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 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 
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 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 


