความคิดท่ีจะปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน  
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 3. การประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวดัสุโขทยั ไปใช้ 
  ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้กบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ า
จงัหวดัอ่ืน ๆ ภาพรวม พบวา่ รูปแบบฯ มีความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก
ผูว้ิจยัได้มีกระบวนการวิจยัท่ีมีขั้นตอนชัดเจน ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
อย่างหลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบของรูปแบบฯ และศึกษาข้อมูล          
ความตอ้งการรูปแบบ ฯและแนวทางการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์
ครูและผูป้กครอง ท าให้ไดข้อ้มูลองค์ประกอบของรูปแบบฯท่ีชดัเจน มีการด าเนินการจดัสนทนา
กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ ท าใหไ้ดรั้บขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน ามาพฒันา แกไ้ขและปรับปรุง ไดท้ั้งหมด 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 หลักการของรูปแบบ องค์ประกอบท่ี 2 จุดมุ่งหมายของ
รูปแบบ องคป์ระกอบท่ี 3 ปัจจยัน าเขา้ องคป์ระกอบท่ี 4 กระบวนการ และองคป์ระกอบท่ี 5 ผลลพัธ์ 
แล้วน ามายกร่างข้ึนเป็นรูปแบบฯ ด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบฯโดย
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ น าข้อเสนอแนะมาพฒันา ปรับปรุง และแก้ไข จนเป็นรูปแบบฯ        
ท่ีถูกตอ้ง มีความสมบูรณ์ท่ีสุด น าไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมาย มีการพฒันาการของผูเ้รียนเพื่อ
ใช้ยืนยนัประสิทธิภาพของรูปแบบ ฯ จนท าให้ได้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัด         
การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย ท่ีมีความสมบูรณ์ ยืดหยุ่น มีความเป็นไปได้ ในระดับมากท่ีสุด
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรนิษฐา เลขนอก (2560) ท่ีได้ท าการวิจยั เร่ือง โปรแกรมการพฒันาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 โดยภาพรวมมีความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เช่นเดียวกบัวสันต ์ปานทอง 
(2555) ท่ีได้วิจัย เร่ือง รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  ภาพรวมผลการประเมินความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้ น 
รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี           
ความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั จึงสามารถน าไปใชข้ยายผล
กบัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ ให้มีการพฒันาความสามารถของครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
ใหเ้ป็นครูท่ีมีความรู้ มีทกัษะ และมีเจตคติท่ีดีในการจดัการเรียนรู้ท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ อนัจะส่งผลกับผูเ้รียนให้มีพฒันาการท่ีดี และมีคุณภาพชีวิต           
ท่ีดีข้ึนต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 

  1.1 ผูบ้ริหารในสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี               
ความบกพร่องทางสติปัญญา ควรน ารูปแบบการบริหารเพื่อการพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ
การช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาน้ีไปใช้ให้ครอบคลุมทุก
องคป์ระกอบเพื่อการพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีเจตคติท่ีดีในการจดัการเรียนรู้ 
อนัจะส่งผลดีต่อการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาต่อไป 
  1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีจะน ารูปแบบการบริหารเพื่อการพฒันาครูในการจัดการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาไปใช ้ควรมีการศึกษารายละเอียดของรูปแบบฯ 
ใหเ้ขา้ใจท่องแทก่้อนน าไปใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาครู 

1.3 ผูบ้ริหาร ควรประชุมช้ีแจงและสร้างแรงจูงใจให้กบัครูผูส้อนให้มีความเขา้ใจเก่ียวกบั
รูปแบบการบริหารเพื่อการพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ซ่ึงจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการน ารูปแบบการบริหารเพื่อ
พฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ไปพฒันาตนเองดา้นการจดัการเรียนรู้อนัจะส่งผลผูเ้รียนเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง

ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทุกประเภทในสถานศึกษา ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
2.2 ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตุของความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครู 

เพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้  
2.3 ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของครูดา้นการจดัการเรียนรู้ทกัษะ

การช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 
 

งานวจัิย เร่ือง รูปแบบการบริหารเพ่ือพฒันาครูในการจัดการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 

 
- ภาคผนวก ก รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
- ภาคผนวก ข  รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ 
- ภาคผนวก ค รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
- ภาคผนวก ง รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิท่ีเขา้ร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
                                   ของร่างรูปแบบ ฯ 
- ภาคผนวก จ รายช่ือครูกลุ่มเป้าหมาย กบั การทดลองใชรู้ปแบบฯ 
- ภาคผนวก ฉ ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของเคร่ืองมือ  

                           ค่าความยากง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก(r)ของขอ้สอบ 
- ภาคผนวก ช เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั 
- ภาคผนวก ซ หนงัสือเชิญและหนงัสือขอความอนุเคราะห์ 
- ภาคผนวก ด  การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
- ภาคผนวก น       ผลพฒันาการกรณีศึกษาของผูเ้รียนจากการทดลองใชรู้ปแบบ ฯ 
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 ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เร่ือง รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
 

 รองศาสตราจารย ์ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์    อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
             มหาวทิยาลยันเรศวร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิ เศษ 
(ระดบัปริญญาเอก) คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัพิบูลสงคราม 

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญลอ้ม ดว้งวเิศษ  หวัหนา้ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษาพิเศษ  
       คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

นางสุรัญจิต วรรณนวล   ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัล าปาง 

 ดร.สุรางค ์วสุิทธิสระ    ผูท้รงคุณวฒิุ อดีตผูอ้  านวยการ 
       ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 
       จงัหวดัพิษณุโลก 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 
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รายช่ือครู และผู้ปกครอง ทีใ่ห้สัมภาษณ์ 
 เกีย่วกบัข้อมูลความต้องการรูปแบบการบริหารเพ่ือพฒันาครูในการจัดการเรียนรู้  

และแนวทางการบริหารเพ่ือพฒันาครูในการจัดการเรียนรู้  
 

1. ครูศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั จ านวน 10 คน  
1. นางทวพีร ช่วยเพล 
2. นางวงเดือน พรมวชิยั 
3. นางสาวชนิดา แกว้นาค 
4. นางสุพตัรา จนัทร์นอ้ย 
5. นายอานนท ์เขียวแกว้ 
6. นางจุฑารัตน์ เรืองเดช 
7. นายวทิวสั หาหอม 
8. นายจินตวฒัน์ จนัทร์นอ้ย 
9. นายอรรถพล ทะนนัไชย  
10. นางสาวกลัยา เรือนรักเรา 

2. ผูป้กครองของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 10 คน 
1. นางพิกุล ทองกล ่า 
2. นางสุนิสา น่วมทอง 
3. นางสาวสุกญัญา จ าเริญ 
4. นางกาญจนา สุวรรณภาชน์ 
5. นางร่าน ผกูจิต 
6. นางนรินทร์ แกว้นิล 
7. นางวนิดา ดวงหาคลงั 
8. นางสาวศิริรัตน์ ใจดี 
9. นายจีระศกัด์ิ เรืองฤทธ์ิ 

       10. นางมยรุา โตสีดา 
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ภาคผนวก ค 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
วนัอาทติย์ที ่8 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฮอลเิดย์ การ์เดนเชียงใหม่ 

 
รองศาสตราจารย ์ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร   ประธานหลกัสูตรสาขาวชิาการศึกษาพิเศษ  

(ระดบัปริญญาเอก) คณะครุศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

           ดร.พิกุล เลียวศิริพงศ ์   อาจารยพ์ิเศษ สาขาการศึกษาพิเศษ  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

นายศกัดา เรืองเดช    ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จงัหวดัพิษณุโลก 

นางสุรัญจิต วรรณนวล   ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัล าปาง 

ดร.ปนดัดา วงศจ์นัตา   ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถมัภ ์
กรุงเทพมหานคร 

นายธีระ จนัทรรัตน์   ผูท้รงคุณวุฒิ 
อดีตผูอ้  านวยการกองการศึกษาพิเศษ 

ดร.สุรางค ์วสุิทธิสระ   ผูท้รงคุณวุฒิ 
       อดีตผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก 
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ภาคผนวก ง 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ข้าร่วมประชุม 

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทีร่่วมประชุม 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบ ฯ  

วนัเสาร์ที ่12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิสุโข ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย 
 

รองศาสตราจารย ์ดร.ฉนัทนา จนัทร์บรรจง อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย ์ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย ์ดร.ภานุวฒัน์ ภกัดีวงศ ์ อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร   ประธานหลกัสูตรสาขาวชิาการศึกษาพิเศษ  
(ระดบัปริญญาเอก) คณะครุศาสตร์ 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
ดร.วุฒิศกัด์ิ เหล็กค า ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
           ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์  ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนสอนคนตาบอด 

ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถมัภ ์จงัหวดัเชียงใหม ่
นายศกัดา เรืองเดช    ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  

โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จงัหวดัพิษณุโลก 
นางสุรัญจิต วรรณนวล   ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัล าปาง 
นายธีระ จนัทรรัตน์   ผูท้รงคุณวุฒิ 

อดีตผูอ้  านวยการกองการศึกษาพิเศษ 
ดร.สุรางค ์วสุิทธิสระ   ผูท้รงคุณวุฒิ 

       อดีตผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก 
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ภาคผนวก จ 

รายช่ือครูกลุ่มเป้าหมายกบัการทดลองใช้รูปแบบฯ 
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รายช่ือครูกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 9 คน กบั การทดลองใช้รูปแบบฯ 
 

ที่ ช่ือ – สกุล 
1 นางวชัราภรณ์ ปะสะจนั 
2 นางสาวปิยวรรณ ดวงเงิน 
3 นางสาวนรีรัตน์ บางเฟ่ือง 
4 นางสาวจนัจิรา น่วมนวล 
5 นางสาวนนัทิกา ยากูล 
6 นางสาวพรธิพา สุธงษา 
7 นายวชิรวทิย ์ธิปะตะ 
8 นายธณันมชมฒ ์รินรา 
9 นายวทิวสั หาหอม  
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ภาคผนวก ฉ 
 

   ผลการวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของเคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวจิยั 

และค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของขอ้สอบ 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)  

 
แบบวเิคราะห์เอกสาร จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
  

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

1) แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2) แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฏีการบริหาร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3) แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
4) แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5) แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
6) แนวคิดเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
    ทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
7) แนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคการจดัการเรียนรู้ส าหรับ   
    ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 

รวม 0.9 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)  

แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับสัมภาษณ์ครู และผูป้กครอง เก็บขอ้มูลความตอ้งการในการพฒันาของครู 

ในการจดัการเรียนรู้ และแนวทางการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้  
 

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

1) ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั  
    ปัญหาในการจดัการเรียนรู้ของครู   +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2) ท่านคิดวา่ ควรมีการพฒันาความสามารถของครู 
    ในการจดัการเรียนรู้หรือไม่อยา่งไร +1 0 +1 +1 0 3 0.6 
3) ท่านตอ้งการพฒันาทกัษะผูเ้รียนกลุ่มใดมากท่ีสุด  
    และตอ้งการเนน้ทกัษะใดมากท่ีสุด +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
4) ท่านอยากเสนอแนะแนวทางการบริหารเพ่ือพฒันา 
    ครู หรือดว้ยวธีิการใดบา้ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม 0.9 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)  

                                                     ประเด็นในการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ส าหรับผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการบริหารเพื่อ
พฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
 

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที ่1 หลกัการของรูปแบบ 
1)  เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีเขา้ใจง่าย  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2) เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีสามารถน าไปใชไ้ดง่้าย  +1 0 +1 0 +1 3 0.6 
3)  เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีตรวจสอบง่าย  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
4) เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีมีความทนัสมยัสามารถ     
    ประยกุตใ์ชไ้ดต้ามบริบทท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5) เป็นหลกัการท่ีใชใ้นการพฒันาครูครอบคลุม 
     การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
     ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม   0.8 

องค์ประกอบที ่2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ  
 6) มุ่งพฒันาครูใหมี้ความรู้พ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ 
     เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ 
     ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทาง 
     สติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
7) มุ่งพฒันาครูใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการจดั 
    การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
8)  มุ่งพฒันาครูใหมี้เจตคติเก่ียวกบัการจดั 
     การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
9) มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการเตรียม  
    การสอนในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
    การช่วยเหลือตนเอง 

+1 +1 0 0 +1 3 0.6 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

10)  มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการน าเขา้ 
       สู่บทเรียนในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
11)   มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการจดั 
        การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
12)   มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการสรุป   
     บทเรียนและประเมินผลผูเ้รียนในการจดั 

        การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
13)   มุ่งพฒันาผลพฒันาการท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
     ตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้น  
     แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

รวม   0.9 

องค์ประกอบที ่3 ปัจจยัน าเข้า 

1.  ด้านบุคลากร  
1.1 ผู้บริหาร 

    1.1.1 คุณลกัษณะของผู้บริหาร 
14)  มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล ก าหนดนโยบาย   
       การพฒันาการศึกษาในสถานศึกษาไดช้ดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

15)  เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง รู้เท่าทนั 
       ต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลง  +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

16)  เป็นผูน้ านวตักรรมใหม่ๆมาพฒันาการศึกษา 
       ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

17)  เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
18)  เป็นผูท่ี้คอยส่งเสริมเพ่ือพฒันาครูสู่ครูมือ 
       อาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

19)  เป็นก าลงัใจ ใหค้  าปรึกษาช้ีแนะแนวทาง 
       และคอยแกไ้ขปัญหาใหก้บัคณะครู 
       ในสถานศึกษา +1 0 +1 +1 0 

 
 
3 0.6 

รวม 0.9 

    1.1.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้บริหาร   
20) วางแผน มอบนโยบายการพฒันาวามสามารถ 
       ของครูและก าหนดแนวการพฒันาอยา่งชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 
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21) สร้างแรงจูงใจในการพฒันาครู ในการจดัการเรียนรู้ 
      ทกัษะการช่วยเหลือตนเองร่วมกบัคณะครู +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

22) ก าหนดแนวทางการบริหารเพ่ือพฒันาครู 
       ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

23) จดัหลกัสูตรการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันา 
       ครูใหค้รูมีความรู้ มีทกัษะ และมีเจตคติต่อ 
       การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
        ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
5 1 

24)   นิเทศ ก ากบัและติดตามผลการปฏิบติัการสอน 
         และการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกระยะ 
         อยา่งต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

25)   ประเมินผลความสามารถของครูในการจดั 
         การเรียนรู้ใหค้รอบคลุมทุกดา้น +1 0 +1 0 +1 

 
3 0.6 

26)   สะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ของครูเพื่อน าไป 
        ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัการเรียนรู้ต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

รวม 0.9 

รวมผู้บริหาร 0.9 

   1.2 ครูผู้สอน 

    1.2.1 คุณลกัษณะของครูผู้สอน 
27) ปฏิบติัตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
28) เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการจดัการเรียนการสอน 
      ส าหรับเพ่ือนร่วมวชิาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

29) ตระหนกัในหนา้ท่ีรักองคก์รและมีส่วนร่วม 
      ในกิจกรรมขององคก์ร +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

30) ยอมรับการเปล่ียนแปลง และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
31) มีความรักและเมตตาต่อศิษย ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
32) มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตาม 
      วสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายต่างๆท่ีก าหนดไวร่้วมกนั +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

รวม 1 
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      1.2.2 บทบาทและหน้าทีข่องครูผู้สอน 
33) เตรียมการสอนตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
34) จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล    
       (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และ 
      แผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

35) กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียนท่ีหลากหลาย 
       เร้าความสนใจของผูเ้รียน +1 0 +1 0 +1 

 
3 0.6 

36) เลือกใชส่ื้อท่ีตรงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

37) ประเมินผลพฒันาของผูเ้รียนตรงตามสภาพจริง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
38) สรุปผลการจดัการเรียนรู้ท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์อง 
       การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ 
      ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
รวม 0.9 

รวมครูผู้สอน 0.9 

1.3 ผู้เรียน 

      1.3.1 คุณลกัษณะของผู้เรียน 
39) สามารถรับรู้ และส่ือสารได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
40) มีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม  
     1.3.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้เรียน  
41) ผูเ้รียนรับการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
       อยา่งต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

42)  ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอน   +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
รวม   1.0 

 1.4 ผู้ปกครอง 

   1.4.1 คุณลกัษณะของผู้ปกครอง  
43) มีเวลาใหก้บัผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
44) ยอมรับการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองของครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
  1.4.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้ปกครอง 
45) น าผูเ้รียนมารับบริการอยา่งสม ่าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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46) มีความมุ่งมัน่ตั้งใจ รับฟังขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันา 
       ทกัษะการช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียน +1 0 +1 0 +1 

 
3 

 
0.6 

47) ร่วมมือกบัครูในการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
       ขณะอยูบ่า้น +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

48) ประเมิน และรายงานผลพฒันาการของผูเ้รียน 
       ร่วมกบัครู +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

รวม 0.9 

รวมด้านบุคลากร 0.9 

2. ด้านงบประมาณ 

   2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
49) มีการจดัสรรค่าใชจ่้ายในการด าเนินการอยา่งเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
50) มีการควบคุมแผนการใชจ่้ายท่ีถูกตอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
51) มีการประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม 1.0 

   2.2 ระดมทรัพยากรจากเครือข่าย 
52) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายเพ่ือน ามาใชใ้นการพฒันา 
       ครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
53) หน่วยงานภายนอกใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ี 
      ส่งเสริมทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม 1.0 

รวมด้านงบประมาณ 0.9 

3. ด้านวสัดุ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ 

3.1 วสัดุ ส่ือ อุปกรณ์ 
54) จดัหาวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้ง  
      กบัการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
      ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
55) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนได ้
       ลงมือปฏิบติัจริงในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือ 
        ตนเอง 0 +1 +1 0 +1 

 
3 0.6 

56) \ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ในการฝึกทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
       และประเมินผลการใชส่ื้ออยา่งมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 
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57) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ภายในสถานศึกษาให ้
       เกิดประโยชน์ต่อการฝึกทกัษะการช่วยเหลือ 
       ตนเองของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
58) จดัหาวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ใหเ้พียงพอพร้อมใช ้
       งานในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองและ 
      ปฏิบติัจริง แกปั้ญหาจากประสบการณ์จริง  
      รวมทั้งใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั 
      การด าเนินชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม 0.9 

   3.2 แหล่งเรียนรู้ และการจดับรรยากาศในช้ันเรียน 
59) จดัแหล่งเรียนรู้และจดับรรยากาศในชั้นเรียนให ้
       เหมาะสมกบัการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
       ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
60) จดัท าป้ายนิเทศใหส่้งเสริมทกัษะการช่วยเหลือ 
       ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
       ทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
61) จดัสภาพบรรยากาศในชั้นเรียนใหถู้กสุขลกัษณะ 
       สะอาด มีอากาศถ่ายเทไดดี้ 0 +1 +1 0 +1 

 
3 

 
0.6 

62) จดัมุมเสริมประสบการณ์ในชั้นเรียนดว้ยส่ือ  
       ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการฝึก 
       ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
63) ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก   
       สถานศึกษาเสริมสร้างทกัษะการช่วยเหลือ 
       ตนเองใหก้บัผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
64)  มีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการช่วยเหลือ 
       ตนเองอยา่งหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

65) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัแหล่งเรียนรู้ และ 
       บรรยากาศในชั้นเรียนในการจดักิจกรรม 
       การเรียนรู้และน าเทคนิควธีิการไปพฒันาผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
รวม 0.9 

รวมด้านวสัดุ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ 0.9 
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4. ด้านการบริหารจดัการ 
66) วางแผนเพื่อเตรียมการเพื่อเสนอโครงการฝึกอบรม 
       พฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ 
       ตนเอง  +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

67) จดัท าหลกัสูตรโครงการฝึกอบรมพฒันาครูในการจดั 
       การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

68) ด าเนินโครงการฝึกอบรมพฒันาครูในการจดั 
       การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองตามท่ีก าหนด +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

69) ประเมินผลโครงการฝึกอบรมพฒันาครูในการจดั 
       การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองทุกระยะ 0 +1 +1 0 +1 

 
3 0.6 

70) สะทอ้นผลการประเมินใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
71) สรุปและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
       ฝึกอบรมพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

72) ปรับปรุง/พฒันา โครงการฝึกอบรมพฒันาครู 
       ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

73) ขยายผลต่อสาธารณชนโครงการฝึกอบรมพฒันาครู 
       ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 0 +1 0 

 
3 

 
0.6 

รวม 0.9 

รวมทั้งหมด 0.9 

องค์ประกอบที ่4 กระบวนการ 

ขั้นที ่1 การวางแผนและสร้างแรงจูงใจ 
74) วางแผนและมอบนโยบายต่างๆในการพฒันา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
75) ร่วมกนัเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาความสามารถ 
      ของครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง   
      ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

76) ใชก้ระบวนการบริหารเชิงคุณภาพมาประยกุตใ์ช ้
     ในการพฒันาความสามารถของครูในการจดั 
     การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียน 
     ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 0 +1 +1 +1 0 

 
 
 
3 

 
 
 

0.6 

 
 



   204 
 

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

77) ร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรอบรมพฒันาครูเชิงปฏิบติัการ    
       เพื่อพฒันาความสามารถของครูในการจดัการเรียนรู้ 
       ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
       ความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

78) สร้างแรงจูงใจใหก้บัครูเพ่ือใหเ้กิดแรงบนัดาลใจใน 
      การพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
       ความบกพร่องทางสติปัญญา  +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

รวม 0.9 

ขั้นที ่2 การฝึกอบรม 
79) ใหมี้ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง 
      กบัการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
      ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 

5 

 
 

1 
80) พฒันาครูดา้นการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ 
      บุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และ 
       แผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  (IFSP) +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
81) พฒันาครูดา้นเทคนิค วธีิการสอนไปใชจ้ดัการเรียนรู้ 
       ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
       ความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
82) พฒันาครูดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั 
       การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียน 
       ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
83)  พฒันาครูดา้นการจดัหา สร้างนวตักรรม เทคโนโลย ี
        ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ 
        ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 

5 

 
 

1 
84)  พฒันาครูดา้นการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียน +1 0 +1 +1 0 3 0.6 
85)   ครูน าความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง 
        กบัการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
        ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
        ไปสู่การปฏิบติั +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 

5 

 
 
 

1 
รวม 0.9 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

ขั้นที ่3 การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
86) ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
       แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) แผนการใหบ้ริการ   
       ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 

 
 

5 

 
 

1 
87) ครูมีเทคนิค วธีิการสอนในจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
      ทางสติปัญญาท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 

 
 

5 

 
 

1 
88) ครูจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง    
       ทางสติปัญญาสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
89) ครูผลิต/ จดัหา/ นวตักรรม เทคโนโลย ี ส่ิงอ านวย 
      ความสะดวก ส่ือบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 
      ทางการศึกษามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
      ทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

1 
90) ครูวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนตรงตามวตัถุประสงค ์
       ของการจดัการเรียนรู้ +1 0 +1 0 +1 

 
3 

 
0.6 

รวม 0.9 

ขั้นที ่4 การนิเทศ ตดิตามและประเมนิผล 
91) ผูนิ้เทศท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมวางแผน และจดัท า 
      ปฏิทินการออกนิเทศอยา่งต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

92) มีเคร่ืองมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอยา่ง 
      ชดัเจนตรงประเด็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

93) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลใหค้รอบคลุมทุกดา้น 

       ทั้งดา้นการเตรียมการสอน การน าเขา้สู่บทเรียน 
       การจดัการเรียนการสอนและการประเมิน และสรุปผล +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
94) ผูนิ้เทศตอ้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล 
      สารสนเทศในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียน 
      การสอนต่อไป +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
95) ผูนิ้เทศตอ้งจดัท ารายงานผลการนิเทศ ติดตาม 
       และประเมินผลต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา    +1 0 +1 +1 0 

 
3 

 
0.6 

รวม 0.9 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

ขั้นที ่5 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
96) เป็นการน าเสนอผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการจดั 
      การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

97) เปิดโอกาสใหค้รูไดส้ะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้  
      ทกัษะการช่วยเหลือตนเองต่อสาธารณชน +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

98) เป็นการยกยอ่ง สรรเสริญครูท่ีมีผลงานจากการจดั 
       การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
       ความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 

1 
รวม 1 

รวมทั้งหมด 0.9 

องค์ประกอบที ่5 ผลลพัธ์ 

1. ด้านการเตรียมการสอน 
99) ครูมีความรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น 
     รายบุคคล          +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

100) ครูมีความรู้และทกัษะในการเขียนแผนการจดั 
     การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะ 
     บุคคล (IIP)  +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

101) ครูสามารถเตรียมหอ้งเรียนและจดับรรยากาศใน 
    ชั้นเรียน +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

102) ครูสามารถเตรียมความรู้หรือเอกสารประกอบ 
     การสอน +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

103) ครูสามารถเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และส่ือท่ีใชใ้น 
      การสอน 0 +1 +1 +1 0 

 
3 0.6 

รวม 0.9 

2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
104) ครูมีความรู้และทกัษะการน าเขา้สู่บทเรียนน่าสนใจ       +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
105)  ครูมีกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียนท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
106)  ครูสามารถน าเขา้สู่บทเรียนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
107)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 
108)  ครูน าเขา้สู่บทเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม 0.9 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
109) ครูมีความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 

 การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง   
 ทางสติปัญญา  +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

110) ครูจดัการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ี    
         ก าหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

111) ครูจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ย 
        การลงมือท า (Learning by Doing) +1 +1 0 0 +1 

 
3 0.6 

112) ครูใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและตรงตามเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
113) ครูจดัการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และน่า     
       สนใจ +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

รวม 0.9 

4. ด้านการประเมนิ และสรุปผล 
114) ครูมีความรู้และทกัษะในการประเมินและสรุปผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
115) ครูสามารถสรุปบทเรียนไดต้รงตามจุดประสงคเ์ชิง 
         พฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษา 
         เฉพาะบุคคล(IEP) +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

116) ครูประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนทุกระยะต่อเน่ือง +1 +1 0 +1 0 3 0.6 
117) ครูน าเสนอและรายงานผลการประเมินผูเ้รียนอยา่ง 
         ต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

118) ครูมีการสะทอ้นผลการพฒันาการของผูเ้รียนต่อ 
         ผูป้กครอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

รวม 0.9 

รวมทั้งหมด 0.9 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)  

แบบทดสอบวดัความรู้ของครูในการจัดการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

1. ขอ้ใดไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 
    พิเศษ +1 +1 +1 

 
+1 

 
+1 5 1 

 

         ก. เด็กท่ีฉลาด มีความสามารถพิเศษ         
         ข. เด็กท่ีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ         
         ค. บุคคลซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเอง 
              ไดห้รือดอ้ยโอกาส    

  
  

 

         ง. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  
             จิตใจสติปัญญา    

  
  

 

2. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการจดัการศึกษาพิเศษ +1 +1 0 +1 0 3 0.6  
         ก. ตอ้งด าเนินการทนัทีท่ีคน้พบ 
              ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
       ข. เป็นการจดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริม 
           ความสามารถพิเศษใหสู้งสุด 
       ค. การจดับริการส าหรับเด็กพิเศษ 
            ตอ้งครอบคลุมตั้งแต่ก่อนวยัเรียน 
            จนถึงระดบัมธัยมศึกษา 
       ง.  เด็กพิเศษคนหน่ึงอาจตอ้งการ 
            รูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษ 
            ท่ีแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลา    

  

  

 

3. เหตุผลจ าเป็นของการจัดการศึกษา 
    ส าหรับคนพิการไดก้ล่าวถึงในกฎหมาย    
    ใดบา้ง 
       ก. มาตรา 10 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
       ข. มาตรา 10 พรบ. สิทธิทางการศึกษา  
           พ.ศ. 2542 
      ค. มาตรา 10 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ  
          พ.ศ. 2542 
      ง. มาตรา 10 พรบ.การจดัการศึกษาเพื่อ 
          คนพิการ พ.ศ. 2542 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1  
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

4. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
       ก. ผูดู้แลคนพิการคือบุคคลท่ีใกลชิ้ด ท่ีดูแล 
           หรืออุปการะ 
      ข. ครูการศึกษาพิเศษ หมายความวา่ ครูท่ีมี 
          หนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็กพิเศษ 
      ค. คนพิการ หมายความวา่ บุคคลท่ีมีสภาพร่างกาย  
           จิตใจ สติอารมณ์ การเรียนรู้ไม่ปกติหรือบกพร่อง 
      ง. สถานศึกษาเฉพาะความพิการ หมายความวา่  
          สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
          ทั้งของรัฐและเอกชนแต่ไม่รวมถึงการจดั 
          การเรียนท่ีบา้น 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 +1 5 
 
 

1 
 

 

5. คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ยกเวน้ ขอ้ใด 
      ก. ไดรั้บการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกนัคุณภาพ 
     ข. เลือกระบบและรูปแบบการจดัการศึกษา  
          ไดต้ามความสนใจและความถนดั 
     ค.ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียคา่ใชจ่้ายตั้งแต ่
          แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวติ 
     ง. เลือกท างานไดต้ามความตอ้งการเหมือน 
          บุคคลทัว่ไป โดยรัฐตอ้งจดัใหต้ามความตอ้งการ 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 +1 5 
 
 

1 
 
 

 

6. การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับ 
    คนพิการ ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
     ก. ใหส้ถานศึกษาในทุกสงักดั จดัท าแผนการจดั 
           การศึกษาเฉพาะบุคคลสอดคลอ้งกบัความพิการ 
           ของแต่ละบุคคล 
     ข. ใหจ้ดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลตามกลุ่ม 
          ประเภทของความพิการ 
     ค. ใหจ้ดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีมี 
          ความจ าเป็นตอ้งจดัท า 
     ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 

0 
 
 
 

+1 0 3 
 
 

0.6 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

7. การช่วยเหลือดา้นการประเมิน ทดสอบ  
    ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ขอ้ใด 
    ไม่เหมาะสม 
        ก. ช่วยปรับขยายเวลาท าการสอบใหม้ากข้ึน 
       ข. ใหมี้เจา้หนา้ท่ีช่วยเหลือในการท าขอ้สอบ 
       ค. ช่วยอ านวยความสะดวกดา้นวธีิการ 
           ตอบขอ้สอบ เช่น ใหมี้เจา้หนา้ท่ี 
           ช่วยเขียนค าตอบ 
       ง. ปรับรูปแบบของแบบทดสอบให ้
           เหมาะสมกบัความตอ้งการ เช่น  
           เป็นอกัษรเบรลล,์เป็นภาษามือ 

+1 
 
 
 
 

+1 
 
 
 
 

+1 
 
 
 
 

+1 +1 5 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 

8. ค  ากล่าวใดไม่สอดคลอ้งกบักระบวน 
     การวดัและประเมินผลส าหรับคนพิการ 
       ก. มีการเทียบโอนประสบการณ์ได ้
       ข. มีวธีิการวดัท่ีเหมาะสมตามความพิการ 
       ค. มีการบูรณาการ การวดัไดห้ลากหลายวธีิ 
       ง. ใชร้ะเบียบการวดัผลท่ีแตกต่างจาก 
           นกัเรียนทัว่ไป 

+1 
 

 

+1 
 

 

+1 
 

 

+1 +1 5 
 

1 
 
 

 

9. การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ขอ้ใด 
    กล่าวไม่ถูกตอ้ง 
       ก. คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียม 
           กบันกัเรียนทัว่ไป 
       ข. คนพิการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บส่ิงอ านวย 
           ความสะดวกโดยรัฐเป็นผูจ้ดัให ้
       ค. คนพิการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษา 
           และรับบริการมากเป็นพิเศษกวา่คนปกติ 
      ง. คนพกิาร มีสิทธิท่ีจะเลือกท่ีเรียน  
          เลือกประกอบอาชีพไดต้ามความถนดั 
          และความตอ้งการ 
 
 

+1 
 

 

+1 
 

 

+1 
 

 

+1 +1 5 
 
 

