
  
 

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 
 


