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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวัดระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับคุณภาพครู
กระบวนการสอนของครูผู้สอนการใช้สื่อการสอนของครูทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนท่ีมีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียบรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์
ของคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษคุณภาพครูกระบวนการสอนของครูผู้สอนการใช้สื่อการสอนของครูและ
ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม 3) ทดลองและประเมินผลรูปแบบการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามปีการศึกษา 2558 
จ านวน576คนแยกเป็นผู้บริหาร41 คนและข้าราชการครูจ านวน435 คนครูสอนเด็กพิเศษจ านวน40 คนนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษจ านวน 60 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า   
 1.  ผลจากการวัดระดับคุณภาพนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษระดับคุณภาพครูกระบวนการสอนของ
ครูผู้สอนการใช้สื่อการสอนของครูทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนท่ีมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนเรียบรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
ระดับคุณภาพครู กระบวนการสอนของครูผู้สอน  การใช้สื่อการสอนของครู  ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน
ที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุกทุกด้าน ด้านที่มีค่ามากที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยี 
 2.  ผลจากการหารูปแบบความสัมพันธ์ของคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิ เศษคุณภาพครู
กระบวนการสอนของครูผู้สอนการใช้สื่อการสอนของครูและทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ คุณภาพครู กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการ
สอนของครูและทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ได้รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในช้ันเรียนรวม 
 3.  ผลการทดลองและประเมินผลรูปแบบการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รูปแบบความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษประกอบด้วย  1. คุณภาพการปฏิบัติงานของครู 
ประกอบด้วย 1) ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียน 2) ผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน  2. คุณภาพ
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กระบวนการสอนของครูผู้สอน ประกอบด้วย 1) แรงจูงใจของครู  2) การสอนภาคทฤษฎี  3) การสอนภาคปฏิบัติ    
4) การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3.  คุณภาพของการใช้สื่อการสอน ประกอบด้วย 1) สื่อสิ่งพิมพ์  2) สื่อเทคโนโลยี        
3) ห้องปฏิบัติการ  4. ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน  1)บรรยากาศในช้ันเรียนของครูผู้สอน                  
2) บรรยากาศในที่ท างาน  5.  คุณภาพครู ประกอบด้วย 1) การพัฒนาตนเองของครู  2) การศึกษา/อบรม             
3) ประสบการณ์การสอนของครู  6. การส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติของครูในช้ันเรียนรวมโดยใช้ Professional 
Learning Community (PLC) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนให้มี
ผลดียิ่งขึ้น โดยมีการค้นพบความรู้ และวิธีการสอนจากตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ ข้อค้นพบที่
ได้ การสร้างระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา (PLC) โดยความร่วมมือกันทุกฝ่าย ก าหนดเครือข่าย
ในระดับจังหวัดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความช านาญและท างานร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและศักยภาพของผู้เรียนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาระบบเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้  เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายใน
สถานศึกษาไปสู่เครือข่ายอื่นๆที่มีความสนใจร่วมกัน 7. เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของครู ควร
ใช้เทคนิคการสอนที่เน้นความเข้าใจได้แก่ 1) การสอนซ้ า 2) การสอนให้สนุกเป็นการใช้เกมการศึกษา 3) การสอนที่
เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต เช่น การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การใช้สาธารณะสมบัติ ทักษะทาง
สังคม การใช้เวลาว่าง 
 
ค าส าคัญ :   นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูในชั้นเรียนรวม 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this study was to 1 ) to measure the quality of students 
with special needs, the quality of teachers, the teaching process of teachers, the 
use of teacher's instructional media, the attitudes of the teachers to the school 
atmosphere affecting the performance of the teachers. 2) To find the relationship 
model of quality students with special needs. The teachers 'instructional process, 
the use of teacher's instructional media and teachers' attitudes towards school 
atmosphere affecting the performance of teachers in the school under the 
supervision of the Mahasarakham Provincial Administrative Organization 3 ) 
Experiment and evaluate the model. The performance of teachers in schools 
that affect the quality of students with special needs in schools under the 
jurisdiction of the Mahasarakham Provincial Administrative Organization. The 
target groups used in the study were the administrators and teachers of schools 
under the Mahasarakham Provincial Administrative Organization. Teachers and 
teachers 435 40 Special Teacher Teachers 60 students with special needs 
 The research found that 
 1. Results from the quality assessment of students with special needs, the 
quality of teachers, the teaching process of teachers, the use of teacher's 
instructional media, attitudes of teachers towards school atmosphere affecting 
the performance of teachers in the school. The results showed that the quality 
of students with special needs. Teacher Quality Teachers' teaching process The 
use of teaching materials. Teachers' Attitudes Toward School Climate Affecting 
Performance of Teachers in Schools under the Jurisdiction of Mahasarakham 
Provincial Administrative Organization. The overall level is ripe in all aspects. The 
most valuable aspect is Technology  
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 2. Result of finding the relationship model of students with special needs, 
quality of teachers, teaching process of teachers, use of teacher's instructional 
media and teachers' attitudes towards school atmosphere that affect their 
performance. The work of teachers in schools under the management of the 
Mahasarakham Provincial Administrative Organization. The research found that 
Model of relationship of qualities of students with special needs, quality 
teachers, teaching process of teachers. The use of instructional media and 
teachers' attitudes towards school atmosphere affect the performance of 
teachers in schools under the jurisdiction of the Mahasarakham Provincial 
Administrative Organization. A model of the relationship of factors affecting the 
quality of students in the classroom. 