1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

10. แผนซ่ึงก าหนดแนวทางการจดัการศึกษา 
      ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
      ของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลย ี 
      ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ 
      ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะ     
      บุคคลสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
        ก. แผนการจดัการศึกษารายบุคคล 
        ข. แผนการจดัการเรียนรู้รายบุคคล 
        ค. แผนการจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
        ง. แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

11. ขั้นตอนในการจดัท าแผนการจดัการศึกษา 
      เฉพาะบุคคล ขั้นตอนแรกไดแ้ก่ขอ้ใด 
        ก. การรวบรวมขอ้มูล 
        ข. การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 
        ค. การประสานความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
        ง. การคดักรองประเภทความพิการ 
            ทางการศึกษา 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

12. สถานศึกษาตอ้งมีการปรับปรุงแผนการจดั 
      การศึกษาเฉพาะบุคคลอยา่งนอ้ยปีละก่ีคร้ัง 
        ก. ส่ีคร้ัง 
        ข. สามคร้ัง 
        ค. สองคร้ัง 
        ง. หน่ึงคร้ัง 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

13. บุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการท างาน 
      แบบทีมสหวิชาชีพระหวา่งครู ผูป้กครอง  
      และนกัวชิาชีพ 
        ก. แพทย ์
        ข. ครู 
        ค. ผูป้กครอง 
        ง. นกัวิชาชีพ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

14. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์หรือบริการท่ี 
      ใชส้ าหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือท่ีมีการดดัแปลง 
      หรือปรับใชใ้หต้รงกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
      ของคนพิการแต่ละบุคคล เพ่ือเพ่ิม รักษา คงไว ้หรือ 
      พฒันาความสามารถและศกัยภาพท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูล    
      ข่าวสารการส่ือสาร รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวติ 
      ประจ าวนัเพ่ือการด ารงชีวติอิสระสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
        ก. ส่ือและอุปกรณ์ส าหรับคนพิการ 
        ข. ส่ือและอุปกรณ์ส าหรับเดก็พิเศษ 
        ค. เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก 
        ง. เทคโนโลยทีางการศึกษาเพื่อเด็กพิการ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

15. ขอ้ใดคือแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
       ก. Individualized Education Program 
       ข. Individualized Education Process 
       ค. Individualized Education Project 
       ง. Individualized Education Prompt 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

16. ขอ้ใดมีหนา้ท่ีจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล  
      โดยใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
      ของคนพิการ 
        ก. ครู 
        ข. สถานศึกษา 
        ค. ส านกังานเขตพ้ืนท่ี 
        ง. ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

17.  จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนนัทนาการส าหรับเด็กพเิศษ คือ 
        ก. เสริมสร้างก าลงัใจและทศันคติท่ีดีต่อสงัคม 
        ข. ผอ่นคลายความเครียดทางอารมณ์ 
        ค. กระตุน้พฒันาการใหมี้ขอ้จ ากดัมากข้ึน 
       ง. บ าบดัและฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางร่างกาย 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

18. แผนซ่ึงก าหนดแนวทางการจดัการศึกษา 
      ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
      ของคนพิการซ่ึงก าหนดเทคโนโลย ี 
      ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ 
      ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
      เฉพาะบุคคล ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
        ก. แผนการจดัการศึกษาบุคคลพิการ 
        ข. แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
          ค.  แผนการจดัการศึกษาเฉพาะความพิการ 
         ง. แผนการจดัการศึกษาบุคคลท่ีมี 
             ความบกพร่อง 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

19. คณะกรรมการจดัท าแผนการจดัการศึกษา 
       เฉพาะบุคคล มีใครบา้ง 
         ก. ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร นกัเรียน 
         ข. ครู ผูบ้ริหาร นกัเรียน 
         ค. ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ครู ครูประจ าชั้น 
             คณะสหวชิาชีพ 
        ง.  ผูบ้ริหารเท่านั้น 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

20. ขอ้ใดคือวตัถปุระสงคข์องการจดัท า 
      แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
        ก. เพื่อใหค้นพิการไดรั้บการจดัการศึกษา 
            ใหส้อดคลอ้งความตอ้งการพิเศษ 
            เป็นรายบุคคลโดยเฉพาะ 
        ข. เพื่อใชเ้ป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
            ตรวจสอบความกา้วหนา้ทางการเรียน 
            และพฒันาการของผูเ้รียน 
        ค.  เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง     
            ครู และคณะสหวชิาชีพ มีส่วนร่วม 
            ในการวางแผนการจดัการศึกษา 
            ใหผู้เ้รียนแต่ละคน 
       ง.  ถูกทุกขอ้ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

21. พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับ 
      คนพิการ พ.ศ.2551 ใหนิ้ยาม “แผนการจดั 
      การศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายถึงขอ้ใด 
         ก. แผนการใหบ้ริการทางการศึกษา 
             พิเศษรายปี 
         ข. แนวทางการจดัการศึกษาคนพิการ 
             ส าหรับครูการศึกษาพิเศษ 
         ค. แผนซ่ึงก าหนดแนวทางการจดั 
              การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
             จ าเป็นพิเศษของคนพิการตลอดจน 
             ก าหนดเทคโนโลย ีส่ิงอ านวย 
             ความสะดวก ส่ือ บริการ และ 
             ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
             เฉพาะบุคคล 
         ง. ถูกทุกขอ้ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

22. การจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
      ตอ้งค านึงถึงบริบทดา้นใดเป็นส าคญั 
         ก. ดา้นผูเ้รียน 
         ข. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
         ค. ดา้นกิจกรรมและเทคโนโลย ี
             ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ 
              และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
         ง. ถูกทุกขอ้ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

23. ส่ิงท่ีตอ้งการในส่ือบญัชี ข ท่ีระบุใน 
      แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
      ผูจ้ดัหา คือ 
        ก. ผูป้กครอง 
        ข. สถานศึกษา 
        ค. สถานพยาบาล 
        ง. ถูกทุกขอ้ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

24. การช่วยเหลือระยะสั้น (Intermittent) ใชก้บัเด็ก 
      ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาลกัษณะเช่นใด 

ก. แตนจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 

     ตอนปลาย ตอ้งการหางานท า จึงช่วยประสาน
หา สถานประกอบการให ้

ข. โตด๊ชอบท างาน แต่ไม่ยอมเรียน จึงใหท้ างาน
อยา่งเดียว ไม่ตอ้งเขา้มาเรียนเลย 

ค. ตอ้ยไม่ชอบเรียนหนงัสือ หนีเรียนบ่อยมาก 
ครูจึงใหห้ยดุเรียนอยูบ่า้นเฉยๆ 

ง. แต๋วชอบนอนหลบัในหอ้งเรียนเป็นประจ า   
จึงใหไ้ปนอนพกัท่ีหอ้งพยาบาล  

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 
 

1 
 
 

 

25. ขอ้ใดคือลกัษณะทางร่างกายของบุคคลท่ีมี 
      ความบกพร่องทางสติปัญญา 
         ก. มือใหญ่มาก 
         ข. หูมีการปวดเร้ือรัง 
         ค. มกัมองเห็นภาพซอ้น 
         ง. ล้ินมกัจะโตเกินขนาด 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 
 

1 
 
 

 

26. ปัญหาท่ีมกัเกิดกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
      ทางสติปัญญา ไดแ้ก่ 
         ก. พฤติกรรมและการปรับตวั 
         ข. สติปัญญาและการปรับตวั 
         ค. การควบคุมตวัเองและอารมณ์ 
         ง. การปรับตวัและการควบคุมตนเอง 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 
 

1 
 
 

 

27. เด็กชายตอ้ม มีลกัษณะท่ีชดัเจนคือขาดความสามารถ 
      ทางการเรียนรู้ ช่วงความสนใจสั้น พูดชา้ พูดไม่ชดั 
      ไม่กระฉบักระเฉง สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได ้
      จากขอ้มูลดงักล่าวเด็กชายตอ้มจ าเป็นตอ้งไดรั้บ 
      การสนบัสนุนในระดบัใด 
        ก. สนบัสนุนมาก 
        ข. สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 
        ค. การช่วยเหลือเพียงระยะสั้น 
        ง. สนบัสนุนอยา่งจ ากดัเท่าท่ีจ าเป็น 

+1 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 
 

1 
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รายการประเมนิ 
 ผู้เช่ียวชาญ  SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

28. ภาวะท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมี     
      สาเหตุมาจากยนีทางพนัธุกรรม เราเรียกวา่ 
         ก. ดาวน์ซินโดรม 
         ข. พิการซอ้น 
         ค. ออทิสติก 
         ง. แอลดี 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

29. IQ (Intellingence Quotient) หมายถึง 
        ก. ความจ า 
        ข. ความคิดสร้างสรรค ์
        ค. ความฉลาดทางเชาวปั์ญญา 
        ง. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

30. นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   
      ระดบัปานกลาง มีระดบัเชาวน์ปัญญา 
       ระหวา่ง 
        ก. 70 - 80 
         ข. 35 - 49 
         ค. 50 - 70 
         ง. 20 - 34 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

31. การประเมินระดบัความฉลาดทางสติปัญญา    
       ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะ 
       พิจารณา 2 เร่ืองหลกัคือ 
        ก. ความสามารถในการปรับตวัและ 
            พฒันาการทางภาษา 
        ข. ความสามารถในการปรับตวัและ   
            พฒันาการทางร่างกาย 
        ค. พฒันาการทางสงัคมและความสามารถ 
            ในการปรับตวั 
        ง. ความสามารถทางสติปัญญาและ 
            ความสามารถในการปรับตวั 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

32. การประเมิน ในระยะแรกเร่ิมเพ่ือ     
      ดูแนวโนม้ใดของเด็ก 
         ก. การปรับตวั 
         ข. พฒันาการ 
         ค. สติปัญญา 
         ง. ร่างกาย 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

33. การประเมินระยะใดส าคญัท่ีสุด 
         ก. การประเมินตั้งแต่ในครรภ ์
         ข. การประเมินในระยะแรกคลอด 
         ค. การประเมินในระยะหลงัคลอด 
         ง. การประเมินในระยะก่อนวยัเรียน 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

34. การประเมินในระยะแรกคลอดใครเป็น 
      ผูป้ระเมินเด็ก 
        ก. แม่ 
        ข. พอ่ 
        ค. แพทย ์
        ง. ญาติพี่นอ้ง 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

35. วธีิการประเมินเด็กระยะแรกคลอด นิยม 
      ใชว้ธีิใด 
        ก. การใชค้ะแนนแอป็การ์ 
        ข. การวดัของไวน์แลนด ์
        ค. การวดัของAAMD 
        ง. วดัพฤติกรรมเด็ก 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

36. ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องเร่ือง vestibular  
      หรือ tactile ตอ้งไดรั้บการรักษาจากผูใ้ด 
        ก. Physiotherapist 
        ข. Occupational Therapist 
        ค. speech-Language pathologist 
        ง. Prosthetist/Orthotist 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

37. เทคนิคตะล่อมกล่อมเกลา (shaping) เป็นเทคนิค 
      ท่ีน าเทคนิคใดมารวมกบัเทคนิคใด 
         ก. เลียนแบบและใหร้างวลั 
         ข. วเิคราะห์งานและใหร้างวลั 
         ค. กระตุน้เตือนและใหร้างวลั 
         ง. ส่ือการเรียนการสอนและใหร้างวลั 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

38. วธีิการประเมินพฤติกรรมทางออ้ม คือวธีิการใดบา้ง 
        ก. การสมัภาษณ์ 
        ข. การวดัทางสรีระ 
        ค. การวดัผลพฤติกรรม 
        ง. การสงัเกตพฤติกรรม 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

39. การปรับพฤติกรรม ส่ิงส าคญัประการแรกท่ีจะตอ้ง  
      ด าเนินการ คือ 
        ก. การประเมินพฤติกรรม 
        ข. การเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย 
        ค. การก าหนดพฤติกรรมเป้าหมาย 
        ง. การเลือกวธีิการปรับพฤติกรรม 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

40. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการฝึกเด็กสมองพิการใน 
      นกักายภาพบ าบดั 
        ก. ส่งเสริมการทรงท่าผา่นกิจวตัรประจ าวนั 
        ข. ฝึกตามล าดบัขั้นตอนของพฒันาการ 
        ค. กระตุน้ใหใ้ชร่้างกายขา้งมีแรงมากกวา่ขา้ง 
             อ่อนแรง 
        ง. ป้องกนั ลดการยดึติด ผิดรูปของอวยัวะต่าง ๆ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

41. เทคนิคการเพ่ิมพฤติกรรมท่ีพงึประสงค ์
      คือขอ้ใด 
         ก. การปรับสินไหม 
         ข. การใหเ้วลานอก 
         ค. การลงโทษ 
         ง. การช้ีแนะ 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

42. ขอ้จ ากดัของการใหแ้รงเสริมทางลบท่ีท า  
      ใหเ้กิดพฤติกรรมขา้งเคียงคือขอ้ใด 
         ก. ตั้งใจเรียน 
         ข. ไม่กรีดร้อง 
         ค. พฤติกรรมกา้วร้าว 
         ง. ชอบเขา้ร่วมกิจกรรม 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

43. ขอ้ใดไม่ใช่เทคนิคการลดพฤติกรรม 
         ก. การลงโทษ 
         ข. เบ้ียอรรถกร 
         ค. การใหเ้วลานอก 
         ง. การปรับสินไหม 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

44. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดภาวะ   
       บกพร่องทางสติปัญญา 
       ก. รับประทานอาหารท่ีมีสารเจือปน 

       ข. ติดเช้ือหดัเยอรมนั 

       ค. ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

        ง. ด่ืมน ้ าเกลือแร่ในปริมาณมาก 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
 

 

45. เป้าหมายการฟ้ืนฟแูละพฒันาสมรรถภาพ 
      คนพิการคือ 
        ก. มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกบัคนปกติ 
        ข. การแกไ้ข บ าบดั ขอ้จ ากดัของ 
             คนพิการ 
        ค. การแสดงศกัยภาพเพื่อใหผู้อ่ื้นยอมรับ 
        ง. การสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวติ 
            คนพิการ 
 
 
 
 
 
 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 +1 5 
 

1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

46. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแนวทางการจดักิจกรรมฟ้ืนฟ ู
      สมรรถภาพในสถานศึกษา 
          ก. การคดักรอง-การวางแผน-การใหบ้ริการ- 
              การทบทวนและปรับเปล่ียนการบริการ- 
              การยติุการบ าบดั-การส่งต่อ 
         ข. การคดักรอง-การวางแผน-การทบทวน 
              และปรับเปล่ียนการบริการ-การใหบ้ริการ- 
              การยติุการบ าบดั-การส่งต่อ 
         ค. การคดักรอง-การใหบ้ริการ-การวางแผน- 
             การทบทวนและปรับเปล่ียนการบริการ-การยติุ 
             การบ าบดั-การส่งต่อ 
        ง. การคดักรอง-การใหบ้ริการ-การวางแผน- 
            การทบทวนและปรับเปล่ียนการบริการ- 
            การส่งต่อ-การยติุการบ าบดั 

+1 
 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 
 

+1 +1 5 
 

 
 

1 
 
 
 

 

47. Physical Therapy หรือ Physiotherapy เป็น 
      การป้องกนัรักษา และจดัการเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว 
      ท่ีผิดปกติท่ีเกิดจากสภาพและภาวะท่ีเกิดในทุกช่วง 
      ชีวติ ภายใตก้ารดูแลและแนวทางของใคร 
         ก. นกักายภาพบ าบดั 
         ข. ผูช่้วยนกักายภาพบ าบดั 
         ค. นกักายภาพบ าบดัและผูช่้วยนกักายภาพบ าบดั 
         ง. ใครก็ไดท่ี้อบรมไดรั้บความรู้เก่ียวกบั                 
             กายภาพบ าบดั 

+1 
 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 
 

+1 +1 5 
 

 
 

1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
 

ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

48. “ครู” ไดรั้บประโยชนจ์ากแผนการจดั 
       การศึกษาเฉพาะบุคคล ตามขอ้ใด 
          ก. มีแนวทางในการจดักิจกรรม 
              การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั 
              ศกัยภาพของผูเ้รียน 
         ข. สามารถวดัและประเมินผลการพฒันา   
            ให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว  ้
         ค.  รู้ขอบเขตความรับผิดชอบการจดั 
              การเรียนการสอนของตนเอง 
        ง.  ถูกทุกขอ้ 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 +1 5 
 
 

1 
 
 

 

49. ในกระบวนการจดัท าแผนการจดัการศึกษา 
      เฉพาะบุคคล ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการจดัท า 
      แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
        ก. การคดักรองประเภทความพิการ 
            ทางการศึกษา 
        ข. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนการจดั 
             การศึกษาเฉพาะบุคคล 
        ค. การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 
        ง.  การจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ 
            บุคคล 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 +1 5 
 
 

1 
 

 

50. กฎหมายการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ  
      ระบุใหจ้ดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ 
      บุคคลเพื่อพฒันาเด็กพิการทุกคน โดยมี 
      หลกัการดงัน้ี 
         ก. เด็กทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษา 
         ข. การไม่เลือกปฏิบติัในการตรวจวดัและ 
             ประเมิน 
        ค. การใหบ้ริการทางการศึกษาแบบใหเ้ปล่า 
             ท่ีเหมาะสม 
        ง. ถูกทุกขอ้ 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 +1 5 
 
 

1 
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ผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
แบบทดสอบวดัความรู้ของครูในการจัดการเรียนรู้ 

รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
1. ขอ้ใดไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาพิเศษ 
        ก. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา 
        ข. เด็กท่ีฉลาด มีความสามารถพิเศษ 
        ค. เด็กท่ีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 
        ง. บุคคลซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองไดห้รือดอ้ยโอกาส 

0.83 0.33 ใชไ้ด ้

2. ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการจดัการศึกษาพิเศษ 
        ก. ตอ้งด าเนินการทนัทีท่ีคน้พบความตอ้งการจ าเป็น 
            พิเศษ 
        ข. เด็กพิเศษคนหน่ึงอาจตอ้งการรูปแบบการจดั 
            การศึกษาพิเศษท่ีแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลา 
        ค. เป็นการจดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความสามารถ 
            พิเศษใหสู้งสุด 
        ง. การจดับริการส าหรับเด็กพิเศษตอ้งครอบคลุม 
            ตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนถึงระดบัมธัยมศึกษา 

0.73 0.27 ใชไ้ด ้

3. เหตุผลจ าเป็นของการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการได ้
    กล่าวถึงในกฎหมายใดบา้ง 
        ก. มาตรา 10 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
        ข. มาตรา 10 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
        ค. มาตรา 10 พรบ.การจดัการศึกษาเพื่อคนพิการ  
            พ.ศ. 2542 
        ง. มาตรา 10 พรบ. สิทธิทางการศึกษา พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.70 0.47 ใชไ้ด ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
4. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
        ก. คนพิการ หมายความวา่ บุคคลท่ีมีสภาพร่างกาย 
            จิตใจ สติอารมณ์ การเรียนรู้ไม่ปกติหรือบกพร่อง 
        ข. ผูดู้แลคนพิการคือบุคคลท่ีใกลชิ้ด ท่ีดูแล 
            หรืออุปการะคนพิการ 
        ค. ครูการศึกษาพิเศษ หมายความวา่ ครูท่ีมี 
            หนา้ท่ีจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็กพิเศษ 
        ง. สถานศึกษาเฉพาะความพิการ หมายความ 
            วา่ สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาส าหรับ 
            คนพิการทั้งของรัฐและเอกชนแต่ไม่รวมถึง 
            การจดัการเรียนท่ีบา้น 

0.63 0.33 ใชไ้ด ้

5. คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ยกเวน้ ขอ้ใด 
        ก. ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตั้งแต ่
             แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ จนตลอดชีวติ 
        ข. เลือกท างานไดต้ามความตอ้งการ  
            เหมือนบุคคลทัว่ไป โดยรัฐตอ้งจดัให ้
            ตามความตอ้งการ 
        ค. เลือกระบบและรูปแบบการจดัการศึกษา  
            ไดต้ามความสนใจและความถนดั 
        ง. ไดรั้บการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกนัคุณภาพ 

0.83 0.20 ใชไ้ด ้

6. การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับคนพิการ  
    ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
        ก. ใหส้ถานศึกษาในทุกสงักดั จดัท าแผนการจดั 
            การศึกษาเฉพาะบุคคลสอดคลอ้งกบัความพิการ 
            ของแต่ละบุคคล 
        ข. ใหจ้ดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ตามกลุ่ม 
            ประเภทของความพิการ 
        ค. ใหจ้ดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคล 
            ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจดัท า 
       ง. ถูกทุกขอ้ 

0.63 0.60 ใชไ้ด ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
7. การช่วยเหลือ ดา้นการประเมิน ทดสอบ ส าหรับ 
    ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ขอ้ใดไม่เหมาะสม 
        ก. ปรับรูปแบบของแบบทดสอบใหเ้หมาะสม 
             กบัความตอ้งการ เช่น เป็นอกัษรเบรลล,์  
             เป็นภาษามือ 
       ข. ช่วยอ านวยความสะดวกดา้นวธีิการตอบ 
           ขอ้สอบ เช่น ใหมี้เจา้หนา้ท่ีช่วยเขียนค าตอบ 
       ค. ใหมี้เจา้หนา้ท่ีช่วยเหลือในการท าขอ้สอบ 
       ง. ช่วยปรับขยายเวลาท าการสอบใหม้ากข้ึน 

0.73 0.40 ใชไ้ด ้

8. ค  ากล่าวใด ไม่สอดคลอ้งกบักระบวนการวดัและ 
    ประเมินผลส าหรับคนพิการ 
        ก. ใชร้ะเบียบการวดัผลท่ีแตกต่างจากนกัเรียน 
            ทัว่ไป 
        ข. มีการเทียบโอนประสบการณ์ได ้
        ค. มีการบูรณาการ การวดัไดห้ลากหลายวธีิ 
        ง. มีวธีิการวดัท่ีเหมาะสมตามความพิการ 

0.53 0.27  ใชไ้ด ้

9. การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ขอ้ใดกล่าวไม่ 
    ถูกตอ้ง 
        ก. คนพิการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาและ 
            รับบริการมากเป็นพิเศษกวา่คนปกติ 
        ข. คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียมกบั 
            นกัเรียนทัว่ไป 
        ค. คนพิการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บส่ิงอ านวยความ 
            สะดวกโดยรัฐเป็นผูจ้ดัให ้
        ง. คนพิการมีสิทธิท่ีจะเลือกท่ีเรียน เลือก 
            ประกอบอาชีพไดต้ามความถนดัและ 
            ความตอ้งการ 

0.53 0.40 ใชไ้ด ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
10. แผนซ่ึงก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาท่ี 
      สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ 
      คนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลย ี 
      ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ 
      ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
      สอดคลอ้งกบั ขอ้ใด 
         ก. แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
         ข. แผนการจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
         ค. แผนการจดัการเรียนรู้รายบุคคล 
         ง. แผนการจดัการศึกษารายบุคคล 

0.33 0.27 ใชไ้ด ้

11. ขั้นตอนในการจดัท าแผนการจดัการศึกษา 
      เฉพาะบุคคล ขั้นตอนแรกไดแ้ก่ขอ้ใด 
         ก. การรวบรวมขอ้มูล 
         ข. การคดักรองประเภทความพิการทางการศึกษา 
         ค. การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 
         ง. การประสานความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

0.57 0.47 ใชไ้ด ้

12. สถานศึกษาตอ้งมีการปรับปรุงแผนการจดั 
       การศึกษาเฉพาะบุคคลอยา่งนอ้ยปีละก่ีคร้ัง 
         ก. หน่ึงคร้ัง 
         ข. สองคร้ัง 
         ค. สามคร้ัง 
         ง. ส่ีคร้ัง 

0.57 0.33 ใชไ้ด ้

13. บุคคลท่ีมีบทบาทสาคญัท่ีสุดในการทางานแบบ 
      ทีมสหวชิาชีพ ระหวา่งครู ผูป้กครอง และ 
      นกัวชิาชีพ 
         ก. แพทย ์
         ข. ครู 
         ค. ผูป้กครอง 
         ง. นกัวชิาชีพ 

0.60 0.13 ใชไ้ม่ได ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
14. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์หรือ 
      บริการท่ีใชส้ าหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือ 
      ท่ีมีการดดัแปลงหรือปรับใชใ้หต้รงกบัความ 
      ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล  
      เพ่ือเพ่ิม รักษา คงไว ้หรือพฒันาความสามารถ 
      และศกัยภาพท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร  
     การส่ือสาร รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวติ  
     ประจ าวนัเพื่อการด ารงชีวติอิสระสอดคลอ้ง 
     กบัขอ้ใด 
         ก. ส่ือและอุปกรณ์ส าหรับคนพิการ 
         ข. ส่ือและอุปกรณ์ส าหรับเด็กพิเศษ 
         ค. เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก 
         ง. เทคโนโลยทีางการศึกษาเพื่อเด็กพิการ 

0.47 0.40 ใชไ้ด ้

15. ข้อใดคือ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
      (IEP) 
          ก. Individualized Education Program 
         ข. Individualized Education Process 
         ค. Individualized Education Project 
         ง. Individualized Education Prompt 

0.53 0.27 ใชไ้ด ้

16. ขอ้ใดมีหนา้ท่ีจดัท าแผนการจดัการศึกษา 
      เฉพาะบุคคล โดยใหส้อดคลอ้งกบัความ 
      ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพกิาร 
         ก. สถานศึกษา 
        ข. ครู 
        ค. ส านกังานเขตพ้ืนท่ี 
        ง. ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 

0.47 0.40 ใชไ้ด ้

17.  จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนนัทนาการส าหรับ 
       เด็กพิเศษ คือ 
        ก. เสริมสร้างก าลงัใจและทศันคติท่ีดีต่อสงัคม 
        ข. ผอ่นคลายความเครียดทางอารมณ์ 
        ค. กระตุน้พฒันาการใหมี้ขอ้จ ากดัมากข้ึน 
        ง. บ าบดัและฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางร่างกาย 

0.83 0.07 ใชไ้ม่ได ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
18. แผนซ่ึงก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาท่ี 
      สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ   
      คนพิการซ่ึงก าหนดเทคโนโลย ีส่ิงอ านวย 
      ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 
      ทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
         ก. แผนการจดัการศึกษาบุคคลท่ีมีความบกพร่อง 
         ข. แผนการจดัการศึกษาบุคคลพิการ 
         ค. แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
         ง. แผนการจดัการศึกษาเฉพาะความพิการ 

0.37 0.33 ใชไ้ด ้

19. คณะกรรมการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ 
      บุคคล มีใครบา้ง 
         ก. ผูป้กครอง ผูบ้ริหาร นกัเรียน 
         ข. ครู ผูบ้ริหาร นกัเรียน 
         ค. ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ครู ครูประจ าชั้น  
             คณะสหวชิาชีพ 
         ง. ผูบ้ริหารเท่านั้น 

0.43 0.47 ใชไ้ด ้

20. ขอ้ใดคือวตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผนการจดั 
      การศึกษาเฉพาะบุคคล 
         ก. เพื่อใหค้นพิการไดรั้บการจดัการศึกษาให ้
             สอดคลอ้งความตอ้งการพิเศษเป็นรายบุคคล 
             โดยเฉพาะ 
         ข. เพื่อใชเ้ป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
             ตรวจสอบความกา้วหนา้ทางการเรียนและ 
             พฒันาการของผูเ้รียน 
         ค. เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง ครู  
             และคณะสหวชิาชีพ มีส่วนร่วมในการวาง 
             แผนการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนแต่ละคน 
         ง. ถูกทุกขอ้ 

0.63 0.47 ใชไ้ด ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
21. พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับ 
      คนพิการ พ.ศ.2551 ใหนิ้ยาม “แผนการจดั 
      การศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายถึงขอ้ใด 
         ก. แผนการใหบ้ริการทางการศึกษาพิเศษรายปี 
         ข. แผนซ่ึงก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาท่ี 
             สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพเิศษของ 
             คนพิการตลอดจนก าหนดเทคโนโลย ี 
             ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ 
             ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะ 
             บุคคล 
         ค. แนวทางการจดัการศึกษาคนพิการส าหรับ 
             ครูการศึกษาพิเศษ 
         ง. ถูกทุกขอ้ 

0.70 0.47 ใชไ้ด ้

22. การจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
      ตอ้งค านึงถึงบริบทดา้นใดเป็นส าคญั 
         ก. ดา้นผูเ้รียน 
         ข. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
         ค. ดา้นกิจกรรมและเทคโนโลยส่ิีงอ านวย 
             ความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลือ 
             อ่ืนใดทางการศึกษา 
         ง. ถูกทุกขอ้ 

0.77 0.20 ใชไ้ด ้

23. ส่ิงท่ีตอ้งการ ในส่ือบญัชี ข ท่ีระบุในแผนการจดั 
      การศึกษาเฉพาะบุคคลผูจ้ดัหา คือ 
        ก. ผูป้กครอง 
        ข. สถานศึกษา 
        ค. สถานพยาบาล 
        ง. ถูกทุกขอ้ 

0.77 0.33 ใชไ้ด ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
24. การช่วยเหลือระยะสั้น (Intermittent) ใชก้บัเด็กท่ี  
      มีความบกพร่องทางสติปัญญาลกัษณะเช่นใด 

ก. แตนจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 

    ตอนปลาย ตอ้งการหางานท า จึงช่วย
ประสานหาสถานประกอบการให ้

ข. โตด๊ชอบท างาน แต่ไม่ยอมเรียน จึงให้
ท างานอยา่งเดียว ไม่ตอ้งเขา้มาเรียนเลย 

ค. ตอ้ยไม่ชอบเรียนหนงัสือ หนีเรียนบ่อยมาก 
ครูจึงใหห้ยดุเรียนอยูบ่า้นเฉยๆ 

ง. แต๋วชอบนอนหลบัในหอ้งเรียนเป็นประจ า   
จึงใหไ้ปนอนพกัท่ีหอ้งพยาบาล  

0.73 0.27 ใชไ้ด ้

25. ขอ้ใดคือลกัษณะทางร่างกายของบุคคลท่ีมี 
      ความบกพร่องทางสติปัญญา 
        ก. ล้ินมกัจะโตเกินขนาด 
        ข. มกัมองเห็นภาพซอ้น 
        ค. หูมีการปวดเร้ือรัง 
        ง. มือใหญ่มาก 

0.63 0.33 ใชไ้ด ้

26. ปัญหาท่ีมกัเกิดกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
      ทางสติปัญญา ไดแ้ก่ 
        ก. พฤติกรรมและการปรับตวั 
        ข. การปรับตวัและการควบคุมตนเอง 
        ค. สติปัญญาและการปรับตวั 
        ง. การควบคุมตวัเองและอารมณ์ 

0.53 0.40 ใชไ้ด ้

27. เด็กชายตอ้ม มีลกัษณะท่ีชดัเจน คือ ขาด 
      ความสามารถทางการเรียนรู้ ช่วงความสนใจ 
      สั้น พดูชา้ พดูไม่ชดัไม่กระฉบักระเฉง สามารถ 
      ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได ้จากขอ้มูลดงักล่าว 
      เด็กชายตอ้มจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน 
     ในระดบัใด 
        ก. การช่วยเหลือเพียงระยะสั้น 
        ข. สนบัสนุนอยา่งจ ากดัเท่าท่ีจ าเป็น 
        ค. สนบัสนุนมาก 
        ง. สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 

0.57 0.20 ใชไ้ด ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
28. ภาวะท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีมี    
      สาเหตุมาจากยนีทางพนัธุกรรม เราเรียกวา่ 
         ก. ออทิสติก 
         ข. แอลดี 
         ค. ดาวน์ซินโดรม 
         ง. พิการซอ้น 

0.70 0.20 ใชไ้ด ้

29. IQ (Intellingence Quotient) หมายถึง 
         ก. ความฉลาดทางเชาวปั์ญญา 
        ข. ความจ า 
        ค. ความคิดสร้างสรรค ์
        ง. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

