
   

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 



115 
 

 

  

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  