 3 . The results of the experiment and the evaluation of the performance 
model of teachers in schools that affect the quality of students with special 
needs in the schools under the jurisdiction of the Mahachulalong Provincial 
Administrative Organization. The development of students with special needs 
consists of: 1. The quality of the teacher's performance consists of: 1) behavioral 
effects on learning; The quality of the teaching process consists of 1 )  the 
teacher's motivation, 2) the theoretical teaching, 3) the practical teaching, 4) the 
use of local wisdom. 2 ) Technology media 3 ) Laboratory 4 . Teachers attitude 
towards school atmosphere 1) the atmosphere of the teacher's classroom; 2) the 
atmosphere in the work place; 5 .  the quality of the teacher; 1 )  the self-
development of the teacher; 2 )  the education / training; 3 )  the teaching 
experience of the teacher. Teachers in the classroom combine with the 
Professional Learning Community (PLC) to create a professional learning 
community. As a result, classroom teaching is more effective. The discovery of 
knowledge. And the way of teaching from the class, which is due to observe the 
attention. The findings. Creating a community-based learning system in schools 
(PLC) by all parties. Set up a network at the provincial level for teachers. School 
administrators and faculty members from the educational institute exchange 
experience, expertise and work together. To develop the teaching skills and 
potential of the learners using the information technology system as an 
important tool in developing the community network of learning. To be able to 
link networks in educational institutions to other networks of mutual interest.      
7 . Techniques to enhance learning from the performance of teachers. Teaching
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techniques that emphasize understanding include: (1)  re-teaching; (2)  teaching; 
and (3 ) teaching with emphasis on life-related activities such as communication, 
self-care, public use. treasure social skill Leisure time 
 
Keywords:  Students with special needs, Augmentation techniques to learn from 
practice, The potential performance of teachers in the classroom. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการเป็นประชากรส่วนหนึ่งของประชากรเด็ก
ทั้งหมดที่ต้องได้รับสิทธิพึงได้โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการจัดการเพ่ือรองรับสิทธิเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 มาตราที่ 
4355 และ 80 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และนโยบายในการจัดการศึกษา
เพ่ือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2542 ซึ่งกล่าวถึงสิทธิเด็กโดย
สรุปคือเด็กพิการหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะได้รับการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตั้งแต่
เกิดหรือเมื่อแรกพบว่ามีความพิการเด็กจะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีทั้ง
หลักสูตรสายสามัญและการฝึกวิชาชีพเพ่ิมเติมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและสมรรถภาพที่มี 
(กองการศึกษาพิเศษ, 2545)นักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้เป็น 1 ใน 9 ประเภทของนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษเป็นกลุ่มเด็กที่มีลักษณะของความด้อยความสามารถหมายรวมไปถึงความ
บกพร่องทางการรับรู้ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการพัฒนาความสามารถเด็กเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับ
การบ ริห ารจั ดการศึ กษ าที่ เห ม าะสมและสามารถตอบ สน องความต้ อ งการ พิ เศษ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้ท าการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนแกนน าเรียนร่วมในการด าเนินงานยังมีข้อจ ากัดหลายประการได้แก่
ปัญหาด้านนโยบายการน านโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้ข้อจ ากัดท าให้มีภาระงานเพ่ิมขึ้นจากปกติ
ปัญหาด้านการบริหารจัดการขาดการวางแผนร่วมกันในการจัดการงานวิชาการเมื่อรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนและด้านความสัมพันธ์ในระดับเขตพ้ืนที่ศึกษานิเทศก์มีความจ ากัด
ในความรู้เฉพาะเรื่องท าให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงเรียนครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ค่อนข้างน้อย 
 สภาพปัญหาที่คัดกรองจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามพบ
ปัญหาจากการเรียนรู้คือลักษณะที่แสดงออกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การฟังนักเรียนมีปัญหาในการเข้าใจ และการท าตามค าสั่ง มีสมาธิสั้น มีปัญหากับงานการเรียน 
ต้องใช้การเขียนด้วยมือ มีปัญหาในการจ าค าศัพท์ จับใจความจากเรื่องที่ฟังได้น้อยซึ่งสังเกตจาก
การพูดเล่าเรื่องจากภาพมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกชื่อรูปภาพ บอกกิริยาอาการของตัวละครแต่ละ
ตัวไม่ได้ และการตอบค าถามเสียงจะสั่นเครือไม่ม่ันใจคิด นานมองไปทางอ่ืนไม่มองผู้ถามด้านการ