0.73 0.27 ใชไ้ด ้

30. นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั 
      ปานกลาง มีระดบัเชาวน์ปัญญาระหวา่ง 
         ก. 70 - 80 
         ข. 35 - 49 
         ค. 50 - 70 
         ง. 20 - 34 

0.77 0.33 ใชไ้ด ้

31. การประเมินระดบัความฉลาดทางสติปัญญา 
      ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะ 
      พิจารณา 2 เร่ืองหลกัคือ 
         ก. ความสามารถในการปรับตวัและพฒันา 
             การทางภาษา 
         ข. ความสามารถในการปรับตวัและพฒันา 
             การทางร่างกาย 
         ค. พฒันาการทางสงัคมและความสามารถ 
             ในการปรับตวั 
         ง. ความสามารถทางสติปัญญาและ 
             ความสามารถในการปรับตวั 

0.60 0.27 ใชไ้ด ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
32. การประเมิน ในระยะแรกเร่ิมเพ่ือดูแนวโนม้ 
      ใดของเด็ก 
         ก. พฒันาการ 
         ข. สติปัญญา 
         ค. การปรับตวั 
         ง. ร่างกาย 

0.80 0.27 ใชไ้ด ้

33. การประเมินระยะใดสาคญัท่ีสุด 
         ก. การประเมินในระยะแรกคลอด 
         ข. การประเมินตั้งแต่ในครรภ ์
         ค. การประเมินในระยะแรกคลอด 
         ง. การประเมินในระยะก่อนวยัเรียน 

0.53 0.67 ใชไ้ด ้

34. การประเมินในระยะแรกคลอดใครเป็น 
      ผูป้ระเมินเด็ก 
         ก. แม่ 
         ข. พอ่ 
         ค. ญาติพี่นอ้ง 
         ง. แพทย ์

0.80 0.27 ใชไ้ด ้

35. วธีิการประเมินเด็กระยะแรกคลอด นิยมใช ้
      วธีิใด 
         ก. การใชค้ะแนนแอป็การ์ 
         ข. การวดัของAAMD 
         ค. การวดัของไวน์แลนด ์
         ง. วดัพฤติกรรมเด็ก 

0.70 0.20 ใชไ้ด ้

36. ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องเร่ือง vestibular หรือ  
      tactile ตอ้งไดรั้บการรักษาจากผูใ้ด 
         ก. Physiotherapist 
         ข. Occupational Therapist 
         ค. speech-Language pathologist 
         ง. Prosthetist/Orthotist 

0.50 0.07 ใชไ้ม่ได ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
37. เทคนิคตะล่อมกล่อมเกลา (shaping) เป็นเทคนิค 
      ท่ีน าเทคนิคใดมารวมกบัเทคนิคใด 
         ก. กระตุน้เตือนและใหร้างวลั 
         ข. เลียนแบบและใหร้างวลั 
         ค. วเิคราะห์งานและใหร้างวลั 
         ง. ส่ือการเรียนการสอนและใหร้างวลั 

0.60 0.40 ใชไ้ด ้

38. วธีิการประเมินพฤติกรรมทางออ้ม คือวธีิการ 
      ใดบา้ง 
         ก. การสงัเกตพฤติกรรม 
         ข. การวดัทางสรีระ 
         ค. การวดัผลพฤติกรรม 
         ง. การสมัภาษณ์ 

0.77 0.20 ใชไ้ด ้

39. การปรับพฤติกรรม ส่ิงส าคญัประการแรก 
      ท่ีจะตอ้งด าเนินการ คือ 
         ก. การประเมินพฤติกรรม 
         ข. การก าหนดพฤติกรรมเป้าหมาย 
         ค. การเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย 
         ง. การเลือกวธีิการปรับพฤติกรรม 

0.67 0.40 ใชไ้ด ้

40.  ขอ้ใดไม่ใช่หลกัการฝึกเด็กสมองพิการ 
       ในนกักายภาพบาบดั 
         ก. ส่งเสริมการทรงท่าผา่นกิจวตัรประจ าวนั 
         ข. ฝึกตามล าดบัขั้นตอนของพฒันาการ 
         ค. กระตุน้ใหใ้ชร่้างกายขา้งมีแรงมากกวา่ขา้ง 
             อ่อนแรง 
          ง. ป้องกนั ลดการยดึติด ผิดรูปของอวยัวะต่าง ๆ 

0.40 0.00 ใชไ้ม่ได ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
41. เทคนิคการเพ่ิมพฤติกรรมท่ีพึงประสงคคื์อ 
      ขอ้ใด 
         ก. การลงโทษ 
         ข. การใหเ้วลานอก 
         ค. การปรับสินไหม 
         ง. การช้ีแนะ 

0.90 0.20 ใชไ้ด ้

42. ข้อจ ากัดของการให้แรงเสริมทางลบท่ีท าให ้
      เกิดพฤติกรรมขา้งเคียงคือขอ้ใด 
         ก. พฤติกรรมกา้วร้าว 
         ข. ตั้งใจเรียน 
         ค. ไม่กรีดร้อง 
         ง. ชอบเขา้ร่วมกิจกรรม 

0.90 0.20 ใชไ้ด ้

43. ขอ้ใดไม่ใช่เทคนิคการลดพฤติกรรม 
         ก. เบ้ียอรรถกร 
         ข. การลงโทษ 
         ค. การปรับสินไหม 
         ง. การใหเ้วลานอก 

0.83 0.20 ใชไ้ด ้

44. ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตท่ีุท าใหเ้กิดภาวะบกพร่อง 
      ทางสติปัญญา 
        ก. รับประทานอาหารท่ีมีสารเจือปน 

        ข. ติดเช้ือหดัเยอรมนั 

        ค. ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

         ง. ด่ืมน ้ าเกลือแร่ในปริมาณมาก 

0.70 0.20 ใชไ้ด ้

45. เป้าหมายการฟ้ืนฟแูละพฒันาสมรรถภาพ 
      คนพิการคือ 
         ก. มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกบัคนปกติ 
         ข. การแกไ้ข บ าบดั ขอ้จ ากดัของคนพิการ 
         ค. การแสดงศกัยภาพเพื่อใหผู้อ่ื้นยอมรับ 
         ง. การสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวติคนพิการ 

0.50 0.07 ใชไ้ม่ได ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
46. ขอ้ใดเป็นขั้นตอนแนวทางการจดักิจกรรม 
      ฟ้ืนฟสูมรรถภาพในสถานศึกษา 
         ก. การคดักรอง-การวางแผน-การใหบ้ริการ- 
             การทบทวนและปรับเปล่ียนการบริการ- 
             การยติุการบ าบดั-การส่งต่อ 
         ข. การคดักรอง-การวางแผน-การทบทวนและ 
             ปรับเปล่ียนการบริการ-การใหบ้ริการ-การยติุ 
             การบ าบดั-การส่งต่อ 
        ค. การคดักรอง-การใหบ้ริการ-การวางแผน- 
            การทบทวนและปรับเปล่ียนการบริการ-การยติุ 
            การบ าบดั-การส่งต่อ 
        ง. การคดักรอง-การใหบ้ริการ-การวางแผน- 
            การทบทวนและปรับเปล่ียนการบริการ- 
            การส่งต่อ-การยติุการบ าบดั 

0.40 0.13 ใชไ้ม่ได ้

47. Physical Therapy หรือ Physiotherapy เป็นการป้องกนั 
    รักษา และจดัการเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ 
    ท่ีเกิดจากสภาพและภาวะท่ีเกิดในทุกช่วงชีวติภายใต ้
    การดูแลและแนวทางของใคร 
         ก. นกักายภาพบ าบดั 
         ข. ผูช่้วยนกักายภาพบ าบดั 
         ค. นกักายภาพบ าบดัและผูช่้วยนกักายภาพบ าบดั 
         ง. ใครก็ไดท่ี้อบรมไดรั้บความรู้เก่ียวกบักายภาพ 
             บ าบดั 

0.30 0.07 ใชไ้ม่ได ้

48. “ครู” ไดรั้บประโยชนจ์ากแผนการจดัการศึกษา 
       เฉพาะบุคคล ตามขอ้ใด 
         ก. มีแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
             ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน 
         ข. สามารถวดัและประเมินผลการพฒันา 
             ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีกาหนดไว ้
         ค. รู้ขอบเขตความรับผิดชอบการจดัการเรียน 
             การสอนของตนเอง 
         ง. ถูกทุกขอ้ 

0.47 0.13 ใชไ้ม่ได ้
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รายการประเมนิ ค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) สรุปข้อสอบ 
49. ในกระบวนการจดัท าแผนการจดัการศึกษา     
       เฉพาะบุคคล ขอ้ใดไม่ใช่ขั้นตอนการจดัท า  
       แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
         ก. การคดักรองประเภทความพิการทางการศึกษา 
         ข. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนการจดั 
             การศึกษาเฉพาะบุคคล 
         ค. การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 
         ง. การจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

0.33 0.00 ใชไ้ม่ได ้

50. กฎหมายการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ระบุ 
      ใหจ้ดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
      เพ่ือพฒันาเด็กพิการทุกคน โดยมีหลกัการดงัน้ี 
         ก. เด็กทุกคนตอ้งไดรั้บการศึกษา 
         ข. การไม่เลือกปฏิบติัในการตรวจวดัและ 
              ประเมิน 
         ค. การใหบ้ริการทางการศึกษาแบบใหเ้ปล่า 
             ท่ีเหมาะสม 
         ง. ถูกทุกขอ้ 

0.27 0.13 ใชไ้ม่ได ้

 
สรุปผลการวเิคราะห์แบบทดสอบ 

 

   1. จ  านวนขอ้ของแบบทดสอบ                                                             40   
2. จ  านวนผูต้อบ                                                                       30  
3. ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั                       0.90     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   236 
 

ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)  

แบบประเมินทกัษะการปฏิบัติ 
ส าหรับประเมินทกัษะการปฏิบติัของครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

    
 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 
IOC 

1 2 3 4 5 

1. ด้านการเตรียมการสอน 
1) การวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล          +1 +1 +1  +1 +1 5 1 
2) การเขียนแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) +1 +1 +1  +1 +1 5 1 
3) การจดัเตรียมหอ้งเรียนและจดับรรยากาศใน 

ชั้นเรียน 
 
+1 

 
0 

 
+1  

 
+1 

 
0 

 
3 

 
0.6 

4) การเตรียมความรู้หรือเอกสารประกอบการสอน +1 +1 +1  +1 +1 5 1 
5) การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และส่ือท่ีใชใ้นการสอน +1 0 +1  0 +1 3 0.6 

รวม 0.8 

2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
6) การน าเขา้สู่บทเรียนท่ีเร้าใจและน่าสนใจ       +1 +1 +1  +1  +1  5 1 
7) การน าเขา้สู่บทเรียนมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
8) การน าเขา้สู่บทเรียนเขา้ใจง่ายเช่ือมโยงส่ิงท่ี

ตอ้งการสอนไดช้ดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
9) การน าเขา้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

ท่ีสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
10) การน าเขา้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม 1 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้  
11) การจดัการเรียนรู้ค านึงถึงความแตกต่างของ

ผูเ้รียน       +1 +1 +1 
 
+1  

 
+1  

 
5 

 
1 

12) การจดัการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) +1 +1 +1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
5 

 
 
1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 
IOC 

1 2 3 4 5 
13) การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ย 

การลงมือท า (Learning by Doing) +1 +1 +1 
 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

14) การใชส่ื้อประกอบการจดัการเรียนรู้ 
มีความหลากหลายและตรงตามเน้ือหาท่ีสอน +1 +1 +1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

15) การจดัการเรียนรู้มีล าดบัขั้นตอนการสอนท่ี 
      เขา้ใจง่าย และน่าสนใจ  +1 +1 +1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

รวม 1 

4. ด้านการประเมนิ และสรุปผล 
16) ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปบทเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
17) การสรุปบทเรียนไดต้รงตามจุดประสงค ์

เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

18) การประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนทุกระยะ +1 0 +1 +1 0 3 0.6 
19) การน าเสนอและรายงานผลการประเมิน

ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 
 
5 

 
1 

20) การสะทอ้นผลการพฒันาการของผูเ้รียนมี
รูปแบบชดัเจน +1 +1 0 0 +1 

 
3 

 
0.6 

รวม 0.8 

รวมทั้งหมด 0.9 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)  

แบบวดัเจตคติ  
ส าหรับวดัเจตคติของครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางสติปัญญา 
 

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 
IOC 

1 2 3 4 5 
1) ครูมุ่งเนน้เน้ือหาท่ีสอนมากกวา่เร่ืองอ่ืนๆ ไม่จ าเป็น 
    ตอ้งศึกษาหลกัสูตร หรือแผนการสอน จดัการสอน 
     ตามประสบการณ์ 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 
+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
5 

 
 
1 

2) ครูมีแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งชดัเจนตามแผน 
    การจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

3) ครูใชส่ื้อการเรียนรู้ภายในหอ้งเรียนเท่าท่ีมีเพ่ือ 
     การประหยดัค่าใชจ่้าย +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

4) ครูจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบติั 
    กิจกรรม +1 0 +1 +1 0 3 0.6 
5) ครูจดักิจกรรมส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
6) ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
    อยา่งหลากหลายและสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน +1 +1 0 0 +1 

 
3 

 
0.6 

7) ครูใชเ้ทคนิควธีิการสอนเพียงวธีิเดียวในการจดัการเรียนรู้ 
    ทกัษะการช่วยเหลือตนเองก็สามารถกระตุน้ความสนใจ 
    ของผูเ้รียนได ้ +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

8) ครูกระตุน้ผูเ้รียนใหส้นใจในการท ากิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะ 
    การช่วยเหลือตนเองอยา่งเตม็ท่ี +1 +1 0 0 +1 

 
3 

 
0.6 

9) ครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง +1 +1 0 +1 0 3 0.6 
10) ครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสรุปความรู้จากการเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
11) ครูตอ้งประเมินทกัษะหลงัเรียนเพียงคร้ังเดียว ไม่จ าเป็น 
      ตอ้งประเมินทกัษะก่อนเรียนในเร่ืองท่ีสอน +1 +1 0 +1 0 

 
3 

 
0.6 

12) ครูเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนเขา้กบั 
       ชีวติจริง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

13) ครูประเมินพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
 
 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 
IOC 

1 2 3 4 5 
14) ครูน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาการเรียน 
      ของผูเ้รียน +1 +1 0 +1 0 

 
3 

 
0.6 

15) ครูประเมินผลการเรียนสอดคลอ้งกบัความสามารถของ 
       ผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

รวม 0.8 

 
ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่นแบบวดัเจตคติ 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.727 9 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง 

ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence : IOC)  
แบบประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ ฯ ไปใช้ 

ส าห รั บ ป ระ เมิ น ค ว าม เป็ น ไป ได้ ใ น ก ารน า รู ป แบ บ ก ารบ ริห าร เพื่ อ พัฒ น าค รู ใน 
การจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวสุัโขทยั ไปใชก้บัศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอ่ืน ๆ 
 
 

 

รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที ่1 หลกัการของรูปแบบ   
1)  เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีเขา้ใจง่าย  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2) เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีสามารถน าไปใชไ้ดง่้าย  +1 0 +1 0 +1 3 0.6 
3)  เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีตรวจสอบง่าย  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
4) เป็นหลกัการเชิงระบบท่ีมีความทนัสมยัสามารถ     
    ประยกุตใ์ชไ้ดต้ามบริบทท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5)  เป็นหลกัการท่ีใชใ้นการพฒันาครูครอบคลุม 
     การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
    ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม   0.9 

องค์ประกอบที ่2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ    
 6) มุ่งพฒันาครูใหมี้ความรู้พ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ 
     เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ 
     ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทาง 
     สติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
7) มุ่งพฒันาครูใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัการจดั 
    การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
8)  มุ่งพฒันาครูใหมี้เจตคติเก่ียวกบัการจดั 
      การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
9) มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการเตรียม  
    การสอนในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
    การช่วยเหลือตนเอง +1 +1 0 0 +1 3 0.6 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

10) มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการน าเขา้สู่ 
     บทเรียนในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
     การช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
11) มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้นการจดั 
     การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
12) มุ่งพฒันาความสามารถของครูดา้น 
   การประเมิน และสรุปผล ในการจดั 
   การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

13) มุ่งพฒันาผลพฒันาการท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
 ตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้น  
 แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

รวม   0.9 

องค์ประกอบที ่3 ปัจจยัน าเข้า 

1. ด้านบุคลากร  
1.1 ผู้บริหาร 

    1.1.1 คุณลกัษณะของผู้บริหาร 
14)  มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล ก าหนดนโยบาย   
     การพฒันาการศึกษาในสถานศึกษาไดช้ดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

15) เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง รู้เท่าทนั 
    ต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลง  +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

16) เป็นผูน้ านวตักรรมใหม่ๆมาพฒันาการศึกษา 
    ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

17) เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
18) เป็นผูท่ี้คอยส่งเสริมเพ่ือพฒันาครูสู่ครูมือ 
    อาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

19) เป็นก าลงัใจ ใหค้  าปรึกษาช้ีแนะแนวทาง 
    และคอยแกไ้ขปัญหาใหก้บัคณะครู 
    ในสถานศึกษา +1 0 +1 +1 0 

 
 
3 0.6 

รวม 0.9 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

    1.1.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้บริหาร   
20) วางแผน มอบนโยบายการพฒันาความสามารถ 
    ของครูและก าหนดแนวทางการพฒันาอยา่ง    
    ชดัเจน +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

21) สร้างแรงจูงใจในการพฒันาครู ในการจดั 
     การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองร่วมกบั 
      คณะครู +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

22) ก าหนดแนวทางการบริหารเพื่อพฒันาครู 
    ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

23) จดัหลกัสูตรการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันา 
       ครูใหค้รูมีความรู้ ทกัษะ และมีเจตคติต่อ 
      การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
       ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
5 1 

24) นิเทศ ก ากบัและติดตามผลการปฏิบติัการสอน 
      และการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกระยะ 
      อยา่งต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

25) ประเมินผลความสามารถของครูในการจดั 
       การเรียนรู้ใหค้รอบคลุมทุกดา้น +1 0 +1 0 +1 

 
3 0.6 

26) สะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ของครูเพื่อน าไป 
      ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
      ต่อไป +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

รวม 0.9 

รวมผู้บริหาร 0.9 

   1.2 ครูผู้สอน 

    1.2.1 บทบาทและหน้าทีข่องครูผู้สอน 
27) ปฏิบติัตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
28) เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการจดัการเรียนการสอน 
      ส าหรับเพ่ือนร่วมวชิาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

29) ตระหนกัในหนา้ท่ีรักองคก์รและมีส่วนร่วม 
      ในกิจกรรมขององคก์ร +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

30) ยอมรับการเปล่ียนแปลง และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
31) มีความรักและเมตตาต่อศิษย ์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

32) มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตาม 
      วสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายต่างๆท่ีก าหนดไวร่้วมกนั +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

รวม 1 

      1.2.2 บทบาทและหน้าทีข่องครูผู้สอน 
33) เตรียมการสอนตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
34) กิจกรรมการน าเขา้สู่บทเรียนท่ีหลากหลาย 
       เร้าความสนใจของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
35) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคนิค วธีิการท่ีสอด 
       คลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน +1 0 +1 0 +1 

 
3 0.6 

36) เลือกใชส่ื้อท่ีตรงตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
      ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

37) ประเมินผลพฒันาของผูเ้รียนตรงตามสภาพจริง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
38) สรุปผลการจดัการเรียนรู้ท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์อง 
       การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ 
      ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

รวม 0.9 

รวมครูผู้สอน 0.9 

1.3 ผู้เรียน 

      1.3.1 คุณลกัษณะของผู้เรียน 
39) สามารถรับรู้ และส่ือสารได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
40) มีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนได ้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม 1 
       1.3.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้เรียน 
41) ผูเ้รียนรับการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
42) ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบติักิจกรรมทุกขั้นตอน   +1 0 +1 +1 0 3 0.6 

รวม 0.8 

รวมด้านผู้เรียน 0.9 

1.4 ผู้ปกครอง 

      1.4.1 คุณลกัษณะของผู้ปกครอง 
43) มีเวลาใหก้บัผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
44) ยอมรับการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองของครู +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม 1 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

     1.4.2 บทบาท และหน้าทีข่องผู้ปกครอง 
45) น าผูเ้รียนมารับบริการอยา่งสม ่าเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
46) มีความมุ่งมัน่ตั้งใจ รับฟังขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันา    
       ทกัษะการช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียน +1 0 +1 0 +1 

 
3 0.6 

47) ร่วมมือกบัครูในการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ    
       ตนเองขณะอยูบ่า้น +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

48) ประเมิน และรายงานผลพฒันาการของผูเ้รียน 
       ร่วมกบัครู +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

รวม 0.9 

รวมผู้ปกครอง 0.9 

รวมด้านบุคลากร 0.9 

2. ด้านงบประมาณ 

   2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
49) มีการจดัสรรค่าใชจ่้ายในการด าเนินการอยา่งเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
50) มีการควบคุมแผนการใชจ่้ายท่ีถูกตอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
51) มีการประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม 1.0 

   2.2 ระดมทรัพยากรจากเครือข่าย 
52) ระดมทรัพยากรจากเครือข่ายเพ่ือน ามาใชใ้น 
       การพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
53) หน่วยงานภายนอกใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรม 
       ท่ีส่งเสริมทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

รวม 1.0 

รวมด้านงบประมาณ 0.9 

3. ด้านวสัดุ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ 

   3.1  วสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ 
54) จดัหาวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้ง กบั   
      การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
      ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

55) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนได ้
       ลงมือปฏิบติัจริงในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

0 +1 +1 0 +1 3 0.6 
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56) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ในการฝึกทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
       และประเมินผลการใชส่ื้ออยา่งมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

57) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ภายในสถานศึกษาใหเ้กิด   
       ประโยชน์ต่อการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
       ของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

58) จดัหาวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ใหเ้พียงพอพร้อมใชง้าน 
       ในการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองและปฏิบติัจริง  
       แกปั้ญหาจากประสบการณ์จริง รวมทั้งใชว้สัดุ 
       ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติ 
       ประจ าวนัของผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
1 

รวม 0.9 

   3.2 แหล่งเรียนรู้ และการจดับรรยากาศในช้ันเรียน 
59) จดัแหล่งเรียนรู้และจดับรรยากาศในชั้นเรียนให ้
       เหมาะสมกบัการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
       ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

60) จดัท าป้ายนิเทศใหส่้งเสริมทกัษะการช่วยเหลือ 
       ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทาง 
       สติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

61) จดัสภาพบรรยากาศในชั้นเรียนใหถู้กสุขลกัษณะ 
       สะอาด มีอากาศถ่ายเทไดดี้ 0 +1 +1 0 +1 

 
3 

 
0.6 

62) จดัมุมเสริมประสบการณ์ในชั้นเรียนดว้ยส่ือ  
       ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการฝึกทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

63) ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
       เสริมสร้างทกัษะการช่วยเหลือตนเองใหก้บัผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

64) มีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
      อยา่งหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

65) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจดัแหล่งเรียนรู้ และ 
       บรรยากาศในชั้นเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
      และน าเทคนิควธีิการไปพฒันาผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

รวม 0.9 
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รายการประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญ SUM  

(N) 

 

IOC 
1 2 3 4 5 

รวมด้านวสัดุ ส่ือ อุปกรณ์ 0.9 

4. ด้านการบริหารจดัการ 
66) วางแผนเตรียมการเพื่อเสนอโครงการฝึกอบรม 
      พฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ 
      ตนเอง  +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

67) จดัท าหลกัสูตรโครงการฝึกอบรมพฒันาครูในการจดั 
      การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

68) ด าเนินโครงการฝึกอบรมพฒันาครูในการจดั 
      การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองตามท่ีก าหนด +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

69) ประเมินผลโครงการฝึกอบรมพฒันาครูในการจดั 
      การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองทุกระยะ 0 +1 +1 0 +1 

 
3 0.6 

70) สะทอ้นผลการประเมินใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
71) สรุปและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
      ฝึกอบรมพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเอง +1 0 +1 +1 0 

 
 
3 0.6 

72) ปรับปรุง/พฒันา โครงการฝึกอบรมพฒันาครู 
      ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

73) ขยายผลต่อสาธารณชนโครงการฝึกอบรมพฒันาครู 
      ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 0 +1 0 

 
3 

 
0.6 

รวม 0.9 

รวมทั้งหมด 0.9 

องค์ประกอบที ่4 กระบวนการ 

ขั้นที ่1 การวางแผนและสร้างแรงจูงใจ 
74) วางแผนและมอบนโยบายต่างๆในการพฒันา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
75) ร่วมกนัเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาครูใน 
      การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับ 
      ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

76) ใชก้ระบวนการบริหารเชิงคุณภาพมาประยกุตใ์ช ้
     ในการพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง 
      ทางสติปัญญา 
 0 +1 +1 +1 0 3 0.6 
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77) ร่วมกนัจดัท าหลกัสูตรอบรมพฒันาครู 
       เชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาความสามารถของครู 
       ในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
        ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

78)  สร้างแรงจูงใจใหก้บัครูเพ่ือใหเ้กิดแรงบนัดาลใจใน 
       การพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
       ความบกพร่องทางสติปัญญา  +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

รวม 0.9 

ขั้นที ่2 การฝึกอบรม  
79) ใหมี้ความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง 
      กบัการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
      ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 

5 

 
 

1 
80) พฒันาครูดา้นการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ 
      บุคคล(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และ 
      แผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว   
      (IFSP) +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
5 

 
 

 
1 

81) พฒันาครูดา้นเทคนิค วิธีการสอนในการจดั 
      การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียน 
      ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

82) พฒันาครูดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดั 
      การเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียน 
      ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

83) พฒันาครูดา้นการจดัหา สร้างนวตักรรม เทคโนโลย ี
      ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ 
      ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 

5 

 
 

1 
84) พฒันาครูดา้นการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียน +1 0 +1 +1 0 3 0.6 
85) ครูน าความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง 
      กบัการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
      ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
      ไปสู่การปฏิบติั +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 

5 

 
 
 

1 
รวม 0.9 
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ขั้นที ่3 การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
86)  ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
        แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแผน 
       การใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) 
       ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 

5 

 
 
 

1 
87)  ครูมีเทคนิค วธีิการสอนในจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
       การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความ 
       บกพร่องทางสติปัญญาท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 

 
 

5 

 
 

1 
88)  ครูจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่การจดัการเรียนรู้ 
       ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
       ความบกพร่องทางสติปัญญาสอดคลอ้งกบั 
       เน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

89) ครูผลิต/ จดัหา/ นวตักรรม เทคโนโลย ี ส่ิงอ านวย 
      ความสะดวก ส่ือบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 
      ทางการศึกษามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
      การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความ 
      บกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
1 

90) ครูวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนตรงตาม 
      วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้ +1 0 +1 0 +1 

 
3 

 
0.6 

รวม 0.9 

ขั้นที ่4 การนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผล 
91) ผูนิ้เทศท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมวางแผน และจดัท า 
      ปฏิทินการออกนิเทศอยา่งต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

92) มีเคร่ืองมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
      อยา่งชดัเจนตรงประเด็น +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

93) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลใหค้รอบคลุม 
      ทุกดา้นทั้งดา้นการเตรียมการสอน การน าเขา้สู่ 
      บทเรียนการจดัการเรียนการสอนและการประเมิน 
      และสรุปผล +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
 
5 

 
 
 
1 

94) ผูนิ้เทศตอ้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล 
      สารสนเทศในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียน 
      การสอนต่อไป +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 
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95) ผูนิ้เทศตอ้งจดัท ารายงานผลการนิเทศ ติดตาม 
      และประเมินผลต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา    +1 0 +1 +1 0 

 
3 

 
0.6 

รวม 0.9 

ขั้นที ่5 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
96) เป็นการน าเสนอผลการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใน 
      การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

97) เปิดโอกาสใหค้รูไดส้ะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้  
      ทกัษะการช่วยเหลือตนเองต่อสาธารณชน +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 

 
1 

98) เป็นการยกยอ่ง สรรเสริญครูท่ีมีผลงานจาก 
      การจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
      ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

รวม 1 

รวมทั้งหมด 0.9 

องค์ประกอบที ่5 ผลลพัธ์ 

1. ด้านการเตรียมการสอน 
99) ครูมีความรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น 
      รายบุคคล          +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

100) ครูมีความรู้และทกัษะในการเขียนแผนการจดั 
        การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และ แผนการสอน 
        เฉพาะบุคคล (IIP)  +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

101) ครูสามารถเตรียมหอ้งเรียนและจดับรรยากาศใน 
        ชั้นเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

102) ครูสามารถเตรียมความรู้หรือเอกสารประกอบ 
         การสอน +1 +1 +1 +1 +1 

5 
1 

103) ครูสามารถเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และส่ือท่ีใชใ้น 
         การสอน 0 +1 +1 +1 0 

 
3 0.6 

รวม 0.9 

2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
104)  ครูมีความรู้และทกัษะการน าเขา้สู่บทเรียนน่าสนใจ       +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
105) ครูมีกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียนท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
106) ครูสามารถน าเขา้สู่บทเรียนเขา้ใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
107) ครูน าเขา้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 
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108) ครูน าเขา้สู่บทเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
รวม 0.8 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้   
109) ครูมีความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนรู้ 

ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางสติปัญญา  +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 

 
 
1 

110)  ครูจดัการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
          ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

111)  ครูจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ย 
         การลงมือท า (Learning by Doing) +1 +1 0 0 +1 

 
3 0.6 

112) ครูใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและตรงตามเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
113) ครูจดัการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย และ 
         น่าสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

รวม 0.9 

4. ด้านการประเมนิ และสรุปผล 
114)  ครูมีความรู้และทกัษะการประเมิน และสรุปผล +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
115)  ครูสามารถสรุปบทเรียนไดต้รงตามจุดประสงค ์
         เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการศึกษา 
         เฉพาะบุคคล(IEP) +1 +1 +1 +1 +1 

 
 
5 1 

116)  ครูประเมินพฒันาการของผูเ้รียนทุกระยะต่อเน่ือง +1 +1 0 +1 0 3 0.6 
117) ครูน าเสนอและรายงานผลการประเมินผูเ้รียน 
         อยา่งต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

118) ครูมีการสะทอ้นผลการพฒันาการของผูเ้รียนต่อ 
         ผูป้กครอง +1 +1 +1 +1 +1 

 
5 1 

รวม 0.9 

รวมทั้งหมด 0.9 
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ภาคผนวก ช 
 

   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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แบบสัมภาษณ์  
 

 

ค าช้ีแจง ส ำหรับสัมภำษณ์ครู และผูป้กครองในกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนควำมต้องกำรรูปแบบ        
กำรบริหำรเพื่อพัฒนำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อพัฒนำครูในกำรจัด          
กำรเรียนรู้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ให้สัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................... 
สถานทีท่ างาน...................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................................ 
เร่ืองทีสั่มภาษณ์   ควำมตอ้งกำรรูปแบบกำรบริหำรเพื่อพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้และแนว
ทำงกำรบริหำรเพื่อพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ 
ผู้สัมภาษณ์ นำงพทัธยำ ชนะพนัธ์ 
สัมภาษณ์เม่ือวนัที่......เดือน...........................พ.ศ...............สถานที.่................................................. 
เร่ิมสัมภาษณ์ เวลำ..................................น.ส้ินสุดการสัมภาษณ์ เวลำ.............................................น. 
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ค าช้ีแจง 
 

แบบสัมภำษณ์ฉบบัน้ีใช้ส ำหรับสัมภำษณ์ครู และผูป้กครอง วตัถุประสงค์เพื่อศึกษำขอ้มูลพื้นฐำน
ควำมต้องกำรรูปแบบกำรบริหำรเพื่อพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้และแนวทำงกำรบริหำรเพื่อ
พฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ ดงัน้ี 
 

1. ท่ำนมีควำมคิดเห็นอยำ่งไร เก่ียวกบัสภำพปัจจุบนั ปัญหำในกำรจดักำรเรียนรู้ของครู 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