เขียนและการสะกดค านักเรียนจะเรียงล าดับอักษรผิดเช่นสถิติเป็นสถิติเขียนพยัญชนะหรือตัวเลข
สลับกัน เช่น ม-นภ-ถ เขียนพยัญชนะ ก-ฮ ไม่ได้แต่บอกเป็นตัวๆได้เขียนหนังสือลอกโจทย์จาก
กระดานช้าเขียนไม่ตรงบรรทัดขนาดตัวอักษรไม่เท่ากันและมีการลบบ่อยๆเขียนทับค าเดิมหลาย
ครั้งด้านการอ่าน อ่านข้ามค าอ่านเพ่ิมค าอ่านออกเสียงค าที่มีไม้หันอากาศไม่ได้ค าที่ประสมด้วย
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สระเออ สระเอือ สระเอีย สระอัว สระเอา สระอ า และอ่านค าที่สะกดด้วย มาตราแม่กนเป็นแม่
กง แม่กบเป็นแม่กม ด้านการค านวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจค่าของตัวเลขได้แก่หลัก
หน่วยสิบร้อยพันหมื่นค านวณบวกลบคูณหารด้วยการนับนิ้วจ าสูตรคูณไม่ได้เขียนเลขกลับกันเช่น 
13 เป็น 31 เลขลบอาจท าผิดโดยเอาตัวเลขจ านวนน้อยลบออกจากจ านวนมากเช่น               
25 – 7 = 22  ยุ่งยากกับการตีโจทย์ปัญหาบางคนใช้วิธีท่องจ าและเขียนค าตอบได้ไม่สามารถท า
ตามขั้นตอนการคูณ/การหารได้โดยเฉพาะตัวเลขหลายหลักได้และไม่เข้าใจเรื่องเวลาเมื่อได้ถาม
นักเรียนว่าชอบวิชาคณิตศาสตร์ไหมนักเรียนส่วนใหญ่บอกว่าไม่ชอบจึงถามต่อว่าไม่ชอบเพราะ
อะไรนักเรียนบอกว่าไม่ชอบเพราะครูสอนไม่เข้าใจและเนื้อหายาก 
 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
อันเป็นแนวทางหนึ่งเพ่ือให้เด็กทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางการศึกษาเป็นการบ่งบอกถึงความ
พยายามของนักการศึกษา การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นแนวทางหนึ่งที่เด็กจะต้องได้รับ
สิทธิทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันถือว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม (เบญจา ชลธาร์นนท์, 2546) นักวิชาการศึกษา
พยายามค้นหาวิถีทางที่จะส่งเสริมความยุติธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนโดยใช้
ยุทธศาสตร์ต่างๆเพ่ือพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวมซึ่งเปรียบเสมือนชุมชนแห่งการเรียนรู้มีสมาชิก
ทุกคนเป็นเจ้าของและยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างที่หลากหลายของสมาชิกทุกคนได้
เรียนรู้ด้วยกัน (Hallahan & Kauftman, 1994) 
 ในสภาพปัจจุบันครูยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านในการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลรวมถึงนักเรียนโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ยังมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านไม่เพียงพอจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะแก้ไข
ปัญหาเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนโปรแกรมวิชา
การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และครูในโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 บทบาทของครูในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 
จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ชี้น าผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการ
แสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพ่ือพัฒนาปัญญาพัฒนาความสามารถในการคิด
ความสามารถทางอารมณ์ปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเข้าใจตนเองเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนสามารถ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นวิธีการจัดการเรียนการสอนต้อง
หลากหลายครูต้องค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาวิธีการเรียนรู้ความสนใจและ
ความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงการ
ปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเองและร่วมกันเรียนรู้ในขั้นเรียนรวม รวมทั้งเรียนรู้จากธรรมชาติใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้น ากระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
สอดแทรกในการเรียนการสอนทุ กกลุ่ มสาระการเรียนรู้และเรียนรู้ แบบบู รณ าการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2552) 
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 เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (action learning)  เป็นการน าแนวคิด
ผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนโดยน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นโจทย์ของการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติและใช้กระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเน้นการลงมือปฏิบัติของนัก เรียน
โดยใช้การสังเกตการฟังปัญหาที่เกิดขึ้นและการคิดใช้มือและแรงปฏิบัติและติดตามผลรวมทั้งการ
อภิปรายเชิงวิพากษ์และไตร่ตรอง ดังนั้นในฐานะที่ผู้วิจัยมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการสอนจึง
สนใจใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การวิจัยจากการใช้ประสบการณ์ตรงโดยการทดลองปฏิบัติเพ่ือแสวงหาค าตอบจากประสบการณ์
ทีไ่ด้ปฏิบัติจริง 
 คุณภาพของครูทราบได้จาการวัดผลและประเมินผล ที่เป็นผลการปฏิบัติงานของครูที่
ผ่านมาซึ่ งเป็นสิ่ งส าคัญ ส าหรับครูในการทดสอบความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ          
(ยนต์ ชุ่มจิต, 2546) ครูต้องมีความสนใจในผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเพราะเป็นหน้าที่       
และความรับผิดชอบต่อการวัดผลและประเมินผลต่อการเรียนของนักเรียนและวัดคามก้าวหน้า