2. ท่ำนคิดวำ่ ควรมีกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรจดักำรเรียนรู้ของครูหรือไม่อยำ่งไร
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

3. ท่ำนตอ้งกำรพฒันำทกัษะผูเ้รียนกลุ่มใดมำกท่ีสุด และตอ้งกำรเนน้ทกัษะใดมำกท่ีสุด
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

4. ท่ำนอยำกเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรเพ่ือพฒันำครู ดว้ยวิธีกำรใด (เสนอไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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ประเด็นในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ค าช้ีแจง  ประเด็นในกำรขอควำมคิดเห็น ส ำหรับกำรสนทนำกลุ่มกบัผูท้รงคุณวฒิุ จ ำนวน 9 คน  
               โดยใชเ้วลำในกำรสนทนำ 2 ชัว่โมง ใน 5 องคป์ระกอบ 
 

ประเด็น : รูปแบบกำรบริหำรเพื่อพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจงัหวดัสุโขทยั  

                ควรมีองค์ประกอบ อะไรบำ้ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอความคิดเห็นว่า 
คนที ่1 เสนอวำ่……………………………………………………..………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………… 
 คนที ่2 เสนอวำ่……………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………… 
คนที ่3 เสนอวำ่……………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………… 
คนที ่4 เสนอวำ่……………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………… 
คนที ่5 เสนอวำ่……………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………… 
คนที ่6 เสนอวำ่……………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………… 
คนที ่7 เสนอวำ่……………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………… 
คนที ่8 เสนอวำ่……………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………… 
คนที ่9 เสนอวำ่……………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบ ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
วนัเสาร์ที ่12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิสุโขทะเลหลวง 

ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั            
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ประเด็นการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบ ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
วนัเสาร์ที ่12 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิสุโขทะเลหลวง  

ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั             
 

ค าช้ีแจง 
 1. ประเด็นในกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบ ฯ โดยผูท้รงคุณวุฒิ ฉบับน้ี
ส ำหรับกำรตรวจสอบหำระดับควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรบริหำรเพื่อพฒันำครูในกำรจดั      
กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ศูนยก์ำรศึกษำ
พิเศษ ประจ ำจงัหวดัสุโขทยั ขอควำมกรุณำผูท้รงคุณวุฒิทุกท่ำนไดศึ้กษำคู่มือประกอบกำรใชรู้ปแบบ
ฯท่ีแนบมำพร้อมกนัน้ี 
 2. โปรดใส่เคร่ืองหมำย  ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของท่ำน ทั้ง 5 องคป์ระกอบ 
แลว้พิจำรณำวำ่มีควำมเหมำะสม หรือไม่เหมำะสม   
 3. ขอควำมกรุณำท่ำนผูท้รงคุณวุฒิเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อผูว้จิยัจะไดน้ ำขอ้เสนอแนะของ
ท่ำนไปพฒันำ ปรับปรุง และแกไ้ขให้เป็นรูปแบบกำรบริหำรเพื่อพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้
ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ 
ประจ ำจงัหวดัสุโขทยั ท่ีถูกตอ้ง และสมบูรณ์ท่ีสุดเพื่อน ำไปทดลองใชจ้ริงต่อไป 
 

 
      พทัธยา ชนะพนัธ์ 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพเิศษ 
ประจ าจังหวดัสุโขทยั 
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องค์ประกอบที ่1 หลกัการของรูปแบบ 

 
 

รายการ 
การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
1)  เป็นหลกักำรเชิงระบบท่ีเขำ้ใจง่ำย     
2) เป็นหลกักำรเชิงระบบท่ีสำมำรถน ำไปใชไ้ดง่้ำย     
3) เป็นหลกักำรเชิงระบบท่ีตรวจสอบง่ำย     
4) เป็นหลกักำรเชิงระบบท่ีมีควำมทนัสมยัสำมำรถ     
    ประยกุตใ์ชไ้ดต้ำมบริบทท่ีหลำกหลำย 

   

5) เป็นหลกักำรท่ีใชใ้นกำรพฒันำครูครอบคลุม   
     กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
    ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

   

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที ่2 จุดมุ่งหมายของรูปแบบ  
 

 
 

รายการ 
การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
 1) มุ่งพฒันำครูใหมี้ควำมรู้พ้ืนฐำนกำรศึกษำ 
     พิเศษ เก่ียวกบักำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
     กำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมี 
     ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

   

2) มุ่งพฒันำครูใหมี้ทกัษะเก่ียวกบักำรจดั 
    กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

   

3) มุ่งพฒันำครูใหมี้เจตคติเก่ียวกบักำรจดั 
     กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

   

4) มุ่งพฒันำควำมสำมำรถของครูดำ้น 
     กำรเตรียมกำรสอนในกำรจดักำรเรียนรู้ 
     ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

   

5) มุ่งพฒันำควำมสำมำรถของครูดำ้นกำรน ำ 
     เขำ้สู่บทเรียนในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
     กำรช่วยเหลือตนเอง 

   

6) มุ่งพฒันำควำมสำมำรถของครูดำ้นกำรจดั 
     กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

   

7) มุ่งพฒันำควำมสำมำรถของครูดำ้นกำรสรุป   
 บทเรียนและประเมินผลผูเ้รียนในกำรจดั 

    กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

   

8) มุ่งพฒันำผลพฒันำกำรท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
 ตำมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก ำหนดไวใ้น  
 แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที ่3 
ปัจจัยน าเข้า 

 
 

รายการ 
การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

1. ด้านบุคลากร 

 1.1 ผู้บริหาร 

    1.1.1 คุณลกัษณะของผู้บริหาร  
1)  มีวสิยัทศัน์กวำ้งไกล ก ำหนดนโยบำย   
     กำรพฒันำกำรศึกษำในสถำนศึกษำไดช้ดัเจน 

    

2)  เป็นผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลง รู้เท่ำทนั 
     ต่อเหตุกำรณ์กำรเปล่ียนแปลง  

   

3)  เป็นผูน้ ำนวตักรรมใหม่ๆมำพฒันำกำรศึกษำ 
     ของสถำนศึกษำ 

   

4)  เป็นแบบอยำ่งท่ีดีในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร    
5)  เป็นผูท่ี้คอยส่งเสริมเพื่อพฒันำครูสู่ครูมืออำชีพ    
6)  เป็นก ำลงัใจ ใหค้  ำปรึกษำช้ีแนะแนวทำงและ 
     คอยแกไ้ขปัญหำใหก้บัคณะครูในสถำนศึกษำ 

   

     1.1.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้บริหาร   
7) วำงแผน มอบนโยบำยกำรพฒันำ ควำมสำมำรถ 
     ของครูและก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำอยำ่งชดัเจน 

   

8) สร้ำงแรงจูงใจในกำรพฒันำครู ในกำรจดั 
     กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองร่วมกบั 
     คณะครู 

   

9) ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรเพือ่พฒันำครู 
     ในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

   

10)จดัหลกัสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรเพื่อ 
     พฒันำครูใหค้รูมีควำมรู้ มีทกัษะ และมีเจตคติ 
     ต่อกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
     ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

   

11) นิเทศ ก ำกบัและติดตำมผลกำรปฏิบติักำรสอน 
      และกำรจดักำรเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกระยะ 
      อยำ่งต่อเน่ือง 
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รายการ 
การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
12) ประเมินผลควำมสำมำรถของครูในกำรจดั 
      กำรเรียนรู้ใหค้รอบคลุมทุกดำ้น 

   

13) สะทอ้นผลกำรจดักำรเรียนรู้ของครูเพื่อน ำไป 
      ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ ต่อไป 

   

   1.2 ครูผู้สอน 

      1.2.1 คุณลกัษณะของครูผู้สอน 
14) ปฏิบติัตนตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณ 
      วชิำชีพครู 

   

15) เป็นแบบอยำ่งท่ีดีในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
      ส ำหรับเพ่ือนร่วมวชิำชีพ 

   

16) ตระหนกัในหนำ้ท่ีรักองคก์รและมีส่วนร่วม 
      ในกิจกรรมขององคก์ร 

   

17) ยอมรับกำรเปล่ียนแปลง และพฒันำตนเอง 
      อยูเ่สมอ 

   

18) มีควำมรักและเมตตำต่อศิษย ์    
19) มีควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำผูเ้รียนใหบ้รรลุตำม 
      วสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำยต่ำงๆท่ีก ำหนดไว ้
      ร่วมกนั 

   

      1.2.2 บทบาทและหน้าทีข่องครูผู้สอน   
20) เตรียมกำรสอนตรงตำมวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหำ    
21) จดัท ำแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP)     
      แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) และแผนกำรให ้
      บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว (IFSP) 

   

22) กิจกรรมกำรน ำเขำ้สู่บทเรียนท่ีหลำกหลำย 
      เร้ำควำมสนใจของผูเ้รียน 

   

23) เลือกใชส่ื้อท่ีตรงตำมวตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
      ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

   

24) ประเมินผลพฒันำของผูเ้รียนตรงตำมสภำพจริง    
25) สรุปผลกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีตรงตำมวตัถุประสงค ์
      ของกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
      ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 
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รายการ 
การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

   1.3 ผู้เรียน 

     1.3.1 คุณลกัษณะของผู้เรียน  
26) สำมำรถรับรู้ และส่ือสำรได ้    
27) มีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนได ้    

      1.3.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้เรียน    
28) ผูเ้รียนรับกำรพฒันำทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
       อยำ่งต่อเน่ือง 

   

29) ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบติักิจกรรม 
       ทุกขั้นตอน   

   

   1.4 ผู้ปกครอง 
     1.4.1 คุณลกัษณะของผู้ปกครอง 
30) มีเวลำใหก้บัผูเ้รียนอยำ่งเตม็ท่ี    
31) ยอมรับกำรพฒันำทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

        ของครู 
   

    1.4.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้ปกครอง    
32) น ำผูเ้รียนมำรับบริกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ    
33) มีควำมมุ่งมัน่ตั้งใจ รับฟังขอ้เสนอแนะเพ่ือพฒันำ    
       ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียน 

   

34) ร่วมมือกบัครูในกำรพฒันำทกัษะกำรช่วยเหลือ    
       ตนเองขณะอยูบ่ำ้น 

   

35) ประเมิน และรำยงำนผลพฒันำกำรของผูเ้รียน 
       ร่วมกบัครู 

   

2. ด้านงบประมาณ 

   2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
36) มีกำรจดัสรรค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำร 
      อยำ่งเพียงพอ 

   

37) มีกำรควบคุมแผนกำรใชจ่้ำยท่ีถูกตอ้ง    
38) มีกำรประเมินผลกำรใชจ่้ำยงบประมำณ    

   2.2 ระดมทรัพยากรจากเครือข่าย 
39) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยเพ่ือน ำมำใชใ้น 
       กำรพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
       กำรช่วยเหลือตนเอง 
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รายการ 
การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
40) หน่วยงำนภำยนอกใหก้ำรสนบัสนุน กิจกรรม 
      ท่ีส่งเสริมทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

   

3. ด้านวสัดุ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้  

   3.1 วสัดุ ส่ือ อุปกรณ์ 
41) จดัหำวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้ง  
      กบักำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
      ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

   

42) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนได ้
       ลงมือปฏิบติัจริงในกำรฝึกทกัษะกำรช่วยเหลือ 
       ตนเอง 

   

43) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ในกำรฝึกทกัษะ 
       กำรช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียนอยำ่งต่อเน่ือง 
       และประเมินผลกำรใชส่ื้ออยำ่งมีประสิทธิภำพ 

   

44) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ภำยในสถำนศึกษำให ้
       เกิดประโยชน์ต่อกำรฝึกทกัษะกำรช่วยเหลือ 
       ตนเองของผูเ้รียน 

   

45) จดัหำวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ใหเ้พียงพอพร้อมใช ้
       งำนในกำรฝึกทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองและ 
       ปฏิบติัจริง แกปั้ญหำจำกประสบกำรณ์จริง  
       รวมทั้งใชว้สัดุ  ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั 
      กำรด ำเนินชีวติประจ ำวนัของผูเ้รียน 

   

   3.2 แหล่งเรียนรู้ และการจดับรรยากาศในช้ันเรียน 
46) จดัแหล่งเรียนรู้และจดับรรยำกำศในชั้นเรียนให ้
       เหมำะสมกบักำรฝึกทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
       ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

   

47) จดัท ำป้ำยนิเทศใหส่้งเสริมทกัษะกำรช่วยเหลือ 
       ตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่อง 
       ทำงสติปัญญำ 

   

48) จดัสภำพบรรยำกำศในชั้นเรียนให ้
       ถูกสุขลกัษณะสะอำด มีอำกำศถ่ำยเทไดดี้ 

   

49) จดัมุมเสริมประสบกำรณ์ในชั้นเรียนดว้ยส่ือ  
       ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดควำมสนใจ 
      ในกำรฝึกทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
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รายการ 
การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
50) ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก   
       สถำนศึกษำเสริมสร้ำงทกัษะกำรช่วยเหลือ 
       ตนเองใหก้บัผูเ้รียน 

   

51) มีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะกำรช่วยเหลือ 
       ตนเองอยำ่งหลำกหลำย 

   

52) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในกำรจดัแหล่งเรียนรู้ และ 
       บรรยำกำศในชั้นเรียนในกำรจดักิจกรรม 
       กำรเรียนรู้และน ำเทคนิควธีิกำรไปพฒันำผูเ้รียน 

   

4. ด้านการบริหารจดัการ 
53) วำงแผนเพื่อเตรียมกำรเพื่อเสนอโครงกำร 
       ฝึกอบรมพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
       กำรช่วยเหลือตนเอง  

   

54) จดัท ำหลกัสูตรโครงกำรฝึกอบรมพฒันำครู 
       ในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

   

55) ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมพฒันำครูในกำรจดั 
       กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองตำมท่ี 
       ก ำหนด 

   

56) ประเมินผลโครงกำรฝึกอบรมพฒันำครูในกำรจดั 
       กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองทุกระยะ 

   

57) สะทอ้นผลกำรประเมินใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบ    
58) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
       ฝึกอบรมพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
       กำรช่วยเหลือตนเอง 

   

59) ปรับปรุง/พฒันำ โครงกำรฝึกอบรมพฒันำครู 
       ในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

   

60) ขยำยผลต่อสำธำรณชนโครงกำรฝึกอบรมพฒันำ 
       ครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือ 
       ตนเอง 

   

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที ่4 
กระบวนการ 

 
 

รายการ 
การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

 ขั้นที ่1 การวางแผนและสร้างแรงจูงใจ 
1) วำงแผนและมอบนโยบำยต่ำงๆในกำรพฒันำ    
2) ร่วมกนัเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันำ   
    ควำมสำมำรถของครูกำรจดักำรเรียนรู้ 
    ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมี 
    ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

   

3) ใชก้ระบวนกำรบริหำรเชิงคุณภำพมำประยกุต ์
     ใชใ้นกำรพฒันำควำมสำมำรถของครูใน 
     กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
     ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

   

4) ร่วมกนัจดัท ำหลกัสูตรอบรมพฒันำครูเชิง 
    ปฏิบติักำรเพื่อพฒันำควำมสำมำรถของครู 
    ในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือ 
    ตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำง 
    สติปัญญำ 

   

5) สร้ำงแรงจูงใจใหก้บัครูเพ่ือใหเ้กิดแรงบนัดำลใจ 
    ในกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรจดักำรเรียนรู้ 
    ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมี 
     ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  

   

ขั้นที ่2 การฝึกอบรม  
6) ใหมี้ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำพิเศษท่ี  
     เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
     กำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมี 
     ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

   

7) พฒันำครูดำ้นกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรศึกษำ 
    เฉพำะบุคคล(IEP) แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล  
   (IIP) และแผนกำรใหบ้ริกำรช่วยเหลือเฉพำะ 
   ครอบครัว  (IFSP) 
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รายการ 
การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
8) พฒันำครูดำ้นเทคนิค วธีิกำรสอนไปใชจ้ดั 
    กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับ 
    ผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

   

9) พฒันำครูดำ้นกำรจดัสภำพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ 
    กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
    ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

   

10) พฒันำครูดำ้นกำรจดัหำ สร้ำงนวตักรรม  
       เทคโนโลยส่ิีงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ือ บริกำร  
      และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 

   

11) พฒันำครูดำ้นกำรวดัผลและประเมินผลผูเ้รียน    
12) ครูน ำควำมรู้พ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำพิเศษท่ี 
       เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
       กำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำม 
       บกพร่องทำงสติปัญญำไปสู่กำรปฏิบติั 

   

ขั้นที ่3 การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
13) ครูจดัท ำแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
       (IEP) แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) และ 
       แผนกำรใหบ้ริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว  
       (IFSP) ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

   

14) ครูมีเทคนิค วธีิกำรสอนในจดักำรเรียนรู้ 
      ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมี 
      ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำท่ีหลำกหลำย 

   

15) ครูจดัสภำพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกำรจดักำรเรียนรู้ 
       ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมี 
       ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำสอดคลอ้ง 
       กบัเน้ือหำท่ีสอน 

   

16) ครูผลิต/ จดัหำ/ นวตักรรม เทคโนโลย ี ส่ิง 
       อ ำนวยควำมสะดวก ส่ือบริกำร และควำม 
       ช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำมำใชใ้น 
       กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
       ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

   

17) ครูวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนตรงตำม 
      วตัถุประสงคข์องกำรจดักำรเรียนรู้ 
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รายการ 
การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

ขั้นที ่4 การนิเทศ ตดิตามและประเมนิผล 
18) ผูนิ้เทศท่ีไดรั้บมอบหมำยร่วมวำงแผน และ 
      จดัท ำปฏิทินกำรออกนิเทศอยำ่งต่อเน่ือง 

   

19) มีเคร่ืองมือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
      อยำ่งชดัเจนตรงประเด็น 

   

20) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลใหค้รอบคลุม 
       ทุกดำ้น ทั้งดำ้นกำรเตรียมกำรสอน  กำรน ำเขำ้ 
       สู่บทเรียน กำรจดักำรเรียนกำรสอน  และ 
       กำรประเมินและสรุปผล 

   

21) ผูนิ้เทศตอ้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล 
      สำรสนเทศในกำรพฒันำปรับปรุงกำรจดั 
      กำรเรียนกำรสอนต่อไป 

   

22) ผูนิ้เทศตอ้งจดัท ำรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม 
       และประเมินผลต่อผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ    

   

ขั้นที ่5 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
23) เป็นกำรน ำเสนอผลกำรปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใน 
      กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

   

24) เปิดโอกำสใหค้รูไดส้ะทอ้นผลกำรจดักำรเรียนรู้  
      ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองต่อสำธำรณชน 

   

25) เป็นกำรยกยอ่ง สรรเสริญครูท่ีมีผลงำนจำก 
      กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
      ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

   

 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที ่5 
ผลลพัธ์ 

 
 

รายการ 
การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

1. ด้านการเตรียมการสอน 
1) ครูมีควำมรู้และทกัษะในกำรวเิครำะห์ผูเ้รียนเป็น 
     รำยบุคคล          

   

2) ครูมีควำมรู้และทกัษะในกำรเขียนแผนกำรจดั 
     กำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP) แผนกำรสอนเฉพำะ 
     บุคคล (IIP)  

   

3) ครูสำมำรถเตรียมหอ้งเรียนและจดับรรยำกำศใน 
    ชั้นเรียน 

   

4) ครูสำมำรถเตรียมควำมรู้หรือเอกสำรประกอบ 
     กำรสอน 

   

5) ครูสำมำรถเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และส่ือท่ีใชใ้น 
     กำรสอน 

   

2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
6) ครูมีควำมรู้และทกัษะในกำรน ำเขำ้สู่บทเรียน 
     น่ำสนใจ       

   

7) ครูมีกิจกรรมน ำเขำ้สู่บทเรียนท่ีหลำกหลำย    
8) ครูสำมำรถน ำเขำ้สู่บทเรียนเขำ้ใจง่ำย    
9) ครูน ำเขำ้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์    
10) ครูน ำเขำ้สู่บทเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหำท่ีสอน    

3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
11) ครูมีควำมรู้และทกัษะในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
       กำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำม 
      บกพร่องทำงสติปัญญำ  

   

12) ครูจดักำรเรียนรู้ตรงตำมจุดประสงคเ์ชิง 
      พฤติกรรมท่ีก ำหนดไวใ้นแผนกำรจดักำรศึกษำ 
      เฉพำะบุคคล(IEP) 

   

13) ครูจดักำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
      ดว้ยกำรกระท ำ (Learning by Doing) 
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รายการ 
การพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
14) ครูใชส่ื้อกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยและตรงตำมเน้ือหำ    
15) ครูจดักำรเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย และ 
      น่ำสนใจ 

   

4. ด้านการประเมนิ และสรุปผล 
16) ครูมีควำมรู้ และทกัษะในกำรประเมินและ 
       สรุปผล 

   

17) ครูสำมำรถสรุปบทเรียนไดต้รงตำมจุดประสงค ์
       เชิงพฤติกรรมท่ีก ำหนดไวใ้นแผนกำรจดั 
       กำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP) 

   

18) ครูประเมินผลพฒันำกำรของผูเ้รียนทุกระยะ 
       ต่อเน่ือง 

   

19) ครูน ำเสนอและรำยงำนผลกำรประเมินผูเ้รียน 
       อยำ่งต่อเน่ือง 

   

20) ครูมีกำรสะทอ้นผลกำรพฒันำกำรของผูเ้รียนต่อ 
       ผูป้กครอง 

   

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติมอ่ืนๆ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
  
    ลงช่ือ................................................................................. 
            (.............................................................................)  
     ต ำแหน่ง................................................................................ 
                                                  ผูท้รงคุณวุฒิ 
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แบบทดสอบก่อน – หลงัการฝึกอบรมพฒันา 

ในการจัดการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 

ค าช้ีแจง ใหเ้ขียนเคร่ืองหมำยกำกบำท (X ) ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งลงในกระดำษค ำตอบ 
 

1. ขอ้ใดไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยของกำรศึกษำพิเศษ 
         ก. เด็กท่ีฉลำด มีควำมสำมำรถพิเศษ 
         ข. เด็กท่ีร่ำงกำยพิกำรหรือทุพพลภำพ 
         ค. บุคคลซ่ึงไม่สำมำรถพ่ึงตนเองไดห้รือดอ้ย 
             โอกำส 
         ง. เด็กท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ 
             สติปัญญำ 
2. ขอ้ใดไม่ใช่หลกักำรจดักำรศึกษำพิเศษ 
         ก. ตอ้งด ำเนินกำรทนัทีท่ีคน้พบควำมตอ้งกำร 
             จ ำเป็นพิเศษ 
         ข. เป็นกำรจดักำรศึกษำเพ่ือส่งเสริม    
             ควำมสำมำรถพิเศษใหสู้งสุด 
         ค. กำรจดับริกำรส ำหรับเด็กพิเศษตอ้ง 
             ครอบคลมุตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนถึงระดบั 
             มธัยมศึกษำ 
         ง. เด็กพิเศษคนหน่ึงอำจตอ้งกำรรูปแบบกำรจดั 
             กำรศึกษำพิเศษท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมช่วงเวลำ 
3. เหตุผลจ ำเป็นของกำรจดักำรศึกษำส ำหรับ 
    คนพิกำรไดก้ล่ำวถึงในกฎหมำยใดบำ้ง 
         ก. มำตรำ 10 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
         ข. มำตรำ 10 พรบ. สิทธิทำงกำรศึกษำ  
             พ.ศ. 2542 
         ค. มำตรำ 10 พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ  
             พ.ศ. 2542 
         ง. มำตรำ 10 พรบ.กำรจดักำรศึกษำเพื่อ  
             คนพิกำร พ.ศ. 2542 

 

4. ขอ้ใดกล่ำวถูกตอ้ง 
         ก. ผูดู้แลคนพิกำรคือบุคคลท่ีใกลชิ้ด ท่ีดูแลหรืออุปกำระ    
         ข. ครูกำรศึกษำพิเศษ หมำยควำมวำ่ ครูท่ีมีหนำ้ท่ี 
             จดักำรเรียนรู้ใหแ้ก่เด็กพิเศษ 
         ค. คนพิกำร หมำยควำมวำ่ บุคคลท่ีมี 
             สภำพร่ำงกำย จิตใจ สติอำรมณ์ กำรเรียนรู้ 
             ไม่ปกติหรือบกพร่อง 
         ง. สถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร หมำยควำมวำ่  
             สถำนศึกษำท่ีจดักำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรทั้ง 
             ของรัฐและเอกชนแต่ไม่รวมถึงกำรจดั 
             กำรเรียนท่ีบำ้น 
5. คนพิกำรมีสิทธิทำงกำรศึกษำ ยกเวน้ ขอ้ใด 
         ก. ไดรั้บกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำนและประกนัคุณภำพ 
         ข. เลือกระบบและรูปแบบกำรจดักำรศึกษำ ได ้
             ตำมควำมสนใจและควำมถนดั 
         ค. ไดรั้บกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใชจ่้ำยตั้งแต่แรก 
              เกิดหรือแรกพบควำมพิกำร จนตลอดชีวติ 
         ง. เลือกท ำงำนไดต้ำมควำมตอ้งกำรเหมือนบุคคล 
             ทัว่ไป โดยรัฐตอ้งจดัใหต้ำมควำมตอ้งกำร 
6. กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้ ส ำหรับคนพิกำร  
    ขอ้ใดกล่ำวถูกตอ้ง 
         ก. ใหส้ถำนศึกษำในทุกสงักดั จดัท ำแผนกำรจดักำรศึกษำ 
              เฉพำะบุคคลสอดคลอ้งกบัควำมพิกำรของแต่ละบุคคล 
         ข. ใหจ้ดัท ำแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ตำมกลุ่มประเภท 
              ของควำมพิกำร 
         ค. ใหจ้ดัท ำแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคลท่ีมี 
              ควำมจ ำเป็นตอ้งจดัท ำ 
          ง. ถูกทุกขอ้ 
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7. กำรช่วยเหลือ ดำ้นกำรประเมิน ทดสอบ ส ำหรับผูเ้รียน 
     ท่ีมีควำมตอ้งกำรพิเศษ ขอ้ใดไม่เหมำะสม 
         ก. ช่วยปรับขยำยเวลำท ำกำรสอบใหม้ำกข้ึน 
         ข. ใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีช่วยเหลือในกำรท ำขอ้สอบ 
         ค. ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นวธีิกำรตอบขอ้สอบ  
             เช่น ใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีช่วยเขียนค ำตอบ 
         ง. ปรับรูปแบบของแบบทดสอบใหเ้หมำะสมกบั 
             ควำมตอ้งกำร เช่น เป็นอกัษรเบรลล,์เป็นภำษำมือ 
8. ค ำกล่ำวใด ไม่สอดคลอ้งกบักระบวนกำรวดัและประเมิน 
    ผลส ำหรับคนพิกำร 
         ก. มีกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ได ้
         ข. มีวธีิกำรวดัท่ีเหมำะสมตำมควำมพิกำร 
         ค. มีกำรบูรณำกำร กำรวดัไดห้ลำกหลำยวธีิ 
         ง. ใชร้ะเบียบกำรวดัผลท่ีแตกต่ำงจำกนกัเรียนทัว่ไป 
9. กำรจดักำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร ขอ้ใดกล่ำวไม่ถูกตอ้ง 
         ก. คนพิกำรมีสิทธิทำงกำรศึกษำเท่ำเทียมกบันกัเรียน 
              ทัว่ไป 
         ข. คนพิกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 
             โดยรัฐเป็นผูจ้ดัให ้
         ค. คนพิกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บกำรศึกษำและรับบริกำร 
             มำกเป็นพิเศษกวำ่คนปกติ 
         ง. คนพิกำร มีสิทธิท่ีจะเลือกท่ีเรียน เลือกประกอบ 
             อำชีพไดต้ำมควำมถนดัและควำมตอ้งกำร 
10. แผนซ่ึงก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรศึกษำท่ีสอดคลอ้ง 
      กบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็นพิเศษของคนพิกำร ตลอดจน 
      ก ำหนดเทคโนโลย ีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ือ บริกำร  
      และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
      สอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
         ก. แผนกำรจดักำรศึกษำรำยบุคคล 
         ข. แผนกำรจดักำรเรียนรู้รำยบุคคล 
         ค. แผนกำรจดักำรเรียนรู้เฉพำะบุคคล 
         ง. แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

 

11. ขั้นตอนในกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล  
      ขั้นตอนแรกไดแ้ก่ขอ้ใด 
         ก. กำรรวบรวมขอ้มูล 
         ข. กำรประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 
         ค. กำรประสำนควำมร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
         ง. กำรคดักรองประเภทควำมพิกำรทำงกำรศึกษำ 
12. สถำนศึกษำตอ้งมีกำรปรับปรุงแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะ 
      บุคคลอยำ่งนอ้ยปีละก่ีคร้ัง 
         ก. ส่ีคร้ัง 
         ข. สำมคร้ัง 
         ค. สองคร้ัง 
         ง. หน่ึงคร้ัง 
13. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ฮำร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์หรือบริกำรท่ีใชส้ ำหรับ 
      คนพิกำรโดยเฉพำะ หรือท่ีมีกำรดดัแปลงหรือปรับใชใ้หต้รง 
      กบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็นพิเศษของคนพิกำรแต่ละบุคคล เพ่ือเพ่ิม  
      รักษำ คงไว ้หรือพฒันำ ควำมสำมำรถและศกัยภำพท่ีจะเขำ้ถึง 
      ขอ้มูล ข่ำวสำร กำรส่ือสำร รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวติ 
      ประจ ำวนัเพื่อกำรด ำรงชีวติอิสระสอดคลอ้งกบัขอ้ใด 
         ก. ส่ือและอุปกรณ์ส ำหรับคนพิกำร 
         ข. ส่ือและอุปกรณ์ส ำหรับเด็กพิเศษ 
         ค. เทคโนโลยส่ิีงอ ำนวยควำมสะดวก 
         ง. เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำเพื่อเด็กพิกำร 
14. ขอ้ใดคือ แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 

         ก. Individualized Education Program 
         ข. Individualized Education Process 
         ค. Individualized Education Project 
         ง. Individualized Education Prompt 
15. ขอ้ใดมีหนำ้ท่ีจดัท ำแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล โดยให ้
      สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็นพิเศษของคนพิกำร 
         ก. ครู 
         ข. สถำนศึกษำ 
         ค. ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี 
         ง. ส ำนกับริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
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16. แผนซ่ึงก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรศึกษำท่ีสอดคลอ้งกบั    
      ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นพิเศษของคนพิกำรซ่ึงก ำหนดเทคโนโลย ี
      ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ือ บริกำร และควำมช่วยเหลือ 
      อ่ืนใดทำงกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
         ก. แผนกำรจดักำรศึกษำบุคคลพิกำร 
         ข. แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
         ค. แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะควำมพิกำร 
         ง. แผนกำรจดักำรศึกษำบุคคลท่ีมีควำมบกพร่อง 
17. คณะกรรมกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล  
      มีใครบำ้ง 
         ก. ผูบ้ริหำรเท่ำนั้น 
         ข. ครู ผูบ้ริหำร นกัเรียน 
         ค. ผูป้กครอง ผูบ้ริหำร นกัเรียน 
         ง. ผูบ้ริหำร ผูป้กครอง ครู ครูประจ ำชั้น คณะสหวิชำชีพ 
18. ขอ้ใดคือวตัถปุระสงคข์องกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรศึกษำ 
      เฉพำะบุคคล 
         ก. เพื่อใหค้นพิกำรไดรั้บกำรจดักำรศึกษำใหส้อดคลอ้ง 
             ควำมตอ้งกำรพิเศษเป็นรำยบุคคลโดยเฉพำะ 
         ข. เพื่อใชเ้ป็นกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้ตรวจสอบ 
             ควำมกำ้วหนำ้ทำงกำรเรียนและพฒันำกำรของผูเ้รียน 
         ค. เพื่อใหผู้บ้ริหำรสถำนศึกษำ ผูป้กครอง ครู และ 
             คณะสหวชิำชีพ มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรจดั 
             กำรศึกษำใหผู้เ้รียนแต่ละคน 
         ง. ถูกทุกขอ้ 
19. พระรำชบญัญติักำรจดักำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร  
      พ.ศ. 2551 ใหนิ้ยำม “แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล”  
      หมำยถึงขอ้ใด 
         ก. แผนกำรใหบ้ริกำรทำงกำรศึกษำพิเศษรำยปี 
         ข. แนวทำงกำรจดักำรศึกษำคนพิกำรส ำหรับครู 
             กำรศึกษำพิเศษ 
         ค. แผนซ่ึงก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรศึกษำท่ี 
             สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรจ ำเป็นพเิศษของ 
             คนพิกำรตลอดจนก ำหนดเทคโนโลย ีส่ิงอ ำนวย 
             ควำมสะดวก ส่ือ บริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใด 
             ทำงกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
        ง. ถูกทุกขอ้ 

20. กำรจดัท ำแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
      ตอ้งค ำนึงถึงบริบทดำ้นใดเป็นส ำคญั 
          ก. ดำ้นผูเ้รียน 
         ข. ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
         ค. ดำ้นกิจกรรมและเทคโนโลยส่ิีงอ ำนวย 
             ควำมสะดวก ส่ือ บริกำรและควำมช่วยเหลือ 
             อ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 
          ง. ถูกทุกขอ้ 
21. ส่ิงท่ีตอ้งกำร ในส่ือบญัชี ข ท่ีระบุในแผนกำรจดั 
      กำรศึกษำเฉพำะบุคคลผูจ้ดัหำคือ 
         ก. ผูป้กครอง 
         ข. สถำนศึกษำ 
         ค. สถำนพยำบำล 
         ง. ถูกทุกขอ้ 
22. กำรช่วยเหลือระยะสั้น (Intermittent) ใชก้บัเด็กท่ีมี    
      ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำลกัษณะเช่นใด  

ก.  แตนจบกำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำ 

    ตอนปลำย ตอ้งกำรหำงำนท ำ จึงช่วยประสำนหำ  
 สถำนประกอบกำรให ้

ข. โตด๊ชอบท ำงำน แต่ไม่ยอมเรียน จึงใหท้ ำงำน  
 อยำ่งเดียว ไม่ตอ้งเขำ้มำเรียนเลย 

ค. ตอ้ยไม่ชอบเรียนหนงัสือ หนีเรียนบ่อยมำก ครู  
 จึงใหห้ยดุเรียนอยูบ่ำ้นเฉยๆ 

ง.  แต๋วชอบนอนหลบัในหอ้งเรียนเป็นประจ ำจึง
ใหไ้ปนอนพกัท่ีหอ้งพยำบำล ไม่ตอ้งเขำ้
หอ้งเรียน 

23. ขอ้ใดคือลกัษณะทำงร่ำงกำยของบุคคลท่ีมีควำม 
      บกพร่องทำงสติปัญญำ  
         ก. มือใหญ่มำก 
         ข. หูมีกำรปวดเร้ือรัง 
         ค. มกัมองเห็นภำพซอ้น 
         ง. ล้ินมกัจะโตเกินขนำด 
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24. ปัญหำท่ีมกัเกิดกบันกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่อง 
      ทำงสติปัญญำ ไดแ้ก่  
         ก. พฤติกรรมและกำรปรับตวั 
         ข. สติปัญญำและกำรปรับตวั 
         ค. กำรควบคุมตวัเองและอำรมณ์ 
         ง. กำรปรับตวัและกำรควบคุมตนเอง 
25. เด็กชำยตอ้ม มีลกัษณะท่ีชดัเจนคือขำดควำมสำมำรถ   
      ทำงกำรเรียนรู้ ช่วงควำมสนใจสั้น พดูชำ้ พดูไม่ชดัไม่   
      กระฉบักระเฉง สำมำรถปฏิบติักิจวตัรประจ ำวนัได ้
      จำกขอ้มูลดงักล่ำวเด็กชำยตอ้มจ ำเป็นตอ้งไดรั้บ 
      กำรสนบัสนุนในระดบัใด 
         ก. สนบัสนุนมำก 
         ข. สนบัสนุนอยำ่งเตม็ท่ี 
         ค. กำรช่วยเหลือเพียงระยะสั้น 
        ง. สนบัสนุนอยำ่งจ ำกดัเท่ำท่ีจ ำเป็น 
26. ภำวะท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำท่ีมีสำเหตุมำจำกยนี 
      ทำงพนัธุกรรม เรำเรียกวำ่ 
         ก. ดำวน์ซินโดรม 
         ข. พิกำรซอ้น 
         ค. ออทิสติก 
         ง. แอลดี 
27. IQ (Intellingence Quotient) หมำยถึง 
         ก. ควำมจ ำ 
         ข. ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
         ค. ควำมฉลำดทำงเชำวปั์ญญำ 
         ง. ควำมแตกต่ำงระหวำ่งบุคคล 
28. นกัเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำระดบัปำนกลำง  
      มีระดบัเชำวน์ปัญญำระหวำ่ง 
         ก. 70 - 80 
         ข. 35 - 49 
         ค. 50 - 70 
         ง. 20 – 34 
 
 
 
 

29. กำรประเมินระดบัควำมฉลำดทำงสติปัญญำของเด็กท่ี
มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำจะพิจำรณำ 2 เร่ืองหลกัคือ 
         ก. ควำมสำมำรถในกำรปรับตวัและพฒันำกำรทำง 
              ภำษำ 
         ข. ควำมสำมำรถในกำรปรับตวัและพฒันำกำรทำง 
             ร่ำงกำย 
         ค. พฒันำกำรทำงสงัคมและควำมสำมำรถใน 
             กำรปรับตวั 
         ง. ควำมสำมำรถทำงสติปัญญำและควำมสำมำรถ 
             ในกำรปรับตวั 
30. กำรประเมิน ในระยะแรกเร่ิมเพ่ือดูแนวโนม้ใด 
      ของเด็ก 
         ก. กำรปรับตวั 
         ข. พฒันำกำร 
         ค. สติปัญญำ 
         ง. ร่ำงกำย 
31. กำรประเมินระยะใดสำคญัท่ีสุด 
         ก. กำรประเมินตั้งแต่ในครรภ ์
         ข. กำรประเมินในระยะแรกคลอด 
         ค. กำรประเมินในระยะแรกคลอด 
         ง. กำรประเมินในระยะก่อนวยัเรียน 
32. กำรประเมินในระยะแรกคลอดใครเป็น 
      ผูป้ระเมินเด็ก 
         ก. แม่ 
         ข. พอ่ 
         ค. แพทย ์
         ง. ญำติพี่นอ้ง 
33. วธีิกำรประเมินเด็กระยะแรกคลอดนิยมใชว้ธีิใด 
         ก. กำรใชค้ะแนนแอป็กำร์ 
         ข. กำรวดัของไวน์แลนด ์
         ค. กำรวดัของAAMD 
         ง. วดัพฤติกรรมเด็ก 
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34. เทคนิคตะล่อมกล่อมเกลำ (shaping) เป็นเทคนิคท่ีน ำ 
      เทคนิคใดมำรวมกบัเทคนิคใด 
         ก. เลียนแบบและใหร้ำงวลั 
         ข. วเิครำะห์งำนและใหร้ำงวลั 
         ค. กระตุน้เตือนและใหร้ำงวลั 
         ง. ส่ือกำรเรียนกำรสอนและใหร้ำงวลั 
35. วธีิกำรประเมินพฤติกรรมทำงออ้ม คือวธีิกำรใดบำ้ง 
         ก. กำรสมัภำษณ์ 
         ข. กำรวดัทำงสรีระ 
         ค. กำรวดัผลพฤติกรรม 
         ง. กำรสงัเกตพฤติกรรม 
36. กำรปรับพฤติกรรม ส่ิงส ำคญัประกำรแรกท่ีจะตอ้ง 
      ด ำเนินกำรคือ 
         ก. กำรประเมินพฤติกรรม 
         ข. กำรเลือกพฤติกรรมเป้ำหมำย 
         ค. กำรก ำหนดพฤติกรรมเป้ำหมำย 
         ง. กำรเลือกวธีิกำรปรับพฤติกรรม 
37. เทคนิคกำรเพ่ิมพฤติกรรมท่ีพึงประสงคคื์อขอ้ใด 
         ก. กำรปรับสินไหม 
         ข. กำรใหเ้วลำนอก 
         ค. กำรลงโทษ 
         ง. กำรช้ีแนะ 
38. ขอ้จ ำกดัของกำรใหแ้รงเสริมทำงลบท่ีท ำใหเ้กิด 
      พฤติกรรมขำ้งเคียงคือขอ้ใด 
         ก. ตั้งใจเรียน 
         ข. ไม่กรีดร้อง 
         ค. พฤติกรรมกำ้วร้ำว 
         ง. ชอบเขำ้ร่วมกิจกรรม 
 

39. ขอ้ใดไม่ใช่เทคนิคกำรลดพฤติกรรม 
         ก. กำรลงโทษ 
         ข. เบ้ียอรรถกร 
         ค. กำรใหเ้วลำนอก 
         ง. กำรปรับสินไหม 
40. ขอ้ใดไม่ใช่สำเหตท่ีุท ำใหเ้กิดภำวะบกพร่อง 
      ทำงสติปัญญำ 
         ก. รับสำรพิษ  
         ข. ติดเช้ือหดัเยอรมนั 
         ค. กินอำหำรครบ 5 หมู่ 
         ง. ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
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แบบประเมนิทกัษะการปฏบิัติของครู 

  

ค าช้ีแจง :   1. แบบประเมินทกัษะกำรปฏิบติัของครูน้ีใชส้ ำหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรพฒันำ 
                      ควำมสำมำรถของครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียน 
                      ท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 
                  2. โปรดใส่เคร่ืองหมำย ✓ลงในช่องท่ีตรงกบักำรปฏิบติัของครูในกำรจดักำรเรียนรู้ 
                      ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

เกณฑ์การประเมิน  
5  หมำยถึง  ทกัษะกำรปฏิบติัของครูในกำรจดักำรเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 
4   หมำยถึง ทกัษะกำรปฏิบติัของครูในกำรจดักำรเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ดี 
3  หมำยถึง  ทกัษะกำรปฏิบติัของครูในกำรจดักำรเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ปำนกลำง 
2  หมำยถึง  ทกัษะกำรปฏิบติัของครูในกำรจดักำรเรียนรู้ อยูใ่นระดบั พอใช ้
1  หมำยถึง  ทกัษะกำรปฏิบติัของครูในกำรจดักำรเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ปรับปรุง 

 
 

ตอนที ่1 ช่ือ(ผูถู้กประเมิน)...................................................สกุล.................................................... 
 

ตอนที ่2 ทกัษะของครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่อง 
             ทำงสติปัญญำ 
 

 

รายการ 
ระดบัทกัษะการปฏิบตั ิ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการเตรียมการสอน 
1) กำรวเิครำะห์ผูเ้รียนเป็นรำยบุคคล               
2) กำรเขียนแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)      
3) กำรจดัเตรียมหอ้งเรียนและจดับรรยำกำศในชั้นเรียน      
4) กำรเตรียมควำมรู้หรือเอกสำรประกอบกำรสอน      
5) กำรเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และส่ือท่ีใชใ้นกำรสอน      

2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 
6) กำรน ำเขำ้สู่บทเรียนท่ีเร้ำใจและน่ำสนใจ            
7) กำรน ำเขำ้สู่บทเรียนมีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย      
8) กำรน ำเขำ้สู่บทเรียนเขำ้ใจง่ำยเช่ือมโยงส่ิงท่ีตอ้งกำรสอนได้

ชดัเจน 
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รายการ 
ระดบัทกัษะการปฏิบตั ิ

5 4 3 2 1 
9) กำรน ำเขำ้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์สอน      
10) กำรน ำเขำ้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัเน้ือหำท่ีสอน      
3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 
11) กำรจดักำรเรียนรู้ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของผูเ้รียน            
12) กำรจดักำรเรียนรู้ตรงตำมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก ำหนด

ไวใ้นแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP) 
     

13) กำรจดักำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ย 
กำรลงมือท ำ (Learning by Doing) 

     

14) กำรใชส่ื้อประกอบกำรจดักำรเรียนรู้มีควำมหลำกหลำยและ
ตรงตำมเน้ือหำท่ีสอน 

     

15) กำรจดักำรเรียนรู้มีล ำดบัขั้นตอนกำรสอนท่ี 
      เขำ้ใจง่ำย และน่ำสนใจ  

     

4. ด้านการประเมนิ และสรุปผล 
16) ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปบทเรียน      
17) กำรสรุปบทเรียนไดต้รงตำมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

ท่ีก ำหนดไวใ้นแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 
     

18) กำรประเมินผลพฒันำกำรของผูเ้รียนด ำเนินกำรทุกระยะ      
19) กำรน ำเสนอและรำยงำนผลกำรประเมินด ำเนินกำรอยำ่ง

ต่อเน่ือง 
     

20) กำรสะทอ้นผลกำรพฒันำกำรของผูเ้รียนมีรูปแบบชดัเจน      
 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  
       

          ลงช่ือ        
                                        (............................................................................) 

                            ผูป้ระเมิน 
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แบบวดัเจตคติของครู 
 
ค าช้ีแจง :   1.  แบบวดัเจตคติน้ีใชส้ ำหรับวดัเจตคติของครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
                       กำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  
       2. โปรดใส่เคร่ืองหมำย ✓ลงในช่องท่ีตรงกบัควำมรู้สึกนึกคิดของทำ่นในกำรจดั 
                           กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

เกณฑ์การประเมิน (ข้อความเชิงบวก) 
เห็นดว้ยอยำ่งยิง่  5  คะแนน 
เห็นดว้ย   4  คะแนน 
ไม่แน่ใจ   3  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  2  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่  1  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน (ข้อความเชิงลบ) 
เห็นดว้ยอยำ่งยิง่  1  คะแนน 
เห็นดว้ย   2  คะแนน 
ไม่แน่ใจ   3  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  4  คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิง่  5  คะแนน 
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แบบวดัเจตคติ  

ช่ือ................................................................................................................................................... 
หอ้งเรียน/หน่วยบริกำร.................................................................................................................... 
 

 

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1) ครูมุ่งเนน้เน้ือหำท่ีสอนมำกกวำ่เร่ืองอ่ืนๆ ไม่จ ำเป็นตอ้งศึกษำหลกัสูตร  
     หรือแผนกำรสอน จดักำรสอนตำมประสบกำรณ์ 

     

2) ครูมีแนวทำงในกำรพฒันำผูเ้รียนอยำ่งชดัเจนตำมแผนกำรจดักำรศึกษำ 
    เฉพำะบุคคล (IEP) 

     

3) ครูใชส่ื้อกำรเรียนรู้ภำยในหอ้งเรียนเท่ำท่ีมีเพ่ือกำรประหยดัค่ำใชจ่้ำย      
4) ครูจดับรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรปฏิบติักิจกรรม      
5) ครูจดักิจกรรมส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งผูเ้รียน       
6) ครูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองอยำ่งหลำกหลำย 
     และสอดคลอ้งกบัควำมสนใจของผูเ้รียน 

     

7) ครูใชเ้ทคนิควธีิกำรสอนเพียงวธีิเดียวในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
    กำรช่วยเหลือตนเองก็สำมำรถกระตุน้ควำมสนใจของผูเ้รียนได ้

     

8) ครูกระตุน้ผูเ้รียนใหส้นใจในกำรท ำกิจกรรมเพ่ือฝึกทกัษะกำรช่วยเหลือ 
    ตนเองอยำ่งเตม็ท่ี 

     

9) ครูเปิดโอกำสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง      
10) ครูเปิดโอกำสใหผู้เ้รียนสรุปควำมรู้จำกกำรเรียนรู้      
11) ครูตอ้งประเมินทกัษะหลงัเรียนเพียงคร้ังเดียว ไม่จ ำเป็นตอ้งประเมิน 
      ทกัษะก่อนเรียนในเร่ืองท่ีสอน 

     

12) ครูเช่ือมโยงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของผูเ้รียนเขำ้กบัชีวติจริง      
13) ครูประเมินพฒันำกำรของผูเ้รียนอยำ่งต่อเน่ือง      
14) ครูน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพฒันำกำรเรียนของผูเ้รียน      
15) ครูประเมินผลกำรเรียนสอดคลอ้งกบัควำมสำมำรถของผูเ้รียน      

 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................  

          ลงช่ือ        
                                        (............................................................................) 

                            ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมนิความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ ฯ ไปใช้ 
 

ค าช้ีแจง 
แบบประเมินฉบับน้ีจัดท ำข้ึนเพื่อให้ผู ้อ  ำนวยกำรและครูของศูนย์กำรศึกษำพิ เศษ        

ประจ ำจงัหวดัอ่ืนๆ ไดแ้สดงควำมคิดเห็น เก่ียวกบัควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำรูปแบบกำรบริหำร
เพื่อพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำง
สติปัญญำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจงัหวดัสุโขทยัไปใชก้บัศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจงัหวดั
อ่ืนๆ แบ่งออก เป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ประเมินเก่ียวกับควำมเป็นไปได้ในกำรน ำรูปแบบกำรบริหำรเพื่อพฒันำครูใน       
กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  ศูนย์
กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจงัหวดัสุโขทยั ไปใช ้เป็นแบบมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดบั 

กำรใหค้ะแนนควำมเป็นไปไดใ้นทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
  5   หมำยถึง มีควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำรูปแบบฯไปใช ้ 
   อยูใ่นระดบั มำกท่ีสุด 
 4   หมำยถึง มีควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำรูปแบบฯไปใช ้ 
   อยูใ่นระดบั มำก 
 3   หมำยถึง มีควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำรูปแบบฯไปใช ้ 
   อยูใ่นระดบั ปำนกลำง 
 2  หมำยถึง มีควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำรูปแบบฯไปใช ้ 
   อยูใ่นระดบั นอ้ย 
 1  หมำยถึง มีควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำรูปแบบฯไปใช ้ 
   อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

ตอนที่  2  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรน ำรูปแบบกำรบริหำรเพื่อพัฒนำครู            
ในำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ     
ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจงัหวดัสุโขทยั ไปใช ้เป็นแบบปลำยเปิด 
 

 

 

 

 

 

 

 



279 
 

 

 

 

 

 

รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้  

5 4 3 2 1 

1) เป็นหลกักำรเชิงระบบท่ีเขำ้ใจง่ำย       

2) เป็นหลกักำรเชิงระบบท่ีสำมำรถน ำไปใชไ้ดง่้ำย       

3) เป็นหลกักำรเชิงระบบท่ีตรวจสอบง่ำย       

4) เป็นหลกักำรเชิงระบบท่ีมีควำมทนัสมยัสำมำรถ     
    ประยกุตใ์ชไ้ดต้ำมบริบทท่ีหลำกหลำย 

     

5) เป็นหลกักำรท่ีใชใ้นกำรพฒันำครูครอบคลุม 
     กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
    ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที ่1 
หลกัการของรูปแบบ 
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รายการ 
ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

 1) มุ่งพฒันำครูใหมี้ควำมรู้พ้ืนฐำนกำรศึกษำพิเศษ 
     เก่ียวกบักำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือ 
     ตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำง 
     สติปัญญำ 

     

2. มุ่งพฒันำครูใหมี้ทกัษะเก่ียวกบักำรจดักำรเรียนรู้  
    ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

     

3)  มุ่งพฒันำครูใหมี้เจตคติเก่ียวกบักำรจดั 
     กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

     

4) มุ่งพฒันำควำมสำมำรถของครูดำ้นกำรเตรียม  
    กำรสอนในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
    กำรช่วยเหลือตนเอง 

     

5)  มุ่งพฒันำควำมสำมำรถของครูดำ้นกำรน ำเขำ้สู่ 
     บทเรียนในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
     กำรช่วยเหลือตนเอง 

     

6)  มุ่งพฒันำควำมสำมำรถของครูดำ้นกำรจดั 
     กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

     

7) มุ่งพฒันำควำมสำมำรถของครูดำ้นกำรประมิน 
    และสรุปผลในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ           
กำรช่วยเหลือตนเอง 

     

8) มุ่งพฒันำผลพฒันำกำรท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
 ตำมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก ำหนดไวใ้น  
 แผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 

     

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที ่2 
จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 
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1. ด้านบุคลากร 
1.1 ผู้บริหาร 

 

 

รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

1.1.1 คุณลกัษณะของผู้บริหาร  

1)  มีวสิยัทศัน์กวำ้งไกล ก ำหนดนโยบำย   
     กำรพฒันำกำรศึกษำในสถำนศึกษำไดช้ดัเจน 

     

2) เป็นผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลง รู้เท่ำทนั 
    ต่อเหตุกำรณ์กำรเปล่ียนแปลง  

     

3) เป็นผูน้ ำนวตักรรมใหม่ๆมำพฒันำกำรศึกษำ 
    ของสถำนศึกษำ 

     

4) เป็นแบบอยำ่งท่ีดีในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร      

5) เป็นผูท่ี้คอยส่งเสริมเพื่อพฒันำครูสู่ครูมืออำชีพ      

6) เป็นก ำลงัใจ ใหค้  ำปรึกษำช้ีแนะแนวทำงและ 
    คอยแกไ้ขปัญหำใหก้บัคณะครูในสถำนศึกษำ 

     

1.1.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้บริหาร 

7) วำงแผน มอบนโยบำยกำรพฒันำควำมสำมำรถ 
    ของครูและก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำอยำ่ง    
    ชดัเจน 

     

8) สร้ำงแรงจูงใจในกำรพฒันำครู ในกำรจดั 
     กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองร่วมกบั 
      คณะครู 

     

9) ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรเพือ่พฒันำครู 
    ในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
 

     

 

 

 

องค์ประกอบที ่3 
ปัจจัยน าเข้า 
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รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

10) จดัหลกัสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรเพื่อพฒันำ 
       ครูใหค้รูมีควำมรู้ ทกัษะ และมีเจตคติต่อ 
       กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
       ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

     

11) นิเทศ ก ำกบัและติดตำมผลกำรปฏิบติักำรสอน 
      และกำรจดักำรเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกระยะ 
      อยำ่งต่อเน่ือง 

     

12) ประเมินผลควำมสำมำรถของครูในกำรจดั 
       กำรเรียนรู้ใหค้รอบคลุมทุกดำ้น 

     

13) สะทอ้นผลกำรจดักำรเรียนรู้ของครูเพื่อน ำไป 
      ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ 
      ต่อไป 

     

 

1.2 ครูผู้สอน 
 

 

รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

1.2.1 คุณลกัษณะของครูผู้สอน 

14) ปฏิบติัตนตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณ 
      วชิำชีพครู 

     

15) เป็นแบบอยำ่งท่ีดีในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
      ส ำหรับเพ่ือนร่วมวชิำชีพ 

     

16) ตระหนกัในหนำ้ท่ีรักองคก์รและมีส่วนร่วม 
      ในกิจกรรมขององคก์ร 

     

17) ยอมรับกำรเปล่ียนแปลง และพฒันำตนเอง 
      อยูเ่สมอ 

     

18) มีควำมรักและเมตตำต่อศิษย ์      
19) มีควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำผูเ้รียนใหบ้รรลุตำม 
      วสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบำยต่ำงๆท่ีก ำหนดไว ้
      ร่วมกนั 
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รายการ 
ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

1.2.2 บทบาท และหน้าทีข่องครูผู้สอน  

20) เตรียมกำรสอนตรงตำมวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหำ      

21) กิจกรรมกำรน ำเขำ้สู่บทเรียนท่ีหลำกหลำย 
      เร้ำควำมสนใจของผูเ้รียน 

     

22) จดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีใชเ้ทคนิค วธีิกำรท่ีสอด 
       คลอ้งกบัเน้ือหำท่ีสอน 

     

23) เลือกใชส่ื้อท่ีตรงตำมวตัถุประสงคก์ำรเรียนรู้ 
      ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

     

24) ประเมินผลพฒันำของผูเ้รียนตรงตำมสภำพจริง      

25) สรุปผลกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีตรงตำมวตัถุประสงค ์
      ของกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
      ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

     

 

1.3 ผู้เรียน 
 
 

 

รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

1.3.1 คุณลกัษณะของผู้เรียน  

26) สำมำรถรับรู้ และส่ือสำรได ้      
27) มีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนได ้      
1.3.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้เรียน  

28) ผูเ้รียนรับกำรพฒันำทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
       อยำ่งต่อเน่ือง 

     

29)  ผูเ้รียนมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบติักิจกรรม 
       ทุกขั้นตอน   
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1.4 ผู้ปกครอง 
 

 

รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

1.4.1 คุณลกัษณะของผู้ปกครอง  

30) มีเวลำใหก้บัผูเ้รียนอยำ่งเตม็ท่ี      
31) ยอมรับกำรพฒันำทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

        ของครู 
     

1.4.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้ปกครอง 

32) น ำผูเ้รียนมำรับบริกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ      

33) มีควำมมุ่งมัน่ตั้งใจ รับฟังขอ้เสนอแนะ 
      เพ่ือพฒันำทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
      ของผูเ้รียน 

     

34) ร่วมมือกบัครูในกำรพฒันำทกัษะ 
      กำรช่วยเหลือตนเองขณะอยูบ่ำ้น 

     

35) ประเมิน และรำยงำนผลพฒันำกำรของผูเ้รียน 
       ร่วมกบัครู 

     

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม (ถำ้มี โปรดระบุ) 
1.1 ผูบ้ริหำร

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
 

1.2 ครูผูส้อน
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 

1.3 ผูเ้รียน
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

1.4 ผูป้กครอง
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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2. ด้านงบประมาณ 
 

 

รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  

1) มีกำรจดัสรรค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำร 
      อยำ่งเพียงพอ 

     

2) มีกำรควบคุมแผนกำรใชจ่้ำยท่ีถูกตอ้ง      

3) มีกำรประเมินผลกำรใชจ่้ำยงบประมำณ      

   2.2 ระดมทรัพยากรจากเครือข่าย 

4) ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำยเพ่ือน ำมำใชใ้น 
       กำรพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
       กำรช่วยเหลือตนเอง 

     

5) หน่วยงำนภำยนอกใหก้ำรสนบัสนุน 
       กิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (ถ้ามี โปรดระบุ) 
2.1 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำร

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 

2.2 ระดมทรัพยำกรจำกเครือข่ำย
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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3. ด้านวสัดุ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้  
 

 

รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

3.1 วสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ 

1) จดัหำวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้ง  
    กบักำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
    ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

     

2) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนได ้
    ลงมือปฏิบติัจริงในกำรฝึกทกัษะกำรช่วยเหลือ 
    ตนเอง 

     

3) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ในกำรฝึกทกัษะ 
     กำรช่วยเหลือตนเองของผูเ้รียนอยำ่งต่อเน่ือง 
     และประเมินผลกำรใชส่ื้ออยำ่งมีประสิทธิภำพ 

     

4) ใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ภำยในสถำนศึกษำให ้
     เกิดประโยชน์ต่อกำรฝึกทกัษะกำรช่วยเหลือ 
     ตนเองของผูเ้รียน 

     

5) จดัหำวสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ใหเ้พียงพอพร้อมใช ้
     งำนในกำรฝึกทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองและ 
     ปฏิบติัจริง แกปั้ญหำจำกประสบกำรณ์จริง  
     รวมทั้งใชว้สัดุ ส่ือ และอุปกรณ์ท่ีสอดคลอ้งกบั 
     กำรด ำเนินชีวติประจ ำวนัของผูเ้รียน 

     

 3.2 แหล่งเรียนรู้ และการจดับรรยากาศในช้ันเรียน 

6) จดัแหล่งเรียนรู้และจดับรรยำกำศในชั้นเรียนให ้
     เหมำะสมกบักำรฝึกทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
     ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

     

7) จดัท ำป้ำยนิเทศใหส่้งเสริมทกัษะกำรช่วยเหลือ 
     ตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่อง 
     ทำงสติปัญญำ 

     

8) จดัสภำพบรรยำกำศในชั้นเรียนใหถู้กสุขลกัษณะ 
     สะอำด มีอำกำศถ่ำยเทไดดี้ 

     

9) จดัมุมเสริมประสบกำรณ์ในชั้นเรียนดว้ยส่ือ  
    ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดควำมสนใจในกำรฝึก 
    ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
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รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

10) ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก   
       สถำนศึกษำเสริมสร้ำงทกัษะกำรช่วยเหลือ 
       ตนเองใหก้บัผูเ้รียน 

     

11)  มีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะกำรช่วยเหลือ 
       ตนเองอยำ่งหลำกหลำย 

     

12) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในกำรจดัแหล่งเรียนรู้ และ 
       บรรยำกำศในชั้นเรียนในกำรจดักิจกรรม 
       กำรเรียนรู้และน ำเทคนิควธีิกำรไปพฒันำผูเ้รียน 

     

 
 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (ถ้ามี โปรดระบุ) 
 

3.1 วสัดุ ส่ือ และอุปกรณ์
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

3.2 แหล่งเรียนรู้ และกำรจดับรรยำกำศในชั้นเรียน
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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4. ด้านการบริหารจัดการ 
 

 

รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

1) วำงแผนเพื่อเตรียมกำรเพื่อเสนอโครงกำร   
      ฝึกอบรมพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ 
      ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง  

     

2) จดัท ำหลกัสูตรโครงกำรฝึกอบรมพฒันำครูใน 
     กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

     

3) ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมพฒันำครูในกำรจดั 
     กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองตำม 
     ท่ีก ำหนด 

     

4) ประเมินผลโครงกำรฝึกอบรมพฒันำครูใน 
     กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองทุก 
     ระยะ 

     

5) สะทอ้นผลกำรประเมินใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบ      

6) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
     ฝึกอบรมพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
     กำรช่วยเหลือตนเอง 

     

7) ปรับปรุง/พฒันำ โครงกำรฝึกอบรมพฒันำครู 
     ในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 

     

8) ขยำยผลต่อสำธำรณชนโครงกำรฝึกอบรมพฒันำ 
     ครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือ 
     ตนเอง   

     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (ถ้ามี โปรดระบุ) 
 

       .................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

 ขั้นที ่1 การวางแผนและสร้างแรงจูงใจ 

1) วำงแผนและมอบนโยบำยต่ำงๆในกำรพฒันำ      

2) ร่วมกนัเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันครูใน 
     กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
    ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

     

3) ใชก้ระบวนกำรบริหำรเชิงคุณภำพมำประยกุตใ์ช ้
     ในกำรพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
      กำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่อง 
      ทำงสติปัญญำ 

     

4) ร่วมกนัจดัท ำหลกัสูตรอบรมพฒันำครูเชิงปฏิบติักำร 
    เพ่ือพฒันำครูในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือ 
    ตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

     

5) สร้ำงแรงจูงใจใหก้บัครูเพ่ือใหเ้กิดแรงบนัดำลใจใน 
    กำรพฒันำควำมสำมำรถของตนเองในกำรจดั 
    กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียน 
    ท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  

     

ขั้นที ่2 การฝึกอบรม 

6) ใหมี้ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำพิเศษท่ี เก่ียวขอ้ง 
     กบักำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
     ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

     

7) พฒันำครูดำ้นกำรจดัท ำแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะ 
    บุคคล(IEP) แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) และ 
    แผนกำรใหบ้ริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว   
    (IFSP) 

     

 

 

องค์ประกอบที ่4 
กระบวนการ 
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รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

8) พฒันำครูดำ้นเทคนิค วธีิกำรสอนในกำรจดักำรเรียนรู้ 
     ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมี 
     ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

     

9) พฒันำครูดำ้นกำรจดัสภำพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกำรจดั 
     กำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียน 
     ท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

     

10) พฒันำครูดำ้นกำรจดัหำ สร้ำงนวตักรรม เทคโนโลย ี
      ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ือ บริกำร และ 
      ควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 

     