หลังจากการสอนไปแล้วเพื่อน าผลการเรียนมาพัฒนาปละปรับปรุงให้ดีขึ้น (กฤษณา คิดดี, 2547)  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1. เพ่ือวัดระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับคุณภาพครู  กระบวนการ
สอนของครูผู้สอนการใช้สื่อการสอนของครูทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อผล
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพ่ือหารูปแบบความสัมพันธ์ของคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ คุณภาพครู
กระบวนการสอนของครูผู้สอนการใช้สื่อการสอนของครู  และทัศนคติของครูต่อบรรยากาศใน
โรงเรียนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 
 3. ทดลองและประเมินผลรูปแบบการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 
 1. คุณภาพครูส่งผลต่อการสอนของครูผู้สอน และการใช้สื่อการสอนของครู 
 2. คุณภาพครูส่งผลต่อทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนและผลการปฏิบัติงาน 
 3. กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู และทัศนคติของครูต่อ
บรรยากาศในโรงเรียน ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครู 
 4. คุณภาพของครูส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู 
 5. กระบวนการสอนของครู ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู 
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 6. การใช้สื่อการสอนของครู ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู 
 7. กระบวนการสอนของครูผู้สอน ส่งผลต่อทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน และ
การปฏิบัติงานของครู 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ผู้บริหารและข้าราชการครู ครูสอนเด็กพิเศษ 
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม         
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 945 คน จ าแนกเป็นผู้บริหาร 41 คน และข้าราชการครูจ านวน 435 
คนครูสอนเด็กพิเศษจ านวน 40 คน นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจ านวน 60 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาบุพปัจจัยของกระบวนการสอนและผลการปฏิบัติงาน
ของครูผลการปฏิบัติงานของครู เป็นการศึกษาผลการสอนของครู ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศ
ในโรงเรียนการใช้สื่อการสอนของครูส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษกระบวนการสอนของ
ครูคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนในชั้นเรียนรวม 

3. ขอบเขตด้านสถานที่โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจ านวน 20 
โรงเรียน 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลาปีการศึกษา 2560 – ปีการศึกษา2561 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 บุพปัจจัย  หมายถึง สิ่งที่มากระทบเหตุ แล้วท าให้เกิดผล เป็นสภาวะที่เอ้ือ เกื้อหนุน 
หรือเป็นเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะท าให้สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นหรือด าเนินต่อไปเป็นปัจจัยจ าเพาะ 
หรือตัวก่อให้เกิดผลนั้นๆ ตามล าดับก่อนหลัง 
 
 บุพปัจจัยของการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง สภาพที่เกิดขึ้น 
ก่อนและมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วย   
1) คุณภาพครูส่งผลต่อการสอนของครูผู้สอน และการใช้สื่อการสอนของครู  2) คุณภาพครูส่งผล
ต่อทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนและผลการปฏิบัติงาน   3) กระบวนการสอนของ
ครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู และทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน ที่ส่งผลต่อผล
การปฏิบัติงานของครู  4) คุณภาพของครูส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู  5) กระบวนการสอน
ของครู ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู 6) การใช้สื่อการสอนของครู ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
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ครู  7) กระบวนการสอนของครูผู้สอน ส่งผลต่อทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน และการ
ปฏิบัติงานของครู 
 เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  หมายถึง การออกแบบเสริมสร้างทักษะ
ด้านการจ า ด้านความสนใจ ด้านการสร้างแรงจูงใจ โดยใช้กระบวนการสอน  3 R’s ของ         
วารี ถิระจิต โดยผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้กิจกรรมเล่นปนเรียน –Play and Learn ตามแนวคิด
ของฟรอเบล (Foredel)  ท าให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play Way Method) ประกอบด้วย 
1) Repetition Play เป็นการสอน ให้เล่นซ้ าและใช้เวลาสอนมากกว่าเด็กปกติ ใช้วิธีการสอน
หลายวิธีในเนื้อหาเดิม 2) Relaxation Play การสอนเล่นปนเรียนแบบไม่ตึงเครียด ไม่สอนเนื้อหา
เกิน 15 นาที  ควรเปลี่ยนกิจกรรมโดยใช้เกมการศึกษาสอนวิชาการ 3) Routine Play สอนให้
เล่นโดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เรียกว่าประสบการณ์เรียนรู้จริงจากกิจวัตร โดยการ
สอนที่เน้นกิจกรรมที่ต้องท าเป็นประจ าสม่ าเสมอในแต่ละวัน 
 ส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูในชั้น เรียนรวม  หมายถึง การน า