11) พฒันำครูดำ้นกำรวดัผลและประเมินผลผูเ้รียน      

12) ครูน ำควำมรู้พ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง 
       กบักำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
       ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 
      ไปสู่กำรปฏิบติั 

     

ขั้นที ่3 การน าไปสู่การปฏิบตั ิ

13)  ครูจดัท ำแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP) 
        แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล (IIP) และแผน 
       กำรใหบ้ริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว (IFSP) 
      ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

     

14) ครูมีเทคนิค วธีิกำรสอนในจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
      กำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่อง 
      ทำงสติปัญญำท่ีหลำกหลำย 

     

15) ครูจดัสภำพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อกำรจดักำรเรียนรู้ 
      ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำม 
      บกพร่องทำงสติปัญญำสอดคลอ้งกบัเน้ือหำ 

     

16) ครูผลิต/ จดัหำ/ นวตักรรม เทคโนโลย ี ส่ิงอ ำนวย 
      ควำมสะดวก ส่ือบริกำร และควำมช่วยเหลืออ่ืนใด 
      ทำงกำรศึกษำมำใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะ 
      กำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่อง 
      ทำงสติปัญญำ 
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รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

17) ครูวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนตรงตำมวตัถุประสงค ์
       ของกำรจดักำรเรียนรู้      

ขั้นที ่4 การนิเทศ ตดิตามและประเมนิผล 
18) ผูนิ้เทศท่ีไดรั้บมอบหมำยร่วมวำงแผน และจดัท ำ 
      ปฏิทินกำรออกนิเทศอยำ่งต่อเน่ือง      
19) มีเคร่ืองมือกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
      อยำ่งชดัเจนตรงประเด็น      
20) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลใหค้รอบคลุม 

       ทุกดำ้นทั้งดำ้นกำรเตรียมกำรสอน กำรน ำเขำ้สู่ 
       บทเรียนกำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำรประเมิน 
       และ สรุปผล      
21) ผูนิ้เทศตอ้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล 
      สำรสนเทศในกำรพฒันำปรับปรุงกำรจดักำรเรียน 
      กำรสอนต่อไป      
22) ผูนิ้เทศตอ้งจดัท ำรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม 
       และประเมินผลต่อผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ         

ขั้นที ่5 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
23) เป็นกำรน ำเสนอผลกำรปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใน 
      กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง      
24) เปิดโอกำสใหค้รูไดส้ะทอ้นผลกำรจดักำรเรียนรู้  
      ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองต่อสำธำรณชน      
25) เป็นกำรยกยอ่ง สรรเสริญครูท่ีมีผลงำนจำก 
      กำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเอง 
      ส ำหรับผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ      

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (ถ้ามี โปรดระบุ) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการเตรียมการสอน 

1) ครูมีควำมรู้ และทกัษะในกำรวเิครำะห์ผูเ้รียนเป็น 
     รำยบุคคล          

     

2) ครูมีควำมรู้และทกัษะในกำรเขียนแผนกำรจดั 
     กำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP) และ แผนกำรสอน 
     เฉพำะบุคคล (IIP)  

     

3) ครูสำมำรถเตรียมหอ้งเรียนและจดับรรยำกำศใน 
    ชั้นเรียน 

     

4) ครูสำมำรถเตรียมควำมรู้หรือเอกสำรประกอบ 
     กำรสอน 

     

5) ครูสำมำรถเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และส่ือท่ีใชใ้น 
     กำรสอน 

     

2. ด้านการน าเข้าสู่บทเรียน 

6) ครูมีควำมรู้และทกัษะในกำรน ำเขำ้สู่บทเรียน
น่ำสนใจ       

     

7) ครูมีกิจกรรมน ำเขำ้สู่บทเรียนท่ีหลำกหลำย      

8) ครูสำมำรถน ำเขำ้สู่บทเรียนเขำ้ใจง่ำย      

9) ครูน ำเขำ้สู่บทเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์      

10)  ครูน ำเขำ้สู่บทเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหำท่ีสอน      

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่5  
ผลลพัธ์ 
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รายการ 

ระดบัความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯ ไปใช้ 

5 4 3 2 1 

3. ด้านการจดัการเรียนรู้ 

11) ครูมีควำมรู้และทกัษะในกำรจดักำรเรียนรู้
ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับ 
ผูเ้รียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  

     

12) ครูจดักำรเรียนรู้ตรงตำมจุดประสงคเ์ชิง 
      พฤติกรรมท่ีก ำหนดไวใ้นแผนกำรจดักำรศึกษำ 
      เฉพำะบุคคล(IEP) 

     

13) ครูจดักำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
       ดว้ยกำรลงมือท ำ (Learning by Doing) 

     

14) ครูใชส่ื้อกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยและตรงตำม 
       เน้ือหำ 

     

15) ครูจดักำรเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย และ 
      น่ำสนใจ 

     

4. ด้านการประเมนิ และสรุปผล 

16) ครูมีควำมรู้และทกัษะในกำรประเมินและ 
       สรุปผล 

     

17) ครูสำมำรถสรุปบทเรียนไดต้รงตำม 
       จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีก ำหนดไว ้
       ในแผนกำรจดักำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IEP) 

     

18) ครูประเมินผลพฒันำกำรของผูเ้รียนทุกระยะ 
       ต่อเน่ือง 

     

19) ครูน ำเสนอและรำยงำนผลกำรประเมินผูเ้รียน 
       อยำ่งต่อเน่ือง 

     

20) ครูมีกำรสะทอ้นผลกำรพฒันำกำรของผูเ้รียน 
       ต่อผูป้กครอง 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม (ถ้ามี โปรดระบุ) 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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ตอนที ่3 ควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรน ำรูปแบบกำรบริหำรเพื่อพฒันำครู
ในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะกำรช่วยเหลือตนเองส ำหรับผูเ้รียท่ีมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 
ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจงัหวดัสุโขทยั ไปใช ้ 

3.1 ส ำนกับริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ควรด ำเนินกำรอยำ่งไร (ถำ้มีโปรดระบุ) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษแต่ละจงัหวดั ควรด ำเนินกำรอยำ่งไร (ถำ้มีโปรดระบุ) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ยิง่ต่องานวจัิยในคร้ังนี้ 
พทัธยา ชนะพนัธ์ 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพเิศษ 
ประจ าจังหวดัสุโขทยั 
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ภาคผนวก ซ 
 

- หนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
- หนงัสือเชิญร่วมสนทนากลุ่ม 
- หนงัสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ  
- หนงัสือขอความอนุเคราะห์การน ารูปแบบฯไปใช ้
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ท่ี ศธ 04007.740/ว 085        ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั                                         
                                                                                     197 หมู่ 7  ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง            
                                                                                     จงัหวดัสุโขทยั  64000 
                                                                   22 กุมภาพนัธ์ 2561  

 

เร่ือง ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

 

เรียน............................................................................................................................................. 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   1  ชุด 
 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ประจ าจังหวัดสุโขทัย  ได้ท าวิจัย เร่ืองรูปแบบ 
การบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมี       
ความบกพ ร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ประจ าจังหวัดสุโขทัย  จึงใค ร่ขอ                 
ความอนุเคราะห์ท่านเป็นผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แล้วขอ         
ความอนุเคราะห์ส่งกลบัมาท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 
                               ขอแสดงความนบัถือ 

 
  

                                                                                 (นางพทัธยา  ชนะพนัธ์) 
                               ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั                  

งานธุรการ 
โทรศพัท ์และ โทรสาร 0 5564 5297 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 08 6448 2865 
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ส าเนาหนงัสือตามรายช่ือแนบ 
 

 1. รองศาสตราจารย ์ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
              มหาวทิยาลยันเรศวร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
(ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า เอ ก ) คณ ะค รุ ศ าส ต ร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญลอ้ม ดว้งวเิศษ  หวัหนา้ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษาพิเศษ  
       คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4. นางสุรัญจิต วรรณนวล   ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัล าปาง 

 5. ดร.สุรางค ์วสุิทธิสระ    ผูท้รงคุณวฒิุ อดีตผูอ้  านวยการ 
       ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 
       จงัหวดัพิษณุโลก 
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                                                                   29 มีนาคม 2561 
 

เร่ือง เรียนเชิญร่วมสนทนากลุ่ม 
  

เรียน ........................................................................................................................................... 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ประเด็นในการสนทนากลุ่ม จ านวน  1 ชุด 
 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย ได้ท าวิจัย เร่ือง รูป แบบ 
การบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางสติปัญญา จึงไดจ้ดัการสนทนากลุ่มข้ึนเพื่อระดมความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 
เก่ียวกบัขอ้สรุปของรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม ในวนัอาทิตย ์ท่ี 8 เดือน เมษายน 2561 ณ โรงแรม 
ฮอลิเดยก์าร์เดน้ทเ์ชียงใหม่ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บการอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดีเช่นเคย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 
                               ขอแสดงความนบัถือ 

 
  

                                                                                 (นางพทัธยา  ชนะพนัธ์) 
                               ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั                  

 
 
 
งานธุรการ 
โทรศพัท ์และ โทรสาร 0 5564 5297 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 08 6448 2865 
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ส าเนาหนงัสือตามรายช่ือแนบ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร   ประธานหลกัสูตรสาขาวชิาการศึกษาพิเศษ  
(ระดบัปริญญาเอก) คณะครุศาสตร์ 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
           4. ดร.พิกุล เลียวศิริพงศ ์   อาจารยพ์ิเศษ สาขาการศึกษาพิเศษ  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
5. นายศกัดา เรืองเดช   ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  

โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จงัหวดัพิษณุโลก 
6. นางสุรัญจิต วรรณนวล   ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัล าปาง 
7. ดร.ปนดัดา วงศจ์นัตา   ผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถมัภ ์
กรุงเทพมหานคร 

8. นายธีระ จนัทรรัตน์   ผูท้รงคุณวุฒิ 
อดีตผูอ้  านวยการกองการศึกษาพิเศษ 

9. ดร.สุรางค ์วสุิทธิสระ   ผูท้รงคุณวุฒิ 
       อดีตผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก 
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                                                                         1 พฤษภาคม 2561 
 

เร่ือง    เรียนเชิญผูท้รงคุณวฒิุร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมร่างรูปแบบฯ 
        
เรียน  ............................................................................................................................................... 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบฯ จ านวน  1 ฉบบั 
 

ด้วยศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดสุโขทัย ได้ท าวิจัย เร่ือง รูปแบบ  
การบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมี 
ความบกพร่องทางสติปัญญา จึงไดจ้ดัประชุมผูท้รงคุณวุฒิข้ึนเพื่อขอให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความเหมาะสมของร่างรูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย  ซ่ึงจัดประชุม ในวันเสาร์ ท่ี  12 เดือน
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูมิสุโข ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั (ทะเลหลวง)  
หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านเช่นเคย 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

                               ขอแสดงความนบัถือ 
 

  

                                                                                 (นางพทัธยา  ชนะพนัธ์) 
                               ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั                  

 
 
งานธุรการ 
โทรศพัท ์และ โทรสาร 0 5564 5297 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 08 6448 2865 

 



301 
 
 
ส าเนาหนงัสือตามรายช่ือแนบ 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ฉนัทนา จนัทร์บรรจง อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยันเรศวร 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์   อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยันเรศวร 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์   อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยันเรศวร 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.ภานุวฒัน์ ภกัดีวงศ ์   อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยันเรศวร 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร     ประธานหลกัสูตรสาขาวชิาการศึกษาพิเศษ  
  (ระดบัปริญญาเอก) คณะครุศาสตร์ 

    มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
6. ดร.วุฒิศกัด์ิ เหล็กค า   ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จงัหวดั     
  เพชรบูรณ์ 

           7. ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์    ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  
  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 
  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์จงัหวดัเชียงใหม ่

8. นายศกัดา เรืองเดช     ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  
  โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จงัหวดัพิษณุโลก 

9. นางสุรัญจิต วรรณนวล     ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ 
  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัล าปาง 

10. นายธีระ จนัทรรัตน์     ผูท้รงคุณวุฒิ 
  อดีตผูอ้  านวยการกองการศึกษาพิเศษ 

11. ดร.สุรางค ์วสุิทธิสระ     ผูท้รงคุณวุฒิ 
         อดีตผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

  เขตการศึกษา 7 จงัหวดัพิษณุโลก 
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เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ในการน ารูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ 
             ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาฯไปใช ้
 

เรียน ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั (รายช่ือท่ีแนบ) 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รูปแบบและคู่มือประกอบการใชรู้ปแบบฯ  1  ชุด 
2. แบบสอบถาม                 9  ฉบบั 
 

ดว้ยศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั ไดท้  าวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารเพื่อ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ประจ าจังหวัดสุโขทัย  ซ่ึ งจากการทดลองใช้นั้ น 
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ทางส ติ ปัญญาได้ เป็นอย่างดี  ศูนย์การศึกษาพิ เศษ  ประจ าจังหวัด สุ โขทัย  จึงใค ร่ขอ                 
ความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านไดป้ระเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบฯไปใช้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการพฒันาผูเ้รียน และขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลตามแบบสอบถามจาก
ผูอ้  านวยการ 1 คน และครู 8 คน รวมจ านวน 9 คน แล้วขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถาม    
ความคิดเห็นกลบัมาท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

                               ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                                 
 (นางพทัธยา  ชนะพนัธ์) 
                                                     ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั                  
งานธุรการ 
โทรศพัท ์และ โทรสาร 0 5564 5297                                
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โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 08 6448 2865 
รายช่ือแนบ 
1.   ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัตาก 
2.   ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันครสวรรค์ 
3.   ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัพะเยา 
4.   ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัก าแพงเพชร 
5.   ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัพิจิตร 
6.   ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดักาญจนบุรี 
7.   ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอุทยัธานี 
8.   ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
9.   ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสระบุรี 
10. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสมุทรปราการ 
11. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัพงังา 
12. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดันครศรีธรรมราช 
13. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
14. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัเพชรบุรี 
15. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสตูล 
16. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด 
17. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดับุรีรัมย ์
18. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัอุดรธานี 
19. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัหนองบวัล าภู 
20. ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาคผนวก ด 
 

การเผยแพร่ผลงานวชิาการ 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



305 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



306 
 

เผยแพร่ผลงานวชิาการโดยการน าเสนอเวทีวจิยั ระดบัชาติ ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต คร้ังท่ี 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เผยแพร่ผลงานวชิาการ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
http://www.specialsk-edu.com/web/ 

http://www.specialsk-edu.com/web/
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ภาคผนวก น 
 

กรณีศึกษาของผูเ้รียนจากการทดลองใชรู้ปแบบ ฯ 
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กรณศึีกษาคนที ่1 

สรุปผลการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
ช่ือ – สกุล (นามสมมุติ) เด็กชายเอ  
วนั/เดือน/ปี เกิด 17 มิถุนายน 2553 อาย ุ 7  ขวบ   
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน  1-6409-00131-33-3 
ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี  55/6  หมู่ท่ี 5  หมู่บา้น   หนองผกับุง้ 
ถนน     -        ต าบลกลางดง  อ าเภอทุ่งเสล่ียม  จงัหวดัสุโขทยั 
รหสัไปรษณีย ์ 64150  โทรศพัท ์ 082-5527087 
ช่ือบิดา   นายสมเจต     นิธิศกรวชิญ ์   อาชีพ   รับจา้ง 
ช่ือมารดา  นางใจนอง        ชยัรักษ ์         อาชีพ    รับจา้ง 
ลกัษณะความบกพร่อง พฒันาการชา้กวา่วยัเดียวกนั    
สถานศึกษา  ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ช่ือผูบ้ริหาร นางพทัธยา ชนะพนัธ์ 
ช่ือครูรับผดิชอบหลกั นางวชัราภรณ์ ปะสะจนั 
การจดทะเบียนคนพิการ  
 (✓) จดทะเบียนแลว้ วนัหมดอาย ุ 30  มีนาคม 2568 

(    ) ยงัไม่จด เพราะ……………………………………………………………….  
(    ) ไม่จด  เพราะ…………………………………………………………………. 

จุดเด่น   
1. สามารถถอดถุงเทา้ได ้
2. สามารถถอดเส้ือยดืคอกลมได ้
3. สามารถสวมเส้ือยดืคอกลมได ้
จุดด้อย 
1. ไม่สามารถสวมถุงเทา้ได ้
2. ไม่สามารถถอดเส้ือคอปกมีกระดุม เส้ือผา่หนา้มีกระดุม เส้ือผา่หนา้มีซิปได ้
3. ไม่สามารถสวมเส้ือคอปกมีกระดุม เส้ือผา่หนา้มีกระดุม เส้ือผา่หนา้มีซิปได ้
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การสะท้อนผลพฒันาการ 

กราฟแสดงผลพฒันาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย 

ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลความก้าวหน้าของพัฒนาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
เร่ือง การรับประทานอาหาร  

เด็กชายเอ สามารถด่ืมน ้ าจากแกว้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถใช้ชอ้นสั้นไดถู้กตอ้งและสามารถ
ตกัอาหารเขา้ปากดว้ยช้อนสั้นไดด้ว้ยตนเอง สามารถใชช้อ้นส้อมไดถู้กตอ้ง และสามารถตกัอาหาร
เขา้ปากดว้ยชอ้นส้อมไดด้ว้ยตนเอง   
เร่ือง การแต่งกาย   

เด็กชายเอ สามารถสวมถุงเทา้และถอดสวมรองเทา้ไดด้ว้ยตนเอง และเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
สามารถถอดและสวมกางเกงไดด้ว้ยตนเอง และเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้สามารถถอดและสวมเส้ือได้
ดว้ยตนเอง และเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
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เร่ือง การขับถ่าย  

 เด็กชายเอ รู้จักอุปกรณ์ท าความสะอาดหลังการขับถ่าย และการท าความสะอาดหลัง 
การขบัถ่าย หอ้งน ้าแบบชกัโครกไดด้ว้ยตนเอง สามารถนัง่โถส้วมแบบชกัโครกไดด้ว้ยตนเอง 
เร่ือง การดูแลสุขอนามัยตนเอง   

เด็กชายเอ สามารถท าความสะอาดมือ และเทา้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถแปรงฟันไดด้ว้ย
ตนเอง สามารถอาบน ้าไดด้ว้ยตนเอง 
เร่ือง การรับผดิชอบงานบ้าน  

 เด็กชายเอ  สามารถเก็บส่ิงของเขา้ท่ีกวาดบา้น และถูบา้นไดแ้ต่ยงัตอ้งการความช่วยเหลือ 
ช้ีแนะจากผูอ่ื้น สามารถการจดัเก็บส่ิงของเคร่ืองใช้ให้อยู่ในท่ีเหมาะสมได้แต่ยงัต้องการความ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น สามารถลา้งจานหรือถาดขา้วหลุม และช้อนส้อมไดแ้ต่ยงัตอ้งการความ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น 

   เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถของผูเ้รียนในแต่ละเร่ือง มีดงัน้ี 
5 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
4 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
2 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
1 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีผูอ่ื้นพาท า 

โดยมีเกณฑก์ารผา่นตามจุดประสงค ์พฒันาการท่ีคาดหวงั  คือ เม่ือนกัเรียนท าไดใ้นระดบั 4 
หรือ 5 ต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถของผูเ้รียน 
4.50 - 5.00     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
3.50 - 4.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก    
2.50 - 3.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี 
1.50 - 2.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัพอใช ้
1.00 - 1.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัปรับปรุง  
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แบบรายงานผลพฒันาการของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การรับประทาน
อาหาร 

เด็กชายเอ 
สามารถด่ืมน ้ าจากแกว้ไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กชายเอ 
สามารถใชช้อ้นสั้นไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
 
เด็กชายเอ 
สามารถการใชช้อ้นสอ้มไดด้ว้ยตนเอง 
 

เด็กชายเอสามารถด่ืมน ้ า 
จากแกว้ไดด้ว้ยตนเอง   
 
เด็กชายเอสามารถใชช้อ้นสั้นได้
ถูกตอ้ง และสามารถตกัอาหาร 
เขา้ปากดว้ยชอ้นสั้นได ้
ดว้ยตนเอง 
 
เด็กชายเอสามารถใชช้อ้นสอ้ม
ไดถู้กตอ้ง และสามารถตกั
อาหารเขา้ปากดว้ยชอ้นสอ้มได้
ดว้ยตนเอง 

 

การแต่งกาย 
 
 
 
 
 

เด็กชายเอ สามารถสวมถุงเทา้ได ้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

 
 
เด็กชายเอ สามารถถอด-สวมรองเทา้ได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

 
 
เด็กชายเอ สามารถถอด-สวมกางเกงได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

 
 
เด็กชายเอ สามารถถอด-สวมเส้ือได ้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

 

เด็กชายเอสามารถสวมถุงเทา้ได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้

 
เด็กชายเอสามารถถอด- 
สวมรองเทา้ไดด้ว้ยตนเองและ
เป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

 
เด็กชายเอสามารถถอด- 
สวมกางเกงไดด้ว้ยตนเองและ
เป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

 
เด็กชายเอสามารถถอด- 
สวมเส้ือไดด้ว้ยตนเองและเป็น
แบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การขับถ่าย 
 
 

 

เด็กชายเอสามารถท าความสะอาดหลงั 
ขบัถ่ายไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
 
เด็กชายเอ สามารถการใชห้อ้งน ้ าในท่ี
อยูอ่าศยัไดด้ว้ยตนเอง 

เด็กชายเอรู้จกัอุปกรณ์ท า 
ความสะอาดหลงัการขบัถ่าย  
และการท าความสะอาดหลงั 
การขบัถ่ายหอ้งน ้ าแบบชกัโครก
ไดด้ว้ยตนเอง 
เด็กชายเอสามารถนัง่โถสว้ม 
แบบชกัโครกไดด้ว้ยตนเอ 

  
 

 การดูแลสุขอนามยั
ตนเอง 

เด็กชายเอ สามารถท าความสะอาดมือ
และเทา้ไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กชายเอ สามารถแปรงฟัน 
ไดด้ว้ยตนเอง 
เด็กชายเอ สามารถอาบน ้ าไดด้ว้ยตนเอง 
 

เด็กชายเอสามารถท า 
ความสะอาดมือและเทา้ไดด้ว้ย
ตนเอง 
เด็กชายเอ สามารถแปรงฟันได้
ดว้ยตนเอง 
เด็กชายเอ สามารถอาบน ้ าไดด้ว้ย
ตนเอง 

 

การรับผดิชอบงาน
บ้าน 
 

เด็กชายเอ สามารถช่วยเหลืองานบา้นได้
ดว้ยตนเอง 
 
 
เด็กชายเอ สามารถการจดัเก็บส่ิงของ
เคร่ืองใชไ้ดด้ว้ยตนเอง 
 
 
 
เด็กชายเอ ท าความสะอาดภาชนะต่าง ๆ
ไดด้ว้ยตนเอง 

เด็กชายเอสามารถเก็บส่ิงของ 
เขา้ท่ีกวาดบา้น และถูบา้นได้
ดว้ยตนเองแต่ยงัตอ้งการความ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น 
เด็กชายเอสามารถการจดัเก็บ
ส่ิงของเคร่ืองใชใ้หอ้ยูใ่นท่ี
เหมาะสมไดด้ว้ยตนเองแต่ยงั
ตอ้งการความช่วยเหลือ ช้ีแนะ
จากผูอ่ื้น 
เด็กชายเอสามารถลา้งจานหรือ
ถาดขา้วหลุม และชอ้นสอ้มได้
ดว้ยตนเองแต่ยงัตอ้งการความ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น 
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กรณศึีกษาคนที ่2 
สรุปผลการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
ช่ือ – สกุล (นามสมมุติ)  เด็กหญิงบี 
วนั/เดือน/ปี เกิด  10  สิงหาคม  2552 อาย ุ9 ขวบ   
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน  1-6489-00122-36-6  
ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี   27/8…  หมู่ท่ี   8      หมู่บา้น   ……-………… 
ถนน……-……ต าบลคลองมะพลบั    อ าเภอศรีนคร    จงัหวดัสุโขทยั 
รหสัไปรษณีย ์  64180 โทรศพัท ์  080-1289007   
ช่ือบิดา   นาย…-……………….   อาชีพ   ………-……………….   
ช่ือมารดา  นางปาริฉตัร    นาคขาว    อาชีพ    รับจา้ง   
ลกัษณะความบกพร่อง อ่านเขียนไดน้อ้ย ส่ือสารให้เขา้ใจไดย้าก    
สถานศึกษา  ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ช่ือผูบ้ริหาร  นางพทัธยา  ชนะพนัธ์ 
ช่ือครูรับผดิชอบหลกั   นางสาวนรีรัตน์  บางเฟ่ือง  
การจดทะเบียนคนพิการ  
 () จดทะเบียนแลว้  วนัหมดอาย ุ 17  มกราคม  2569 

(    ) ยงัไม่จด เพราะ……………………………………………………………….  
(    ) ไม่จด  เพราะ…………………………………………………………………. 

จุดเด่น   
 1. สามารถใชช้อ้นสั้นได ้
 2. สามารถท าความสะอาดอยูมื่อได ้
 3. สามารถถอดถุงเทา้ได ้
จุดด้อย 
1. ไม่สามารถใชช้อ้น ส้อม ได ้
2. ไม่สามารถท าความสะอาดเทา้ได ้
3. ไม่สามารถสวมถุงเทา้ได ้
 
 

 

รูปถ่าย 



314 
 

การสะท้อนผลพฒันาการ 
กราฟแสดงผลพฒันาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

ของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย 
ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
สรุปผลความก้าวหน้าของพัฒนาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
เร่ือง การรับประทานอาหาร  

 เด็กหญิงบี สามารถด่ืมน ้ าจากหลอดไดด้ว้ยตนเอง สามารถจบัชอ้นสั้น ช้อน และส้อม ตกั
อาหารเขา้ปากไดด้้วยตนเอง และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร และสามารถปฏิบติัได้ดว้ย
ตนเอง 
เร่ือง การแต่งกาย    

เด็กหญิงบี สามารถถอด และสวมรองเทา้ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย
สามารถถอด และสวมกระโปรงเอวยดื กระโปรงแบบติดตะขอท่ีมีซิปไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ
จากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ยสามารถถอดหรือสวมกางเกงเอวยดืไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้ง
เล็กนอ้ย 
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เร่ือง การขับถ่าย  
  เด็กหญิงบี สามารถนัง่โถส้วมแบบชกัโครกในห้องน ้ าในท่ีอยู่อาศยัไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ 
ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบ้างเล็กน้อย สามารถนั่งโถส้วมแบบชักโครกในห้องน ้ าในท่ีสาธารณะ และท า          
ความสะอาดหลังขบัถ่ายอย่างถูกวิธีหลังการขับถ่ายได้โดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบ้าง
เล็กนอ้ย 
เร่ือง การดูแลสุขอนามัยตนเอง  

 เด็กหญิงบี สามารถท าความสะอาดมือ เทา้ และท าความสะอาดหนา้ไดด้ว้ยตนเองและเป็น
แบบอย่างผูอ่ื้นได้ สามารถแปรงฟัน อาบน ้ า หวีผม และสระผมได้ด้วยตนเองและเป็นแบบอย่าง
ผูอ่ื้นได ้
เร่ืองการรับผดิชอบงานบ้าน  

 เด็กหญิงบี สามารถกวาดบา้นไดด้ว้ยตนเอง สามารถจดัเก็บส่ิงของเคร่ืองใชข้องตนเองใน
หอ้งใหอ้ยูใ่นท่ีเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง  

 เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถของผูเ้รียนในแต่ละเร่ือง มีดงัน้ี 
5 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
4 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
2 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
1 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีผูอ่ื้นพาท า 

โดยมีเกณฑก์ารผา่นตามจุดประสงค ์พฒันาการท่ีคาดหวงั  คือ เม่ือนกัเรียนท าไดใ้นระดบั 4 
หรือ 5 ต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถของผูเ้รียน 
4.50 - 5.00     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
3.50 - 4.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก    
2.50 - 3.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี 
1.50 - 2.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัพอใช ้
1.00 - 1.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบรายงานผลพฒันาการของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การ
รับประทาน
อาหาร 

เด็กหญิงบีสามารถด่ืมน ้ าจากหลอดได้
ดว้ยตนเอง 
 
เด็กหญิงบีสามารถจบัชอ้นสั้นไดด้ว้ย
ตนเอง 
 
เด็กหญิงบีสามารถจบัชอ้นสอ้มไดด้ว้ย
ตนเอง  
 
เด็กหญิงบีรู้จกัมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 

เด็กหญิงบีสามารถด่ืมน ้ าจากหลอดได้
ดว้ยตนเอง 
 
เด็กหญิงบีจบัชอ้นสั้นไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
เด็กหญิงบีสามารถจบัชอ้นสอ้ม 
ตกัอาหารเขา้ปากไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กหญิงบีรู้จกัมารยาท 
ในการรับประทานอาหาร และสามารถ
ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

 

การแต่งกาย เด็กหญิงบี สามารถถอดหรือสวมเส้ือได้
ดว้ยตนเอง 
 

เด็กหญิงบีสามารถถอด และสวมเส้ือ
ยดืคอกลมแบบคอปกมีกระดุมผา่หนา้
มีซิปไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ  
จากผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 

 

การขับถ่าย 
 
 
 

เด็กหญิงบีรู้จกัการท าความสะอาด 
หลงัขบัถ่ายไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
 
 
เด็กหญิงบีสามารถใชห้อ้งน ้ าในท่ีอยู่
อาศยัไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
 

เด็กหญิงบีรู้จกัอุปกรณ์ท าความสะอาด
หลงัการขบัถ่ายจากหอ้งน ้ า 
แบบชกัโครกและนัง่ยองไดโ้ดย 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น 
บา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กหญิงบีสามารถนัง่โถสว้ม 
แบบชกัโครกไดโ้ดย 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น 
บา้งเลก็นอ้ย 
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การขับถ่าย 
(ต่อ) 

 

เด็กหญิงบีสามารถใชห้อ้งน ้ าในท่ี
สาธารณะไดด้ว้ยตนเอง 

เด็กหญิงบีสามารถนัง่โถสว้ม 
แบบชกัโครกและสามารถท า 
ความสะอาดหลงัขบัถ่ายอยา่งถูกวธีิ
หลงัการขบัถ่ายไดโ้ดยการช่วยเหลือ 
ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 

 

 การดูแล
สุขอนามยั
ตนเอง 

เด็กหญิงบีสามารถท าความสะอาด 
มือและเทา้ไดด้ว้ยตนเองและเป็น
แบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กหญิงบีสามารถท าความสะอาด 
หนา้ไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้
 
เด็กหญิงบีสามารถแปรงฟันไดด้ว้ย
ตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กหญิงบีสามารถอาบน ้ าไดด้ว้ยตนเอง
และเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
 
เด็กหญิงบีสามารถหวผีมไดด้ว้ยตนเอง
และเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กหญิงบีสามารถสระผมไดด้ว้ยตนเอง
และเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

เด็กหญิงบีสามารถท าความสะอาด 
มือและเทา้ไดด้ว้ยตนเองและเป็น
แบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กหญิงบีสามารถท าความสะอาดหนา้
ไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้น
ได ้
 
เด็กหญิงบีสามารถแปรงฟันได ้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กหญิงบีสามารถอาบน ้ าได ้
ดว้ยตนเองดว้ยตนเองและเป็น
แบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กหญิงบีสามารถหวผีมได ้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กหญิงบีสามารถสระผมได ้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับผดิชอบ
งานบ้าน 
 

เด็กหญิงบีสามารถช่วยเหลือ 
งานบา้นไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กหญิงบีสามารถปูและเก็บท่ีนอนได้
ดว้ยตนเอง 
 
 

เด็กหญิงบีสามารถกวาดบา้นได ้
ดว้ยตนเอง 
 
เด็กหญิงบีสามารถปู และเก็บท่ีนอนได้
ดว้ยตนเอง 
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การรับผดิชอบ
งานบ้าน (ต่อ) 
 

เด็กหญิงบีสามารถจดัเก็บส่ิงของ
เคร่ืองใชไ้ดด้ว้ยตนเอง 
 
 
เด็กหญิงบีสามารถจดัและท า 
ความสะอาดโตะ๊อาหารไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
เด็กหญิงบีสามารถท าความสะอาด
ภาชนะต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
เด็กหญิงบีสามารถท าความสะอาด
ภาชนะต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
 

เด็กหญิงบีสามารถจดัเก็บส่ิงของ
เคร่ืองใชข้องตนเองในหอ้งใหอ้ยูใ่น 
ท่ีเหมาะสมไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กหญิงบีสามารถจดัโตะ๊อาหาร 
และท าความสะอาดโตะ๊อาหาร 
ไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กหญิงบีสามารถลา้งจานหรือ 
ถาดขา้วหลุม ชอ้น และสอ้มไดด้ว้ย
ตนเอง 
 
เด็กหญิงบีสามารถลา้งจานหรือ 
ถาดขา้วหลุม ชอ้น และสอ้มไดด้ว้ย
ตนเอง 
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กรณศึีกษาคนที ่3 
สรุปผลการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 

ช่ือ – สกุล (นามสมมุติ)  เด็กชายซี  
วนั/เดือน/ปี เกิด    25  ธนัวาคม  2554  อาย ุ 8  ขวบ 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน   1-6490-00043-64-9  
ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี  175  หมู่ท่ี 14หมู่บา้น    บา้นตึก 
ถนน……-………ต าบลบา้นตึก อ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั  
รหสัไปรษณีย ์  64130  โทรศพัท ์080-6400254 
ช่ือบิดา   นาย………………-…………………….   อาชีพ   ………………-….………….   
ช่ือมารดา  นางจิฬาภรณ์  รุ่งโรจน์    อาชีพ    รับจา้งทัว่ไป 
ลกัษณะความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา 
สถานศึกษา  ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ช่ือผูบ้ริหาร   นางพทัธยา  ชนะพนัธ์  
ช่ือครูรับผดิชอบหลกั    นายธญันพชมฒ ์รินรา  
การจดทะเบียนคนพิการ  
 ( ✓) จดทะเบียนแลว้  หมดอาย ุ27  สิงหาคม 2556  

(    ) ยงัไม่จดเพราะ……………………………………………………………….  
(    ) ไม่จด  เพราะ…………………………………………………………………. 

จุดเด่น   
1. นกัเรียนสามารถท างานตามท่ีครูสั่งได ้ เช่น  ร้อยลูกปัด  วาดภาพระบายสี  และช้ีบตัรภาพ เป็น
ตน้ 
จุดด้อย 
1. ผูเ้รียนไม่สามารถจบัชอ้นซอ้มได ้
2. ผูเ้รียนไม่สามารถลา้งหนา้ได ้
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การสะท้อนผลพฒันาการ 
กราฟแสดงผลพฒันาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

ของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย 
ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
สรุปผลความก้าวหน้าของพัฒนาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
เร่ือง การรับประทานอาหาร  

 เด็กชายซีสามารถใช้ช้อนรับประทานอาหารได้ แต่ต้องมีผูป้กครองคอยช่วยเหลือบ้าง
เล็กนอ้ย 
เร่ือง การแต่งกาย   

เด็กชายซีสามารถสวมและถอดรองเท้าได้ในระดับเบ้ืองต้น แต่ต้องมีผูป้กครองคอย
ช่วยเหลือบา้งเล็กนอ้ย 
เร่ือง การขับถ่าย 

  เด็กชายซีไม่สามารถขบัถ่ายดว้ยตนเองได ้ ตอ้งใส่แพมเพิส  
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เร่ือง การดูแลสุขอนามัยตนเอง  
เด็กชายซีสามารถลา้งมือ ลา้งหน้าไดแ้ต่ยงัไม่สามารถอาบน ้ า และแปรงฟันดว้ยตนเองได้

โดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
เร่ือง การรับผดิชอบงานบ้าน   

เด็กชายซีไม่สามารถเก็บของเขา้ท่ีไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 

เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถของผูเ้รียนในแต่ละเร่ือง มีดงัน้ี 
5 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
4 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
2 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
1 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีผูอ่ื้นพาท า 

โดยมีเกณฑก์ารผา่นตามจุดประสงค ์พฒันาการท่ีคาดหวงั  คือ เม่ือนกัเรียนท าไดใ้นระดบั 4 
หรือ 5 ต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถของผูเ้รียน 
4.50 - 5.00     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
3.50 - 4.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก    
2.50 - 3.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี 
1.50 - 2.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัพอใช ้
1.00 - 1.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบรายงานผลพฒันาการของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การรับประทาน
อาหาร 

เด็กชายซีสามารถจบัชอ้น 
และชอ้นสอ้มไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
เด็กชายซีไม่ส่งเสียงดงั 
ในขณะรับประทานอาหาร 

เด็กชายซีสามารถใชช้อ้น 
และชอ้นสอ้มในการรับประทาน
อาหารไดแ้ต่ตอ้งมีผูป้กครอง
คอยช่วยเหลือบา้งเลก็นอ้ย 
เด็กชายซีไม่รับประทานอาหาร
มูมมาม หรือเลอะเทอะ 

 

การแต่งกาย เด็กชายซี สามารถสวมถุงเทา้ไดด้ว้ย
ตนเอง 
 
เด็กชายซี สามารถสวมรองเทา้ 
ทั้งแบบสอด และแบบแตะไดด้ว้ย
ตนเอง 
 
เด็กชายซีสามารถถอด สวมกางเกง 
แบบเอวยางยดึไดด้ว้ยตนเอง 
 

เด็กชายซีสามารถสวมถุงเทา้ 
ดว้ยตนเองไดแ้ต่ตอ้งมีผูป้กครอง
คอยช่วยเหลือบา้งเลก็นอ้ย 
เด็กชายซี สามารถสวมรองเทา้
ทั้งแบบสอดและแบบแตะ 
ไดแ้ต่ตอ้งมีผูป้กครองคอย
ช่วยเหลือบา้งเลก็นอ้ย 
เด็กชายซีสามารถสวมกางเกง
แบบเอวยางยดึไดแ้ต่ตอ้งมี
ผูป้กครองคอยช่วยเหลือบา้ง
เลก็นอ้ย 

 

การขับถ่าย เด็กชายซีรู้จกัอุปกรณ์ในการขบัถ่าย
แบบชกัโครกและแบบนัง่ยอง 
 

เด็กชายซีสามารถขบัถ่ายดว้ย
ตนเองได ้ แต่ตอ้งมีผูป้กครอง
คอยช่วยเหลือ 

 

การดูแลสุขอนามยั
ตนเอง 

เด็กชายซีสามารถลา้งมือและลา้งหนา้
ดว้ยตนเองไดด้ว้ยตนเอง 
 

เด็กชายซีสามารถลา้งมือ 
และลา้งหนา้ดว้ยตนเองไดมี้การ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 

 

การรับผดิชอบ 
งานบ้าน 

เด็กชายซีสามารถเก็บส่ิงของเขา้ท่ีได้
ดว้ยตนเอง 
 

เด็กชายซีสามารถเก็บส่ิงของ 
เขา้ท่ีไดมี้การช่วยเหลือ ช้ีแนะ 
จากผูอ่ื้น 
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กรณศึีกษาคนที ่4 
                             สรุปผลการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
                              ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ช่ือ – สกุล (นามสมมุติ)  เด็กชายดี 
วนั/เดือน/ปี เกิด  23 มิถุนายน 2555  อาย ุ6  ขวบ   
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน  1-6486-00068-66-8  
ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี 155  หมู่ท่ี 1  หมู่บา้น   ……………-…………………………… 
ถนน……-………ต าบลบา้นกร่าง อ าเภอกงไกรลาศ  จงัหวดัสุโขทยั 
รหสัไปรษณีย ์ 64170  โทรศพัท ์ 083-0633144 
ช่ือบิดา   นายวชัระ  ใจดี   อาชีพ รับจา้ง   
ช่ือมารดา  นางศิริรัตน์  ใจดี   อาชีพ รับจา้ง 
ลกัษณะความบกพร่อง  มีพฒันาการชา้ไม่สมวยัในทุกทกัษะช่วยเหลือตนเองได ้      
สถานศึกษา  ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั หน่วยบริการกงไกรลาศ 
ช่ือผูบ้ริหาร  นางพทัธยา ชนะพนัธ์ 
ช่ือครูรับผดิชอบหลกั  นางสาวจนัจิรา  น่วมนวล   
การจดทะเบียนคนพิการ  
 (    ) จดทะเบียนแลว้  วนัหมดอายุ 

() ยงัไม่จด เพราะผูป้กครองยงัไม่สะดวกไปด าเนินการ 
(    ) ไม่จด  เพราะ............................................................................................................. 

จุดเด่น   
1. สามารถด่ืมน ้าจากแกว้ได ้
2. สามารถหยบิอาหารเขา้ปากได ้
จุดด้อย 
1. ไม่สามารถใชช้อ้นตกัอาหารไดถู้กตอ้ง 
2. ไม่สามารถสวมรองเทา้แบบสอด รองเทา้แตะแบบคีบ และไม่สามารถสวมถุงเทา้ได ้ 
3. ไม่รู้จกัอุปกรณ์ท าความสะอาดหลงัการขบัถ่าย และการท าความสะอาดหลงัการขบัถ่าย 
4. ไม่สามารถแปรงฟันไดด้ว้ยตนเอง 
5. ไม่สามารถเก็บส่ิงของเขา้ท่ีได ้และกวาดบา้นได ้
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การสะท้อนผลพฒันาการ 
กราฟแสดงผลพฒันาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

ของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย 
ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
สรุปผลความก้าวหน้าของพัฒนาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
เร่ือง การรับประทานอาหาร   

    เด็กชายดี สามารถจบัชอ้นสั้นตกัอาหารเขา้ปากไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
และสามารถจบัชอ้นส้อมตกัอาหารเขา้ปากไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
เร่ือง การแต่งกาย   

          เด็กชายดี สามารถถอด สวมรองเท้าแบบสอด และรองเท้าแตะแบบคีบได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย สามารถถอดถุงเทา้ไดด้ว้ยตนเอง และสวมถุงเทา้ได้โดยมีการ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
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เร่ือง การขับถ่าย  
   เด็กชายดี รู้จกัอุปกรณ์ท าความสะอาดหลังการขับถ่าย และท าความสะอาดหลังการ

ขบัถ่าย หอ้งน ้าแบบชกัโครกกบัแบบนัง่ยองไดด้ว้ยตนเอง 
เร่ือง การดูแลสุขอนามัยตนเอง  

          เด็กชายดี สามารถแปรงฟันไดด้ว้ยตนเองครบทุกขั้นตอนไดด้ว้ยตนเอง 

เร่ือง การรับผดิชอบงานบ้าน   
เด็กชายดี สามารถจดัเก็บส่ิงของเคร่ืองใชข้องตนเองในห้องให้อยูใ่นท่ีเหมาะสมไดโ้ดยมี            

การช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 

เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถของผูเ้รียนในแต่ละเร่ือง มีดงัน้ี 
5 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
4 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
2 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
1 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีผูอ่ื้นพาท า 

โดยมีเกณฑก์ารผา่นตามจุดประสงค ์พฒันาการท่ีคาดหวงั  คือ เม่ือนกัเรียนท าไดใ้นระดบั 4 
หรือ 5 ต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถของผูเ้รียน 
4.50 - 5.00     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
3.50 - 4.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก    
2.50 - 3.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี 
1.50 - 2.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัพอใช ้
1.00 - 1.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบรายงานผลพฒันาการของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การรับประทาน
อาหาร 

เด็กชายดีสามารถใชช้อ้นสั้นไดด้ว้ย
ตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
 
เด็กชายดีสามารถใชช้อ้นสอ้มไดด้ว้ย
ตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 

เด็กชายดีสามารถจบัชอ้นสั้นและ
ตกัอาหารเขา้ปากได ้
อยา่งถูกตอ้งดว้ยตนเองและเป็น
แบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
เด็กชายดีสามารถจบัชอ้นสอ้ม 
ไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้

 

การแต่งกาย เด็กชายดีสามารถถอด-สวมถุงเทา้ได้
ดว้ยตนเอง 
 
 
เด็กชายดีสามารถถอด-สวมรองเทา้ได้
ดว้ยตนเอง 
 
 

เด็กชายดีสามารถถอดถุงเทา้ได้
ดว้ยตนเอง และสวมถุงเทา้ไดโ้ดย
มีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
เด็กชายดีสามารถถอด-สวม
รองเทา้แบบสอด และรองเทา้แตะ
แบบคีบไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ 
ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 

 

การขับถ่าย 
 
 
 

เด็กชายดีสามารถบอกอุปกรณ์ท า 
ความสะอาดและท าความสะอาดหลงั
การขบัถ่ายไดด้ว้ยตนเอง 
 
 

เด็กชายดีรู้จกัอุปกรณ์ท า 
ความสะอาด และท าความสะอาด
หลงัการขบัถ่ายในหอ้งน ้ าแบบนัง่
ยองและแบบชกัโคก 
ไดด้ว้ยตนเอง 

 

การดูแลสุขอนามยั
ตนเอง 
 

เด็กชายดีสามารถแปรงฟันไดด้ว้ย
ตนเอง 
 

เด็กชายดีสามารถแปรงฟันได้
อยา่งถูกวธีิ และครบทุกขั้นตอน
ไดด้ว้ยตนเอง 

 

การรับผดิชอบ 
งานบ้าน 

เด็กชายดีสามารถเก็บส่ิงของเขา้ท่ีได้
ดว้ยตนเอง  
 
 

เด็กชายดีสามารถจดัเก็บส่ิงของ
เคร่ืองใชข้องตนเองในหอ้ง 
ใหอ้ยูใ่นท่ีเหมาะสมไดโ้ดยมีการ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
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กรณศึีกษาคนที ่5 
สรุปผลการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
ช่ือ – สกุล (นามสมุติ) เด็กชายเอฟ 
วนั/เดือน/ปี เกิด 4  กนัยายน   2557  อาย ุ 6 ขวบ   
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 1199901535571 
ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี  139/1   หมู่ท่ี   7  หมู่บา้น บา้นนาสระลอย 
ถนน      -      ต าบลบา้นป้อม  อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั 
รหสัไปรษณีย ์ 64160 โทรศพัท ์082-3579370 
ช่ือบิดา   นายสุธาธาร      อยูทุ่่ง อาชีพ รับจา้ง  
ช่ือมารดา  นางสุภาพกัตร์      อยูทุ่่ง   อาชีพ รับจา้ง 
ลกัษณะความบกพร่อง  บกพร่องทางสติปัญญา  
สถานศึกษา   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ช่ือผูบ้ริหาร  นางพทัธยา  ชนะพนัธ์ 
ช่ือครูรับผดิชอบหลกั  นางสาวนนัธิกา  ยากูล  
การจดทะเบียนคนพิการ  
 (    ) จดทะเบียนแลว้ วนัหมดอาย ุ 

(    ) ยงัไม่จด เพราะ……………………………………....………………………….  
(✓ ) ไม่จด  เพราะ………………………………………………………………..…. 

จุดเด่น   
1. สามารถจบัชอ้นสั้น ชอ้นส้อมไดไ้ดโ้ดยการช่วยเหลือ   
2. สามารถรู้จกัอุปกรณ์ท าความสะอาดหลงัการขบัถ่าย และการท าความสะอาดหลงัขบัถ่าย  
     หอ้งน ้าแบบชกัโครก 
3. สามารถนัง่โถส้วมแบบชกัโครกไดด้ว้ยตนเอง 
4. สามารถท าความสะอาดหนา้ตนเองได ้
 
 
 
 

 

รูปถ่าย 
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จุดด้อย 
1.ไม่สามารถจบัชอ้นสั้น ชอ้นส้อมไดด้ว้ยตนเอง 
2. ชอบคุย และเล่นขณะรับประทานอาหาร 
3. ไม่สามารถสวมถุงเทา้ได ้ 
4. ไม่สามารถสวมกางเกงเอวยดืได ้
5. ไม่สามารถสวมเส้ือผา่หา้มีกระดุม และซิปได ้
6. ไม่สามารถลา้งมือหลงัขบัถ่ายได ้
7. ไม่สามารถลา้งหนา้ และแปรงฟันได ้
8. ไม่สามารรถหวผีม และสระผมได ้
9. ไม่สามารถเก็บส่ิงของของตนเองเขา้ท่ีได ้
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การสะท้อนผลพฒันาการ 
กราฟแสดงผลพฒันาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

ของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย 
ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
สรุปผลความก้าวหน้าของพัฒนาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
เร่ือง การรับประทานอาหาร 

เด็กชายเอฟ สามารถจับช้อนส้อม  สามารถรับประทานอาหารโดยไม่มูมมาม หรือ
ท าอาหารหกเลอะเทอะ ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
เร่ือง การแต่งกาย 

 เด็กชายเอฟ สามารถถอดและสวมถุงเทา้ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
สามารถสวมกางเกงเอวยืดได้ สามารถสวมเส้ือผ่าหน้า มีกระดุม และซิปได้โดยมีการช่วยเหลือ 
ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
เร่ือง การขับถ่าย  

เด็กชายเอฟ สามารถรู้จกัอุปกรณ์ ฝักบวัฉีดช าระ และฉีดช าระลา้งกน้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถนัง่
โถส้วมแบบชกัโครกไดด้ว้ยตนเอง 
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เร่ือง การดูแลสุขอนามัยตนเอง 
  เด็กชายเอฟ สามารถท าความสะอาดหลงัการขบัถ่ายไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอย่างผูอ่ื้น
ได ้และสามารถท าความสะอาดมือหลงัการขบัถ่ายไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
เร่ือง การรับผดิชอบงานบ้าน  
 เด็กชายเอฟ สามารถน าของเล่นหรือส่ิงของต่างท่ีน าออกมาใชง้าน และจดัเก็บเขา้ท่ีไดโ้ดย 
มีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย  

เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถของผูเ้รียนในแต่ละเร่ือง มีดงัน้ี 
5 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
4 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
2 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
1 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีผูอ่ื้นพาท า 

โดยมีเกณฑก์ารผา่นตามจุดประสงค ์พฒันาการท่ีคาดหวงั  คือ เม่ือนกัเรียนท าไดใ้นระดบั 4 
หรือ 5 ต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถของผูเ้รียน 
4.50 - 5.00     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
3.50 - 4.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก    
2.50 - 3.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี 
1.50 - 2.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัพอใช ้
1.00 - 1.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบรายงานผลพฒันาการของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม  

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การรับประทาน
อาหาร 

เด็กชายเอฟสามารถจบัชอ้นสั้นได้
ถูกตอ้ง 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถใชช้อ้นตกัอาหาร
เขา้ปากไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถจบัชอ้นสอ้มได้
ถูกตอ้ง 
 
 
เด็กชายเอฟไม่ส่งเสียงดงัในขณะ
รับประทาน 
 
 
 
เด็กชายเอฟไม่รับประทานอาหาร
ท าอาหารหกเลอะเทอะไดด้ว้ยตนเอง 

เด็กชายเอฟสามารถจบัชอ้นสั้น
ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจาก
ผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถใชช้อ้นสั้น
ตกัอาหารเขา้ปากไดโ้ดยมี 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถจบัชอ้นสอ้ม
ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจาก
ผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟในขณะรับประทาน
อาหารไม่พดูคุยเสียงดงั แต่มี 
การช้ีแนะจากผูป้กครองบา้ง
เลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟไม่รับประทาน
อาหารมูมมาม หรือท าอาหาร 
หกเลอะเทอะแต่มีการช่วยเหลือ
จากผูป้กครองบา้งเลก็นอ้ย 

 

การแต่งกาย 
 
 
 
 
 
 

เด็กชายเอฟสามารถสวมถุงเทา้ได ้
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถถอดรองเทา้ 
แบบติดแถบได ้
 
 

เด็กชายเอฟ สามารถสวมถุงเทา้
ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจาก
ผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถถอดรองเทา้
แบบติดแถบไดโ้ดยมีการ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้ง
เลก็นอ้ย 
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม  

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

 
การแต่งกาย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เด็กชายเอฟสามารถสวมรองเทา้ 
แบบติดแถบได ้
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถสวมกางเกง  
เอวยดืได ้
 
 
เด็กชายเอฟสามารถถอดกางเกงแบบ 
มีตะขอ และซิปได ้
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถสวมกางเกง 
แบบมีตะขอและซิปได ้
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถถอดเส้ือยดื 
คอกลมได ้
 
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถถอดเส้ือคอปกมี
กระดุมได ้
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถสวมเส้ือ 

 
เด็กชายเอฟสามารถสวมรองเทา้
แบบติดแถบไดโ้ดยมี 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถสวมกางเกง
เอวยดืไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ 
ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถถอดกางเกง
แบบมีตะขอ และซิปไดโ้ดยมี
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถสวมกางเกง 
แบบมีตะขอ และซิปไดโ้ดยมี
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถถอดเส้ือยดื
คอกลมไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ 
ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถถอดเส้ือ 
คอปกมีกระดุมไดโ้ดยมี 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถสวมเส้ือ 
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม  

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การแต่งกาย (ต่อ) 
 

คอปกมีกระดุมได ้
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถถอดเส้ือผา่หนา้  
มีกระดุมได ้
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถสวมเส้ือผา่หนา้  
มีกระดุมได ้
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถสวมเส้ือ ผา่หนา้  
มีซิปได ้
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถถอดเส้ือ ผา่หนา้  
มีซิปได ้

คอปกมีกระดุมไดโ้ดยมี 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถถอดเส้ือ 
ผา่หนา้มีกระดุมไดโ้ดยมี 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถสวมเส้ือ 
ผา่หนา้มีกระดุมไดโ้ดยมี 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถสวมเส้ือ  
ผา่หนา้ มีซิปไดโ้ดยมี 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถถอดเส้ือ 
ผา่หนา้ มีซิปไดโ้ดยมี 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 

การขับถ่าย 
 
 
 

เด็กชายเอฟ บอกอุปกรณ์ท า 
ความสะอาดท่ีใชใ้นการขบัถ่ายได ้ 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถท าความสะอาด
หลงัขบัถ่ายได ้
 
 
เด็กชายเอฟสามารถลา้งมือได ้       

เด็กชายเอฟบอกอุปกรณ์ท า  
ความสะอาดท่ีใชใ้นการขบัถ่าย
ไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กชายเอฟสามารถท า 
ความสะอาดหลงัการขบัถ่าย 
ไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กชายเอฟสามารถลา้งมือได้
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม  

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

อยา่งถูกวธีิหลงัขบัถ่าย 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถนัง่โถสว้มแบบ 
ชกัโครกได ้

อยา่งถูกวธีิหลงัขบัถ่าย 
ดว้ยตนเอง 
 
เด็กชายเอฟสามารถนัง่โถสว้ม 
แบบชกัโครกไดด้ว้ยตนเอง 

การดูแลสุขอนามยั
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 

เด็กชายเอฟสามารถท าความสะอาด
หนา้ไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้
 
เด็กชายเอฟสามารถแปรงฟันไดด้ว้ย
ตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
 
เด็กชายเอฟสามารถอาบน ้ าไดด้ว้ย
ตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
 
เด็กชายเอฟสามารถหวผีมไดด้ว้ย
ตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
 
เด็กชายเอฟสามารถสระผมไดด้ว้ย
ตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

เด็กชายเอฟสามารถท า 
ความสะอาดหนา้ไดด้ว้ยตนเอง
และเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กชายเอฟสามารถแปรงฟันได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้
 
เด็กชายเอฟสามารถอาบน ้ าได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้
 
เด็กชายเอฟสามารถหวผีมได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้
 
เด็กชายเอฟสามารถสระผมได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้

 

การรับผดิชอบ 
งานบ้าน 
 

เด็กชายเอฟสามารถเก็บส่ิงของเขา้ท่ีได ้
 
 
 
 
เด็กชายเอฟสามารถจดัเก็บส่ิงของ

เด็กชายเอฟสามารถเก็บส่ิงของ
เขา้ท่ีเม่ือเล่นเสร็จแลว้ หรือ
ขอใหท้ าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ 
ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายเอฟสามารถจดัเก็บ
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม  

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

เคร่ืองใชข้องตนเองในหอ้งใหอ้ยูใ่น    
ท่ีเหมาะสมได ้
 

ส่ิงของเคร่ืองใชข้องตนเองใน
หอ้งใหอ้ยูใ่นท่ีเหมาะสมไดโ้ดย
มีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
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กรณศึีกษาคนที ่6 
สรุปผลการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ช่ือ – สกุล (นามสมมุติ)   เด็กชายจี 
วนั/เดือน/ปี เกิด 5  เมษายน  2556 อาย ุ 6 ขวบ   
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน   1-6407-01269-891  
ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี  6  หมู่ท่ี..-…. หมู่บา้น……………-………………………… 
ถนน   หลงัสโมสร ต าบลเมืองสวรรคโลก  อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 
รหสัไปรษณีย ์   64110  โทรศพัท ์ 083-6261774     
ช่ือบิดา   นายสุมิตร ศรีสวสัด์ิ   อาชีพ   ……………-……….………….   
ช่ือมารดา  นางสุจีรา    สายแปง   อาชีพ  รับจา้ง 
ลกัษณะความบกพร่อง  พฒันาการล่าชา้ทางดา้นการอ่านเขียน  
สถานศึกษา   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั หน่วยบริการสวรรคโลก 
ช่ือผูบ้ริหาร  นางพทัธยา  ชนะพนัธ์ 
ช่ือครูรับผดิชอบหลกั นางสาวปิยวรรณ  ดวงเงิน  
การจดทะเบียนคนพิการ  
 (    ) จดทะเบียนแลว้ วนัหมดอาย…ุ………………………........…………………. 

(√  ) ยงัไม่จด เพราะ……………………………………………………………….  
(    ) ไม่จด  เพราะ…………………………………………………………………. 

จุดเด่น   
1. สามารถด่ืมน ้าจากแกว้ได ้
2. สามารถสวมเส้ือคอกลมได ้
จุดด้อย 
1.ไม่สามารถจบัชอ้นส้อมได ้
2. ไม่สามารถสวมกางเกง เอวยดืได ้
3.ไม่สามารถท าความสะอาดหลงัการขบัถ่าย และหลงัการขบัถ่ายหอ้งน ้าแบบชกัโคก  
4. ไม่สามารถแปรงฟันได ้
5. ไม่สามารถสามารถเก็บส่ิงของเขา้ท่ีได ้
 
 



337 
 

การสะท้อนผลพฒันาการ 
กราฟแสดงผลพฒันาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

ของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย 
ปีการศึกษา 2561 

 

 
              
สรุปผลความก้าวหน้าของพัฒนาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
เร่ือง การรับประทานอาหาร 

เด็กชายจีสามารถจับช้อนส้อมได้ด้วยตนเองและเป็นแบบอย่างผู ้อ่ืนได้  สามารถ
รับประทานอาหารโดยไม่มูมมาม หรืออาหารหกเลอะเทอะ 
เร่ือง การแต่งกาย  

 เด็กชายจีสามารถสวมกางเกงเอวยดืไดด้ว้ยตนเอง  สามารถถอดกางเกงเอวยดืไดด้ว้ยตนเอง 
เร่ือง การขับถ่าย 
  เด็กชายจีสามารถรู้จกัอุปกรณ์ท าความสะอาดหลงัการขบัถ่าย และการท าความสะอาดหลงั 
การขบัถ่ายหอ้งน ้าแบบชกัโคกไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย  
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เร่ืองการดูแลสุขอนามัยตนเอง  
เด็กชายจีสามารถท าความสะอาดมือ และเทา้ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้ง

เล็กนอ้ย   
เร่ือง การรับผดิชอบงานบ้าน 

 เด็กชายจีสามารถเก็บส่ิงของเขา้ท่ีไดไ้ดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น 

เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถของผูเ้รียนในแต่ละเร่ือง มีดงัน้ี 
5 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
4 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
2 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น 
1 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีผูอ่ื้นพาท า 

โดยมีเกณฑก์ารผา่นตามจุดประสงค ์พฒันาการท่ีคาดหวงั  คือ เม่ือนกัเรียนท าไดใ้นระดบั 4 
หรือ 5 ต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถของผูเ้รียน 
4.50 - 5.00     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
3.50 - 4.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก    
2.50 - 3.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี 
1.50 - 2.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัพอใช ้
1.00 - 1.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบรายงานผลพฒันาการของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม  

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การรับประทาน
อาหาร 

เด็กชายจีสามารถด่ืมน ้ าจากแกว้และ
หลอดไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้
 
เด็กชายจีสามารถใชช้อ้นสั้นไดด้ว้ย
ตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
 
 
เด็กชายจีรู้จกัมารยาทใน 
การรับประทานอาหาร 

เด็กชายจีสามารถด่ืมน ้ า 
จากหลอด และแกว้ไดด้ว้ย
ตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กชายจีสามารถจบัชอ้นสั้นได้
ถูกตอ้ง และตกัอาหารเขา้ปากได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้
 
เด็กชายจีรู้จกัมารยาทใน 
การรับประทานอาหาร เช่น  
ไม่พดูคุยเสียงดงั และไม่เล่น 
ขณะรับประทานอาหาร 

 

การแต่งกาย 
 

เด็กชายจีสามารถถอด – สวมกางเกงได ้
 
 
เด็กชายจีสามารถถอด – สวมเส้ือได ้

เด็กชายจีสามารถการถอด –  
สวมกางเกงเอวยดืกางเกงแบบ 
มีตะขอ และซิปไดด้ว้ยตนเอง 
เด็กชายจีสามารถถอดและ 
สวมเส้ือคอปกมีกระดุมได ้
เส้ือผา่หนา้มีกระดุม เส้ือผา่หนา้
มีซิปไดด้ว้ยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 

การขับถ่าย 
 

เด็กชายจีสามารถรู้จกัอุปกรณ์และ 
การขบัถ่าย และการท าความสะอาด
หลงัการขบัถ่ายได ้
 
 
 
 

เด็กชายจีสามารถรู้จกัอุปกรณ์ 
ท าความสะอาดหลงัการขบัถ่าย   
และการท าความสะอาดหลงั 
การขบัถ่ายหอ้งน ้ าแบบชกัโคก
และแบบนัง่ยองไดโ้ดยมีการ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้ง
เลก็นอ้ย 
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม  

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การขับถ่าย (ต่อ) 
 

เด็กชายจีสามารถใชห้อ้งน ้ าในท่ีอยู่
อาศยัได ้
 

เด็กชายจีสามารถนัง่โถสว้ม 
แบบชกัโครก และท าความ 
สะอาดหลงัขบัถ่ายไดโ้ดยมี 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 

 

การดูแลสุขอนามยั
ตนเอง 

เด็กชายจี สามรถท าความสะอาดมือ
และเทา้ได ้
 
 
 
เด็กชายจีสามารถท าความสะอาดหนา้ได ้
 
 
 
 
เด็กชายจีสามารถแปรงฟันได ้
 

 เด็กชายจีสามารถท า 
ความสะอาดมือ และเทา้ไดโ้ดยมี
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายจีสามารถท า 
ความสะอาดหนา้ไดโ้ดยมี 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น
บา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กชายจีสามารถแปรงฟันได้
โดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจาก
ผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 

 

การรับผดิชอบ 
งานบ้าน 

เด็กชายจีจดัเก็บส่ิงของเคร่ืองใช ้ เด็กชายจีสามารถจดัเก็บส่ิงของ 
เคร่ืองใชข้องตนเองในหอ้งให ้
อยูใ่นท่ีเหมาะสมไดโ้ดยมี 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น 
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กรณศึีกษาคนที ่7 
สรุปผลการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
ช่ือ – สกุล  (นามสมมุติ) เด็กหญิงไอ 
วนั/เดือน/ปี เกิด  15  กุมภาพนัธ์ 2553 อาย ุ8 ขวบ   
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน  1-6595-00033-64- 2 
ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี   94/5   หมู่ท่ี  7   หมู่บา้น   ………-………………… 
ถนน……-…………ต าบลยางซา้ย   อ าเภอเมือง    จงัหวดัสุโขทยั   
รหสัไปรษณีย ์   64000     โทรศพัท.์  ……………-…………………. 
ช่ือบิดา   นายสาธิต  สุดอินทร์  อาชีพ รับจา้งทัว่ไป  
ช่ือมารดา  นางพร  ป้ันล าพอง  อาชีพ แม่บา้น 
ลกัษณะความบกพร่อง  ดาวน์ซินโดรม     
สถานศึกษา  ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
ช่ือผูบ้ริหาร  นางพทัธยา ชนะพนัธ์ 
ช่ือครูรับผดิชอบหลกั  นางสาวพรทิพา  สุธงษา  
การจดทะเบียนคนพิการ  
 ( ) จดทะเบียนแลว้ หมดอาย ุ28 พ.ค 2568  

(    ) ยงัไม่จด เพราะ……………………………………………………………….  
(    ) ไม่จด  เพราะ…………………………………………………………………. 