กระบวนการเรียนรู้ของครูมารวมตัวกันท างาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองจากประสบการณ์ด้านการสอนที่ผ่านมา ที่เป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของครู 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรวม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 2.ใช้ในการวางแผนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 3.น าผลการศึกษาไปพัฒนาเป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการจัดการองค์ความรู้เฉพาะ
สมรรถนะครูที่สอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนรวม 
 



 
 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัย เรื่อง บุพปัจจัยการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้เทคนิคการ

เสริมต่อ การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูในชั้นเรียนรวม ได้ท า
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 2.1 คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 2.2 เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ 
 2.3 เอกสารเกี่ยวกับทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน 
 2.4 เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการสอนของครูที่สอนนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ 
 2.5เอกสารเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนของครู 
 2.6 เอกสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครู 
 2.7 คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม 
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.9ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 

 
2.1 คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
  

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้พยายามที่จะจากัดความหรือให้ความหมายของคาว่า 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เพ่ือให้เป็นแนวทางสาหรับการทาความเข้าใจว่า เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษจะต้องอยู่ในขอบเขต 3 ประการคือ 1)ความบกพร่อง (Impairment) หมายถึง มีการ
สูญเสียหรือมีความผิดปกติของจิตใจ และสรีระหรือโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 2) ไร้
สมรรถภาพ (Disability) หมายถึง การมีข้อจากัดใด ๆ หรือการขาดความสามารถอันเป็นผล มา
จากความบกพร่อง จนไม่สามารถกระทากิจกรรมในลักษณะหรือภายในขอบเขตท่ีถือว่าปกติสา
หรับมนุษย์ได้ และ 3) ความเสียเปรียบ (Handicap) หมายถึง การมีความจากัดหรืออุปสรรคกีด
กั้นอันเนื่องมาจากความบกพร่อง และการไร้สมรรถภาพท่ีจากัดหรือขัดขวางจนทาให้บุคคลไม่
สามารถบรรลุการกระทาตามบทบาทปกติของเขาได้ส าเร็จ  
 จากขอบเขตดังกล่าว ค าว่า “นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ” จึงหมายถึง นักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ยากล าบาก และมีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาให้นักเรียนการกลุ่มนี้ จึงต้องได้รับการฝึกสอนจากครูที่
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ได้รับการฝึกพิเศษ ที่แตกต่างจากเด็กปกติ การจัดเนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน 
อุปกรณ์การสอน และวิธีการประเมินผล ที่เหมาะสมกับสภาพ และความสามารถของบุคคล โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 1. หลักการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ผดุง อารยะวิญญู
(2542)กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาพิเศษว่าควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 
  1) ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่างกันทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
  2) ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่างกันโดยแต่ละคนต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากัน
และปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง 
  3) ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถแต่ระดับความสามารถของแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งการศึกษาสามารถช่วยให้ความสามารถของผู้เรียนทุกคนมีความเด่นชัดขึ้น 
  4) เราไม่สามารถแยกผู้พิการออกจากสังคมของคนปกติได้ เราจึงไม่ควรแยกให้การ
ให้บริการทางศึกษาแก่ผู้พิการโดยให้ผู้พิการได้มีโอกาสเรียนร่วมกับคนปกติมากที่สุด 
  5) เนื่องจากผู้พิการมีความต้องการจ าเป็นและความสามารถทางการศึกษาที่
แตกต่างไปจากผู้เรียนวัยเดียวกัน ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ได้เต็มที่ จึงท าให้
รูปแบบและวิธีการในการให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้พิการมีความแตกต่างไปจากรูปแบบและ
วิธีการที่จัดให้ส าหรับคนปกติ   
 ศรียา นิยมธรรม และคณะ (2546,หน้า163) อธิบายถึงหลักการและแนวคิดในการจัด
การศึกษาพิเศษไว้ 8 ประการคือ 
  1) ผู้ พิการหรือคนปกติทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะรับบริการทาง
การศึกษา ดังนั้นหากผู้เรียนไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัดให้ผู้เรียนปกติได้ก็เป็น
หน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนกลุ่ม
ดังกล่าว 
  2) ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษควรได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทุกด้านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นผู้เรียนจึงสมควรได้รับบริการทันทีที่พบว่า
มีความต้องการพิเศษ เพ่ือเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนต่อไปในอนาคตและมี
พัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพของตน 