จุดเด่น   
1. สามารถด่ืมน ้าจากหลอดได ้  
2. สามารถรับประทานอาหารโดยใชช้อ้นสั้นไดโ้ดยการช่วยเหลือ 
3. สามารถแต่งตวัไดโ้ดยการช่วยเหลือ และการกระตุน้เตือน 
4. สามารถขบัถ่ายไดโ้ดยการช่วยเหลือ และตอ้งกระตุน้เตือน 
5. สามารถดูแลอนามยัของตนเอง เช่น ลา้งหนา้ ไดโ้ดยการกระตุน้เตือน 
6. สามารถเก็บของเขา้ท่ีไดโ้ดยการกระตุน้เตือน 
 
 
 

 

รูปถ่าย 
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จุดด้อย 
1. ไม่สามารถด่ืมน ้าจากแกว้ได ้
2. ไม่สามารถใชช้อ้นสั้นตกัอาหารเขา้ปากไดด้ว้ยตนเอง 
3. ไม่รู้จกัมารยาทในการรับประทานอาหาร 
4. ไม่สามารถบอกอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าความสะอาดหลงัขบัถ่ายได ้
5. ไม่สามารถท าความสะอาดหลงัขบัถ่ายได ้
6. ไม่สามารถแต่งกายไดด้ว้ยตนเอง 
7. ไม่สามารถดูแลอนามยัตนเอง เช่น ลา้งหนา้ สระผมไดด้ว้ยตนเอง 
8. ไม่สามารถเก็บของเขา้ท่ีไดด้ว้ยตนเอง 
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การสะท้อนผลพฒันาการ 
กราฟแสดงผลพฒันาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

ของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา  ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทยั 
ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
สรุปผลความก้าวหน้าของพัฒนาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
 เร่ือง การรับประทานอาหาร   

เด็กหญิงไอสามารถด่ืมน ้ าจากแกว้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถจบัช้อนสั้น ช้อน และส้อมตกั
อาหารเขา้ปากไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้และสามารถรับประทานอาหารแบบไม่ส่ง
เสียงดงั ไม่ทานอาหารเลอะเทอะ 

เร่ือง การแต่งกาย  
  เด็กหญิงไอสามารถถอด-สวมถุงเทา้ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กน้อย
สามารถถอดสวมรองเทา้แบบสอด และแบบคีบไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย
สามารถถอด-สวมเส้ือยืดคอกลมไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กน้อย สามารถถอด-
สวมกระโปรงเอวยืดได้โดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบ้างเล็กน้อย และสามารถถอด-สวม
กางเกง แบบมีตะขอ และมีซิปไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
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เร่ือง การขับถ่าย 
 เด็กหญิงไอสามารถบอกอุปกรณ์ท าความสะอาดหลังการขับถ่ายได้โดยการช้ีแนะ 

สามารถ  นั่งโถส้วมแบบชักโครกได้โดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น และสามารถท าความ
สะอาดหลงัการขบัถ่ายไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น และสามารถลา้งมือไดอ้ยา่งถูกวิธีโดย
มีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้น 
เร่ือง  การดูแลสุขอนามัยตนเอง  

เด็กหญิงไอสามารถท าความสะอาดมือ และเท้าได้ด้วยตนเอง สามารถท าความสะอาด
ใบหนา้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถแปรงฟันไดด้ว้ยตนเอง สามารถอาบน ้ าไดด้ว้ยตนเอง สามารถหวีผม
ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถสระผมไดเ้องดว้ยตนเอง 
เร่ือง การรับผดิชอบงานบ้าน  
             เด็กหญิงไอ สามารถเก็บส่ิงของเขา้ท่ีไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 

เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถของผูเ้รียนในแต่ละเร่ือง มีดงัน้ี 
5 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
4 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
2 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
1 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีผูอ่ื้นพาท า 

โดยมีเกณฑก์ารผา่นตามจุดประสงค ์พฒันาการท่ีคาดหวงั  คือ เม่ือนกัเรียนท าไดใ้นระดบั 4 
หรือ 5 ต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถของผูเ้รียน 
4.50 - 5.00     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
3.50 - 4.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก    
2.50 - 3.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี 
1.50 - 2.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัพอใช ้
1.00 - 1.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
 
 
 



345 
 

แบบรายงานผลพฒันาการของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม  

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การรับประทาน
อาหาร 

เด็กหญิงไอสามารถด่ืมน ้ าจากแกว้ได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กหญิงไอสามารถใชช้อ้นสั้นไดด้ว้ย
ตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
 
เด็กหญิงไอสามารถใช ้ชอ้นสอ้มได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
 
เด็กหญิงไอรู้จกัมารยาทใน 
การรับประทานอาหารและเป็น
แบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 

เด็กหญิงไอสามารถด่ืมน ้ าจากแกว้ได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กหญิงไอสามารถจบัชอ้นสั้น 
ตกัอาหารเขา้ปากไดด้ว้ยตนเองและ
เป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กหญิงไอสามารถจบัชอ้นสอ้มตกั
อาหารเขา้ปากไดด้ว้ยตนเองและเป็น
แบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กหญิงไอสามารถรับประทาน
อาหารแบบไม่ส่งเสียงดงั และ 
ไม่ทานอาหารเลอะเทอะและเป็น
แบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

 

การแต่งกาย เด็กหญิงไอสามารถรถอด – สวมถุงเทา้
ได ้
 
 
เด็กหญิงไอสามารถถอด – สวมรองเทา้
ได ้
 
 
เด็กหญิงไอสามารถถอด – สวม
กระโปรงได ้
 

เด็กหญิงไอสามารถถอด-สวม 
ถุงเทา้ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ
จากผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กหญิงไอสามารถถอด-สวมรองเทา้
แบบสอด และแบบคีบไดโ้ดยมีการ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 
 
เด็กหญิงไอ สามารถถอด-สวม
กระโปรงเอวยดืไดโ้ดยมีการ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การแต่งกาย (ต่อ) เด็กหญิงไอสามารถถอด – สวมกางเกง
ได ้
 
 
เด็กหญิงไอถอด – สวมเส้ือได ้
 

เด็กหญิงไอสามารถถอด-สวมกางเกง 
แบบมีตะขอ และมีซิปไดโ้ดยมีการ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 

 
เด็กหญิงไอสามารถถอด-สวม 
เส้ือยดืคอกลมไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ 
ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเลก็นอ้ย 
 

 

การขับถ่าย เด็กหญิงไอท าความสะอาด 
หลงัขบัถ่ายได ้

 
 
เด็กหญิงไอสามารถใชห้อ้งน ้ าใน 
ท่ีอยูอ่าศยัได ้

 
 

 
เด็กหญิงไอสามารถใชห้อ้งน ้ า 
ในท่ีสาธารณะได ้
 
 
 
 
เด็กหญิงไอสามารถท าความสะอาด 
มือ และเทา้ได ้
 
 
 

เด็กหญิงไอสามารถบอกอุปกรณ์ท า
ความสะอาดหลงัการขบัถ่ายได ้
โดยการช้ีแนะ 
 
เด็กหญิงไอสามารถท าความสะอาด
หลงัการขบัถ่ายในหอ้งน ้ าแบบ     
นัง่ยอง และแบบชกัโครกได ้ 
โดยการช่วยเหลือ 
 
เด็กหญิงไอสามารถนัง่โถสว้ม 
แบบชกัโคกไดด้ว้ยการช่วยเหลือ
เลก็นอ้ย และสามารถท า 
ความสะอาดหลงัการขบัถ่ายได ้
ดว้ยการช่วยเหลือ 
 
เด็กหญิงไอสามารถลา้งมือได ้
อยา่งถูกวธีิไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ 
ช้ีแนะจากผูอ่ื้น 
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การดูแลสุขอนามยั
ตนเอง 

เด็กหญิงไอสามารถท าความสะอาด
หนา้ได ้
 
เด็กหญิงไอสามารถแปรงฟันได ้
 
 
เด็กหญิงไอสามารถอาบน ้ าได ้
 
 
เด็กหญิงไอสามารถหวผีมได ้
 
 
เด็กหญิงไอสามารถสระผมได ้

เด็กหญิงไอสามารถท าความสะอาด
ใบหนา้ไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กหญิงไอสามาถแปรงฟันได ้
ดว้ยตนเอง 
 
เด็กหญิงไอสามารถอาบน ้ าได ้
ดว้ยตนเอง 
 
เด็กหญิงไอสามารถหวผีมได ้
ดว้ยตนเอง 
 
เด็กหญิงไอสามารถสระผมไดเ้องดว้ย
ตนเอง 

 

การรับผดิชอบ 
งานบ้าน 

เด็กหญิงไอสามารถเก็บส่ิงของเขา้ท่ีได ้
 

เด็กหญิงไอสามารถเก็บส่ิงของเขา้ท่ี
ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จาก
ผูอ่ื้น 
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กรณศึีกษาคนที ่8 
สรุปผลการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
ช่ือ – สกุล (นามสมมุติ)   เด็กชายเจ  
วนั/เดือน/ปี เกิด  3  กุมภาพนัธ์  2556  อาย ุ   6    ขวบ 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน   1-5677-00057-61-7 
ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี  1/7  หมู่ท่ี   4   หมู่บา้น……………-……………………… 
ถนน……-……ต าบลวดัเกาะ   อ าเภอศรีส าโรง   จงัหวดัสุโขทยั 
รหสัไปรษณีย ์ 64120   โทรศพัท ์  086-4423007 
ช่ือบิดา   นายสามารถ    บุญเกตุ  อาชีพ   …………-………………… 
ช่ือมารดา   นางสาวจนัทนิภา   ฉนัทวสุพลอาชีพ...........…-…………………… 
ลกัษณะความบกพร่องทางสติปัญญา  
สถานศึกษา   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั หน่วยบริการศรีส าโรง 
ช่ือผูบ้ริหาร   นางพทัธยา  ชนะพนัธ์ 
ช่ือครูรับผดิชอบหลกั  นายวชิรวทิย ์  ธิปะตะ 
การจดทะเบียนคนพิการ  
 (    ) จดทะเบียนแลว้ วนัหมดอาย ุ 

( /  ) ยงัไม่จดเพราะ……………………………………………………………….  
(    ) ไม่จด  เพราะ…………………………………………………………………. 

จุดเด่น   
1. สามารถจบัชอ้นส้อมไดด้ว้ยตนเอง 
2. สามารถถอด และสวมถุงเทา้ไดด้ว้ยตนเอง 
3. สามารถสวม และถอดเส้ือยดืคอกลมได ้
จุดด้อย 
1. ไม่สามารถท าความสะอาดหลงัขบัถ่ายไดด้ว้ยตนเอง 
2. ไม่สามารถรู้จกัอุปกรณ์ ฝักบวั สายช าระ และฉีดลา้งกน้ไดด้ว้ยตนเอง 
3. ไม่สามารถเก็บส่ิงของเขา้ท่ีได ้

 
 
 

 

รูปถ่าย 
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การสะท้อนผลพฒันาการ 
กราฟแสดงผลพฒันาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

ของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย 
ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
สรุปผลความก้าวหน้าของพัฒนาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
เร่ือง การรับประทานอาหาร 

 เด็กชายเจสามารถจบัชอ้นส้อมไดถู้กตอ้ง สามารถรับประทานอาหาร โดยไม่มูมมามหรือ
ท าอาหารหกเลอะเทอะและเป็นแบบอยา่งอ่ืนได ้
เร่ือง การแต่งกาย  

เด็กชายเจสามารถสวมกางเกงเอวยืดคอกลมได้ดว้ยตนเอง สามารถสวมเส้ือผา่หน้า มีซิป
ไดด้ว้ยตนเอง สามารถสวม และถอดถุงเทา้ไดด้ว้ยตนเอง 
เร่ือง การขับถ่าย 

 เด็กชายเจสามารถรู้จกัอุปกรณ์ฝักบวัฉีดช าระ และฉีดช าระลา้งกน้ดว้ยไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ 
ช้ีแนะ จากผูอ่ื้นสามารถนัง่โถส้วมแบบชกัโครกไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
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เร่ือง การดูแลสุขอนามัยตนเอง  
เด็กชายเจสามารถการท าความสะอาดมือและเทา้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถท าความสะอาด

หนา้ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
เร่ือง การรับผดิชอบงานบ้าน  
  เด็กชายเจสามารถน าของเล่นหรือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีน าออกมาใช้งาน และจดัเก็บเขา้ท่ีได้
โดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น สามารถปูท่ีนอนของตนเองได้โดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จาก
ผูอ่ื้น 

เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถของผูเ้รียนในแต่ละเร่ือง มีดงัน้ี 
5 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
4 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
2 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
1 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีผูอ่ื้นพาท า 

โดยมีเกณฑก์ารผา่นตามจุดประสงค ์พฒันาการท่ีคาดหวงั  คือ เม่ือนกัเรียนท าไดใ้นระดบั 4 
หรือ 5 ต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถของผูเ้รียน 
4.50 - 5.00     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
3.50 - 4.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก    
2.50 - 3.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี 
1.50 - 2.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัพอใช ้
1.00 - 1.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบรายงานผลพฒันาการของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การรับประทาน
อาหาร 

เด็กชายเจสามารถจบัชอ้นสอ้มไดด้ว้ย
ตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กชายเจสามารถตกัอาหารเขา้ปาก 
ดว้ยชอ้นสอ้มไดด้ว้ยตนเองและเป็น
แบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
เด็กชายเจไม่ท าเสียงดงัใน 
ขณะรับประทาน 
 
 
เด็กชายเจไม่รับประทานอาหารมูมมาม  
หรือท าอาหารหกเลอะเทอะและเป็น
แบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

เด็กชายเจสามารถจบัชอ้นสอ้ม
ไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้
 เด็กชายเจสามารถตกัอาหาร 
เขา้ปากไดเ้องดว้ยชอ้นสอ้มได้
ดว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้
เด็กชายเจไม่ท าเสียงดงัใน 
ขณะรับประทาน เช่น ไม่คุยเวลา
รับประทานอาหารไม่เล่นขณะ
รับประทานอาหาร 
เด็กชายเจไม่รับประทานอาหาร
มูมมาม หรือท าอาหารหก 
เลอะเทอะและเป็นแบบอยา่ง
ผูอ่ื้นได ้

 

การแต่งกาย เด็กชายเจสามารถถอดถุงเทา้ได ้
 
เด็กชายเจสามารถถอดถุงเทา้ได ้
 
เด็กชายเจสามารถถอดกางเกงเอวยดืได ้
 
 
เด็กชายเจสามารถสวมกางเกงเอวยดืได ้
 
 

เด็กชายเจสามารถถอดถุงเทา้ได้
ดว้ยตนเอง 
เด็กชายเจสามารถถอดถุงเทา้ได้
ดว้ยตนเอง 
เด็กชายเจสามารถถอดกางเกง
เอวยดืไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กชายเจสามารถสวมกางเกง
เอวยดืไดด้ว้ยตนเอง 
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การแต่งกาย (ต่อ) เด็กชายเจสามารถถอดเส้ือยดื 
คอกลมได ้
 
เด็กชายเจสามารถสวมเส้ือยดืคอกลม
ได ้
 
เด็กชายเจสามารถสวมเส้ือผา่หนา้มีซิป
ได ้
 
เด็กชายเจสามารถถอดเส้ือผา่หนา้มีซิป
ได ้

เด็กชายเจสามารถถอดเส้ือยดื 
คอกลมไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กชายเจสามารถสวมเส้ือยดื 
คอกลมไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กชายเจสามารถสวมเส้ือ 
ผา่หนา้ มีซิปไดด้ว้ยตนเอง 
 
เด็กชายเจสามารถถอดเส้ือ 
ผา่หนา้ มีซิปไดด้ว้ยตนเอง 

 

การขับถ่าย 
 
 

เด็กชายเจรู้จกัอุปกรณ์ท าความสะอาด
หลงัการขบัถ่าย และการท า 
ความสะอาดหลงัการขบัถ่ายหอ้งน ้ า
แบบชกัโครก 
 
 
 
เด็กชายเจสามารถนัง่โถสว้มแบบ 
ชกัโครกได ้

เด็กชายเจ รู้จกัอุปกรณ์ท า 
ความสะอาดหลงัการขบัถ่าย  
และการท าความสะอาดหลงั 
การขบัถ่ายหอ้งน ้ าแบบชกัโครก
ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ 
จากผูอ่ื้น 
 
เด็กชายเจสามารถนัง่โถสว้ม
แบบชกัโครกไดโ้ดยมีการ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 

 

การดูแลสุขอนามยั
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กชายเจสามารถท าความสะอาดมือได ้
 
 
 
 
 
เด็กชายเจสามารถท าความสะอาด 
เทา้ได ้
 
 
 

เด็กชายเจสามารถท า 
ความสะอาดมือไดโ้ดยมีการ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้นบา้ง
เลก็นอ้ย เช่น การใชส้บู่เหลวใน
การลา้งมือ 
 
เด็กชายเจสามารถท า 
ความสะอาดเทา้ไดโ้ดยมีการ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้นบา้ง
เลก็นอ้ย 
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การดูแลสุขอนามยั
ตนเอง (ต่อ) 
 

เด็กชายเจสามารถท าความสะอาด 
หนา้ได ้

เด็กชายเจสามารถท า 
ความสะอาดหนา้ไดโ้ดยมีการ
ช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้นบา้ง
เลก็นอ้ย 

การรับผดิชอบงาน
บ้าน 

เด็กชายเจสามารถน าของเล่นหรือ
ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีน าออกมาใชง้าน และ
จดัเก็บเขา้ท่ีได ้
ดว้ยตนเอง 
 
เด็กชายเจสามารถปูท่ีนอนของตนเอง
ได ้

เด็กชายเจสามารถน าของเล่น
หรือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีน าออกมาใช้
งาน และจดัเก็บเขา้ท่ีไดโ้ดยมี
การช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
 
เด็กชายเจสามารถปูท่ีนอนของ
ตนเองไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ 
ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
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กรณศึีกษาคนที ่9 
สรุปผลการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ช่ือ – สกุล (นามสมมุติ)  เด็กชายเค 
วนั/เดือน/ปี เกิด   27  มกราคม   2554 อาย ุ8 ขวบ   
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน    1-6486- 00038- 62 -9  
ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี  26/3   หมู่ท่ี  3  หมู่บา้น   ……………-………………… 
ถนน………-………ต าบลวงัลึก   อ าเภอบา้นด่านลานหอย    จงัหวดัสุโขทยั 
รหสัไปรษณีย ์  64140     โทรศพัท ์   080-7397168     
ช่ือบิดา   นายธนานพ     บวัต๊ิบ        อาชีพ  คา้ขาย  
ช่ือมารดา  …………………-…………………   อาชีพ  ไปท างานต่างประเทศ  
ลกัษณะความบกพร่อง  พฒันาการล่าชา้      
สถานศึกษา   ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั หน่วยบริการบา้นด่านลานหอย 
ช่ือผูบ้ริหาร    นางพทัธยา   ชนะพนัธ์  
ช่ือครูรับผดิชอบหลกั   นายวิทวสั  หาหอม  
การจดทะเบียนคนพิการ  
 (/ ) จดทะเบียนแลว้ หมดอายุ  7  กรกฏาคม  พ.ศ.  2566 

(  ) ยงัไม่จด เพราะ……………………………………………………………….  
(  ) ไม่จด  เพราะ…………………………………………………………………. 

จุดเด่น   
1. สามารถนัง่โถส้วมแบบชกัโครกไดด้ว้ยตนเอง 
2. สามารถท าความสะอาดหนา้ตนเองได ้
3. สามารถรับประทานอาหารไดโ้ดยไม่มูมมาม หรือท าอาหารหกเลอะเทอะ 
จุดด้อย 
1. ไม่สามารถจบัชอ้นส้อมไดถู้กตอ้ง 
2. ไม่สามารถสวมกางเกงเอวยดืได ้ 
3. ไม่สามารถการท าความสะอาดมือ และเทา้ไดด้ว้ยตนเอง  
4. ไม่สามารถน าของเล่นหรือส่ิงของต่างๆท่ีน าออกมาใชง้าน และจดัเก็บเขา้ท่ีไดด้ว้ยตนเอง 
 
 

 

รูปถ่าย 
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การสะท้อนผลพฒันาการ 
กราฟแสดงผลพฒันาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

ของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัสุโขทัย 
ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
สรุปผลความก้าวหน้าของพัฒนาการทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
เร่ือง การรับประทานอาหาร 

 เด็กชายเคสามารถจบัชอ้นส้อมไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น สามารถรับประทาน
อาหารโดยไม่มูมมาม หรือท าอาหารหกเลอะเทอะ แต่การช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
เร่ือง การแต่งกาย  

เด็กชายเคสามารถสวมกางเกงเอวยดืไดด้ว้ยตนเอง สามารถสวมเส้ือผา่หนา้มีกระดุมไดด้ว้ย
ตนเอง 
 เร่ืองการขับถ่าย  

เด็กชายเคสามารถรู้จกัอุปกรณ์ ฝักบวัฉีดช าระ และฉีดช าระลา้งกน้ดว้ยตนเองได ้ สามารถนัง่ 
โถส้วมแบบชกัโครกไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
 
 



356 
 

เร่ือง การดูแลสุขอนามัยตนเอง 
เด็กชายเคสามารถการท าความสะอาดมือ และเทา้ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น

สามารถท าความสะอาดหนา้ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
เร่ือง การรับผดิชอบงานบ้าน  

เด็กชายเค สามารถน าของเล่นหรือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีน าออกมาใช้งาน และจดัเก็บเขา้ท่ีได้
ดว้ยตนเอง สามารถปูท่ีนอนของตนเองไดด้ว้ยตนเอง 

เกณฑก์ารประเมินระดบัความสามารถของผูเ้รียนในแต่ละเร่ือง มีดงัน้ี 
5 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
4 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
3 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย 
2 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
1 หมายถึง   ผูเ้รียนมีความสามารถท าไดโ้ดยมีผูอ่ื้นพาท า 

โดยมีเกณฑก์ารผา่นตามจุดประสงค ์พฒันาการท่ีคาดหวงั  คือ เม่ือนกัเรียนท าไดใ้นระดบั 4 
หรือ 5 ต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

การแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถของผูเ้รียน 
4.50 - 5.00     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
3.50 - 4.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดีมาก    
2.50 - 3.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัดี 
1.50 - 2.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัพอใช ้
1.00 - 1.49     หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน อยูใ่นระดบัปรับปรุง 
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แบบรายงานผลพฒันาการของผู้เรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม  

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การรับประทาน
อาหาร 

เด็กชายเคสามารถจบัชอ้นสอ้มได้
ถูกตอ้ง 
 
เด็กชายเคไม่รับประทานอาหารมูมมาม 
หรือท าอาหารหกเลอะเทอะ 

เด็กชายเคสามารถจบัชอ้นสอ้ม
ไดโ้ดยมีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ 
จากผูอ่ื้น 
เด็กชายเคสามารถรับประทาน
อาหารโดยไม่มูมมาม หรือ
ท าอาหารหกเลอะเทอะไดโ้ดยมี
การช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 

 

การแต่งกาย เด็กชายเคสามารถสวมกางเกงเอวยดืได ้
 
เด็กชายเคสามารถสวมเส้ือผา่หนา้  
มีกระดุมได ้
 

เด็กชายเคสามารถสวมกางเกง
เอวยดืไดด้ว้ยตนเอง 
เด็กชายเคสามารถสวมเส้ือ 
ผา่หนา้ มีกระดุมไดด้ว้ยตนเอง 

 

การขับถ่าย 
 
 
 

เด็กชายเคสามารถ รู้จกัอุปกรณ์ท า 
ความสะอาดหลงัการขบัถ่ายและ 
การท าความสะอาดหลงัการขบัถ่าย 
หอ้งน ้ าแบบชกัโครก 
 
เด็กชายเคสามารถนัง่โถสว้มแบบ 
ชกัโครกไดด้ว้ยตนเองและเป็น
แบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

เด็กชายเค รู้จกัอปุกรณ์ในการท า 
ความสะอาดหลงัการขบัถ่ายและ 
การท าความสะอาดหลงัการ
ขบัถ่าย สามารถฉีดช าระลา้งดว้ย
ตนเองและเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้
เด็กชายเคสามารถนัง่โถสว้ม
แบบชกัโครกไดด้ว้ยตนเองและ
เป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นได ้

 

การดูแลสุขอนามยั
ตนเอง 

เด็กชายเคสามารถท าความสะอาดมือ
และเทา้ได ้
 
 
เด็กชายเคสามารถท าความสะอาด 
หนา้ได ้
 
 
 

เด็กชายเคสามารถท า 
ความสะอาดมือ และเทา้ไดโ้ดยมี
การช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
 
เด็กชายเคสามารถท า 
ความสะอาดหนา้ไดโ้ดยมี 
การช่วยเหลือ ช้ีแนะ จากผูอ่ื้น 
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เร่ือง 
เป้าหมายการพฒันาตาม  

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ผลการพฒันา หมายเหตุ 

การรับผดิชอบ 
งานบ้าน 
 

เด็กชายเคสามารถเก็บส่ิงของ เขา้ท่ีได ้
 
 
 
 
เด็กชายเคสามารถปูท่ีนอนของ 
ตนเองได ้

เด็กชายเคสามารถน าของเล่น
หรือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีน าออกมาใช้
งาน และจดัเก็บเขา้ท่ีได ้
ดว้ยตนเอง 
 
เด็กชายเคสามารถปูท่ีนอน 
ของตนเองไดด้ว้ยตนเอง 
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แบบสรุปผลพฒันาการของผู้เรียนก่อน – หลงัการใช้ 
รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั จ านวน 9 คน 

 

ทกัษะ 
การช่วยเหลือตนเอง 

คนท่ี 
คะแนน 

เเตม็ 5 คะแนน 
ผลพฒันาการ 
ของผูเ้รียน 

แปล
ความหมาย 

ก่อน หลงั ผลต่าง ร้อยละ 
การรับประทานอาหาร 1 1 4 3 60 สูงข้ึน 

2 1 4 3 40 สูงข้ึน 
3 1 3 2 40 สูงข้ึน 
4 2 5 3 40 สูงข้ึน 
5 1 3 2 40 สูงข้ึน 
6 2 5 3 60 สูงข้ึน 
7 2 5 3 60 สูงข้ึน 
8 2 5 3 60 สูงข้ึน 
9 1 2 1 20 สูงข้ึน 

รวม 13 36 23 420 
สูงขึน้ 

เฉลีย่ 1.44 4 2.56 46.67 
การแต่งกาย 1 2 5 3 60 สูงข้ึน 

2 1 3 2 40 สูงข้ึน 
3 1 3 2 40 สูงข้ึน 
4 1 3 2 40 สูงข้ึน 
5 1 3 2 40 สูงข้ึน 
6 2 4 2 40 สูงข้ึน 
7 1 3 2 40 สูงข้ึน 
8 2 4 2 40 สูงข้ึน 
9 2 4 2 40 สูงข้ึน 

รวม 13 32 19 380 
สูงขึน้ 

เฉลีย่ 1.44 3.56 2.11 42.22 
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ทกัษะ 
การช่วยเหลือตนเอง 

คนท่ี 
คะแนนเเตม็ 5 

คะแนน 
ผลพฒันาการ 
ของผูเ้รียน 

แปล
ความหมาย 

ก่อน หลงั ผลต่าง ร้อยละ 
การขบัถ่าย 1 1 4 3 60 สูงข้ึน 

2 1 3 2 40 สูงข้ึน 
3 1 2 1 20 สูงข้ึน 
4 1 4 3 60 สูงข้ึน 
5 1 4 3 60 สูงข้ึน 
6 1 3 2 40 สูงข้ึน 
7 1 2 1 20 สูงข้ึน 
8 1 2 1 20 สูงข้ึน 
9 2 5 3 60 สูงข้ึน 

รวม 10 29 19 380 
สูงข้ึน 

เฉลีย่ 1.11 3.22 2.11 42.22 
การดูแลสุขอนามยัตนเอง 1 2 4 2 40 สูงข้ึน 

2 2 5 3 60 สูงข้ึน 
3 1 2 1 20 สูงข้ึน 
4 2 4 2 40 สูงข้ึน 
5 2 5 3 60 สูงข้ึน 
6 1 3 2 40 สูงข้ึน 
7 1 2 1 20 สูงข้ึน 
8 1 3 2 40 สูงข้ึน 
9 1 2 1 20 สูงข้ึน 

รวม 9 23 14 280 
สูงข้ึน 

เฉลีย่ 1.44 3.33 1.89 37.78 
การรับผดิชอบงานบา้น 1 1 2 1 20 สูงข้ึน 

2 1 4 3 60 สูงข้ึน 
3 1 2 1 20 สูงข้ึน 
4 1 2 1 20 สูงข้ึน 
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ทกัษะ 
การช่วยเหลือตนเอง 

คนท่ี 
คะแนนเเตม็ 5 

คะแนน 
ผลพฒันาการ 
ของผูเ้รียน 

แปล
ความหมาย 

ก่อน หลงั ผลต่าง ร้อยละ 
 5 1 3 2 40 สูงข้ึน 

6 1 2 1 20 สูงข้ึน 
7 1 2 1 20 สูงข้ึน 
8 1 2 1 20 สูงข้ึน 
9 1 4 3 60 สูงข้ึน 

รวม 9 23 14 280 
สูงข้ึน 

เฉลีย่ 1.0 2.56 1.56 31.11 
 



 

 

ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล : พทัธยา ชนะพนัธ์ 
วนั เดือน ปีเกดิ : 29 ธนัวาคม 2512 
ทีอ่ยู่ : บา้นเลขท่ี 140 หมู่ท่ี 2  ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร  

จงัหวดัชยัภูมิ รหสัไปรษณีย ์36180 
การศึกษา :      - พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต (ค.บ. เกียรตินิยมอนัดบั 2)   

                             สาขาวชิา เคมี วทิยาลยัครูเพชรบูรณ์ 
     - พ.ศ. 2550 ปริญญาโท การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  

                             สาขาวชิา หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยันเรศวร 
    - พ.ศ. 2556 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.)  

                             สาขาวชิา การบริหารการศึกษา  
                                มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

การรับราชการ :  - พ.ศ. 2536 บรรจุคร้ังแรกต าแหน่ง อาจารย ์1 ระดบั 3   
                                           โรงเรียนภูหลวงวทิยา จงัหวดัเลย 

  - พ.ศ. 2550 ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   
  โรงเรียนคอนสารวทิยาคม สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 30 
- พ.ศ. 2557 ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52    
  จงัหวดัเลย 

 - พ.ศ. 2558 ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นทุ่งชมพู อ าเภอภูเวยีง 
  จงัหวดัขอนแก่น สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 
- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
  ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 

ผลงานวชิาการ :  1. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เร่ือง ระบบนิเวศ 
                                             ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
   2. การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี  

    และสังคม (STS) เร่ือง สารชีวโมเลกุล ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 4   
3. รูปแบบภาวะผูน้ าทางการเรียนการสอนของผูบ้ริหาร  
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30  
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4. รูปแบบการบริหารเพื่อพฒันาครูในการจดัการเรียนรู้ทกัษะ 
    การช่วยเหลือตนเองส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
    ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 
5. การประเมินโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  
    ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดัสุโขทยั 