  3) การให้บริการทางการศึกษาควรค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษสามารถอยู่ร่วมสังคมกับคนปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ควรได้เรียนร่วมกับผู้เรียนปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เว้นแต่บุคคลนั้นจะมีระดับความ
บกพร่องรุนแรงจนไม่อาจเรียนร่วมได้ อย่างไรก็ตามยังสมควรให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้
สัมผัสกับสังคมปกติ 
  4) ควรมีการปรับการศึกษาที่จัดให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้เหมาะสมตาม
ความเสียเปรียบแต่ละประเภท โดยใช้แนวทางการจัดการศึกษาของผู้เรียนปกติ 
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  5) การศึกษาและการฟ้ืนฟูบ าบัดแก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษควรจัดโปรแกรม
การให้บริการเป็นรายบุคคล หรืออาจจัดให้บริการแบบกลุ่มเล็กส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
หรือมีความต้องการคล้ายกันและมีระดับความสามารถใกล้เคียงกัน 
  6) การจัดโปรแกรมการสอนผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษควรเน้นที่ความสามารถ
ของผู้เรียนมากกว่าที่จะค านึงถึงความพิการหรือความบกพร่องล่าช้าและให้โอกาสในการประสบ
ความ 
ส าเร็จในโปรแกรมเพ่ือท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ 
  7) การศึกษาพิเศษควรช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยอมรับตนเอง มีความเชื่อมั่น 
มีสัจการแห่งตน มุ่งให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 
  8) การให้บริการทางการศึกษาพิเศษด าเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนตั้งแต่แรก
เกิดและควรค านึงถึงการประกอบอาชีพของผู้เรียนด้วย 
 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (California 
Department of Education, 2001, pp. vii-viii และสุวิมล อุดมพิริยะศักย์, 2549, หน้า40-41) 
ได้กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาพิเศษว่า การจัดการศึกษาพิเศษตั้งอยู่บนปรัชญาการจัด
การศึกษาที่ค านึงถึงผู้เรียน ความแตกต่างของวัฒนธรรม และยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดย
บูรณาการระหว่างหลายทฤษฎีเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดหลักสูตร เนื้อหาการสอน และ
กิจกรรมการสอนที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ด้วยการประสานการท างานร่วมกันของวิชาชีพสาขา
ต่างๆ ในการวินิจฉัยความบกพร่องและส่งต่อเพ่ือบ าบัดรักษา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึก
เกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมและสามารถตอบสนองได้ถูกต้องเหมาะสมต่อพฤติกรรมที่ผู้เรียน
แสดงออก ตลอดจนได้รับการฝึกเก่ียวกับการปรับพฤติกรรมและสอนทักษะที่เหมาะสมตามล าดับ
ขั้นแก่ผู้เรียนตามเกณฑ์พัฒนาการของผู้เรียนปกติ 
 สรุปได้ว่าการศึกษาพิเศษเป็นการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีโครงสร้างและหน้าที่
ของร่างกาย จิตใจ หรือพฤติกรรมแตกต่างไปจากปกติและมีข้อจ ากัดหรือความสามารถที่จ ากัด
จนไม่สามารถพัฒนาความสามารถและได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนตามปกติ และควร
ด าเนินการควบคู่ไปกับการบ าบัดรักษาที่เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล ซึ่ง
ต้องด าเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพ่ือให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถเรี ยนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมเท่าเทียมกับคนอ่ืน 
 2. ผู้มีสิทธิในการรับบริการทางการศึกษาพิเศษ  เมื่อทบทวนเอกสารพบว่าหน่วยงานที่
ให้บริการแก่ผู้พิการในประเทศไทยมีการแบ่งประเภทของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษแตกต่าง
กันโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ.2552 ที่พิจารณา
ความจ าเป็นของผู้พิการว่าเป็นผู้มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่ต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ซึ่ง
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กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิของผู้พิการตามกฎหมายทั้งนี้รวมถึงสิทธิในการรับบริการ
ทางการศึกษาพิเศษ โดยแบ่งประเภทความพิการไว้ 6 ประเภท ได้แก่ 1) ความพิการทางการเห็น 
2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกาย 4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 5) ความพิการทางสติปัญญา และ
6) ความพิการทางการเรียนรู้ โดยผู้พิการจะได้รับสิทธิในการรับความช่วยเหลือส าหรับผู้พิการ 
ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวผ่านการรับรองด้วยการจดทะเบียนผู้พิการ 
 สรุปสาระส าคัญที่ผู้วิจัยจะน าไปใช้ในงานวิจัยโดยพิจารณาถึงผู้เรียนที่มีความพิการทาง
การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 9 ประเภท ได้แก่ 1)ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น 2) ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
4) ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 5) ผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 6) ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7) ผู้เรียนที่มีความ
บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 8) ผู้เรียนออทิสติก และ9) ผู้เรียนที่มีความพิการซ้อน 
 3. สิทธิทางการศึกษาของเด็กพิการ  ปี ค.ศ.1948 ที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติ
ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเพ่ือประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานความถูกต้องเป็นธรรมในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ที่ส่งผลต่อสิทธิทางการศึกษาของผู้พิการตามที่ได้ระบุไว้ในข้อต่ างๆดังต่อไปนี้  ข้อที่ 1 
“มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสรเสรี เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิ์
ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันท์พ่ีน้อง”  ข้อที่ 2 “บุคคลชอบที่จะ
มีสิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้ทั้งนี้โดยไม่มีการจ าแนกความแตกต่างในเรื่องใดๆ 
เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืนใด ชาติหรือสังคมอัน
เป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนใด นอกจากนี้การจ าแนกข้อแตกต่างโดยอาศัยมูล
ฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางดุลอาณาหรือทางเรื่องระหว่างประเทศ ของประเทศ หรือ
ดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะท ามิได้ ทั้งนี้ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์ มิได้
ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจ ากัดแห่งอธิปไตยอ่ืนใด”  ข้อที่ 26 วรรคที่ 1 “บุคคลมีสิทธิ
ในการศึกษา การศึกษาจะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์โดยไม่คิดมูลค่าอย่างน้อยที่สุดในชั้นประถมศึกษา
และขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาให้เป็นการศึกษาภาคบังคับ ขั้นเทคนิคและประกอบอาชีพเป็น
การศึกษาที่ต้องจัดให้มีโดยทั่วไป ขั้นสูงสุดเป็นขั้นที่จะเปิดให้ทุกคนเท่ากันตามความสามารถ”  ปี 
ค.ศ.1989 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก(Convention on the 
Rights of the Child) เพ่ือก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าที่รัฐภาคีสมาชิกต้องยกมาตรฐานให้เท่ากับ
หรือสูงกว่าก าหนด เพ่ือการดูแล พิทักษ์ และคุ้มครองผู้ที่มีอายุต่ ากว่า  18 ปี ภายในเขตอ านาจ
ของตนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยก าหนดให้การด าเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้อง
ค านึงถึงสิทธิและประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอันดับแรก ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ให้ความส าคัญต่อการ
คุ้มครองเด็กในประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  



10 
 
 1) สิทธิในการมีชีวิตและการอยู่รอดตามหลักมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เพียงพอตาม
ฐานะ และการรับบริการด้านสุขอนามัยเพ่ือให้พ้นจากโรคที่ท าให้เสียชีวิตหรือมีความบกพร่อง 
 2) สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกท าร้ายร่างกาย จิตใจ และเพศ 
รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงหาประโยชน์และการให้ความคุ้มครองในกรณีตกเป็น
ผู้ต้องหา 
 3) สิทธิในการพัฒนาที่ให้ความส าคัญต่อการเลี้ยงดูเด็กโดยบิดามารดาหรือในบางกรณี
ที่ก าหนดให้เป็นสิทธิของรัฐ มาตรฐานความเป็นอยู่ที่เพียงพอต่อพัฒนาการทางกาย จิตใจ 
สติปัญญา 
ศีลธรรม และสังคม การรับการบริการสาธารณสุขและการตรวจรักษาเพ่ือให้พ้นจากโรคที่
สามารถป้องกัน/รักษาได้ และเพ่ือไม่ให้โรคเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการ การรับบริการทาง
การศึกษาที่จ าเป็นต่อการพัฒนา เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ ความสามารถทาง
กายและจิตใจตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 4) สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ส่งผลกระทบกับตนอย่างเสรี และให้
ความส าคัญต่อความคิดเห็นของเด็กตามควรแก่อายุและวุฒิภาวะ ตลอดจนสิทธิของความเป็น
อิสระในการแสวงหา เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้รับหรือส่งต่อข้อมูลและความคิดทุกรูปแบบ 
 ปี ค.ศ.2006 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิผู้พิการ ซึ่งเป็น
อนุสัญญาที่ขับเคลื่อนให้สังคมเกิดความตระหนักถึงความส าคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
ของผู้พิการ ด้วยการขจัดอุปสรรคจากภายนอกและการแก้ไขความเสียเปรียบทางสังคม ดังนั้น
กฎหมายฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนหลักประกันในสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อผู้พิการ
อย่างเสมอภาคกับบุคคลอ่ืนซึ่งประกอบด้วยหลักส าคัญ ดังนี้ 
 1) การพัฒนาสังคม โดยก าหนดมาตรการที่มุ่งพัฒนาบริการเพ่ือช่วยให้ผู้พิการได้รับ
สิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 
 2) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้พิการ ทั้งนี้รวมถึงการขจัด
การเลือกปฏิบัติและการสร้างหลักประกันแห่งความเสมอภาคในทุกมิติด้วยการก าหนดหลักการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ 
 สรุปได้ว่า แม้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี จะมีโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย จิตใจ 
หรือพฤติกรรมแตกต่างไปจากปกติ และมีข้อจ ากัดหรือความสามารถที่จ ากัดจนไม่สามารถพัฒนา
ความสามารถและได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนตามปกติ แต่ยังมีความเสมอภาคและเท่า
เทียมในการรับโอกาสที่จะพัฒนาและรับบริการทางการศึกษาเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 
 4. กฎหมายและกระบวนการจัดการศึกษาพิเศษในสหรัฐอเมริกา  ปี ค.ศ.1975 สหรัฐ 
อเมริกามีกฎหมายการศึกษาพิเศษฉบับแรกภายใต้ชื่อ Education for All Handicapped 
Children Act: EAHC  ซึ่งรัฐบาลกลางก าหนดให้แต่ละมลรัฐจัดการศึกษาแบบให้เปล่าแก่ผู้เรียน
ที่มีความพิการโดยพิจารณาพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลจากผลการประเมินความ
ต้องการพิเศษโดยทีม 
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สหวิชาชีพ และเพ่ือให้บริการทางการศึกษาพิเศษมีความสอดคล้องกับสภาวะทางสังคม 
สหรัฐอเมริกาจึงได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับนี้หลายครั้ง ส าหรับการแก้ไขกฎหมายครั้งส าคัญ 
คือ การแก้ไขในปี ค.ศ.1990 พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น Individuals with Disability Education 
Act: IDEA 
 กฎหมายIDEAได้ก าหนดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาพิเศษไว้ 6 ประการ เอ็นไอซี
เอชซีวาย (NICHCY,2012) ได้แก่ 
 1) ไม่สามารถปฏิเสธการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องตรงตามที่กฎหมาย
ก าหนดทั้งนี้รวมถึงผู้เรียนที่ไร้ที่อยู่อาศัย 
 2) ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการประเมินโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานหลายชนิดจากผู้
ทดสอบที่ผ่านการอบรมและมีความเชี่ยวชาญการใช้แบบทดสอบนั้น ตลอดจนให้การทดสอบใน
ภาษาหลักหรือวิธีการสื่อสารของผู้เรียนก่อนการรับสิทธิทางการศึกษาพิเศษและบริการที่
เกี่ยวข้อง 
 3) รัฐต้องจัดการศึกษาแบบให้เปล่าส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนที่มี
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลตรงตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
 4) ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุดในการมีส่วน
ร่วมกับผู้เรียนปกติ หากมีการแยกออกจากชั้นเรียนปกติ โรงเรียนต้องมีเหตุผลที่สมควร 
 5) การปกป้องสิทธิในการรับการศึกษาอย่างเป็นธรรม โดยให้สิทธิผู้ปกครองในการ
ฟ้องร้องจากการถูกกีดกันแบ่งแยกทางการศึกษา รวมถึงก าหนดให้หน่วยงาน/โรงเรียนท าการแจ้ง
และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองก่อนให้บริการทางการศึกษาพิเศษแก่ผู้เรียน 
 6) สิทธิของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน โดย
โรงเรียนต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนท าการประเมินหรือการจัดเข้าเรียนรวมถึงสิทธิที่
ผู้ปกครองจะเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดการศึกษา สิทธิในการขอประเมินผู้เรียนใหม่ และสิทธิในการ
เข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
 เมื่อพิจารณาถึงหลักส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและวินิจฉัยความบกพร่อง
ล่าช้าตามกฎหมายIDEA พบว่า กฎหมายก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการประเมินโดยใช้
เครื่องมือมาตรฐานหลายชนิดก่อนการรับสิทธิทางการศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวข้อง มีความ
สอดคล้องกับบางส่วนของตัวชี้วัดที่แสดงถึงการประเมินที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย 
 นอกจากกฎหมาย IDEA ที่เป็นกฎหมายทางการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษแล้ว สหรัฐอเมริกายังมีกฎหมาย No Child Left Behind: NCLB ที่ออกมาเพ่ือควบคุม
มาตรฐานการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนในระบบการศึกษาปกติแต่ส่งผลดีต่อผู้มีความยากล าบากใน
การเรียนรู้ เนื่องจากกฎหมาย NCLB ก าหนดให้โรงเรียนมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยจัดการเรียนการสอนที่ หลากหลาย และ
ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนทุกคน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้เรียนทันทีก่อนผู้เรียนจะ
ประสบความล้มเหลวทางการเรียนด้วยการปิดช่องว่างทันทีเมื่อพบปัญหาด้วยการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการตอบสนองต่อการเรียนการสอน/การช่วยเหลือ  (Response to 
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Intervention/Instruction: Rtl)  ซึ่ งทุกปีจะมีการทดสอบเพ่ือคัดกรองผู้ เรียนทั้งโรงเรียน 
(School Wide Screening) และแบ่งการจัดการศึกษาที่มีการให้ความช่วยเหลือออกเป็น 3 
ร ะ ย ะ  (Three Tier Model/Multi-Tier Model) โค เว ล ส กี  แ ล ะ เพ รซี  (Kovaleski and 
Prasse,2004, S8-159-161 และ ผดุง อารยะวิญญู ,2554,หน้า 16-18) ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 เป็นการจัดการเรียนการสอนประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด ตลอดจนครูผู้สอน ซึ่งเป็นครูการศึกษาปกติต้องออกแบบการเรียน
การสอนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียน 
 ระยะที่ 2 เป็นหน้าที่ของครูการศึกษาปกติในการให้ความช่วยเหลือด้วยวิธีการเพ่ิม
ระยะเวลาในการสอนและจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือสอนซ้ าในสิ่งที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ
พร้อมทั้งประเมินผู้เรียนเป็นประจ าด้วยการวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนตามเกณฑ์ปกติ และใน
กรณีท่ีผู้เรียนยังไม่มีความก้าวหน้าจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในระยะที่ 3 
 ระยะที่ 3 เป็นการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีระดับความ
เข้มข้นมากขึ้นอีก เช่น การพิจารณาเรียนเป็นรายบุคคล เป็นต้นหากให้ความช่วยเหลือที่มีระดับ
ความเข้มข้นจนถึงระดับนี้แล้ว ผู้เรียนยังไม่ประสบความส าเร็จทีมสหวิชาชีพจะพิจารณาความ
ต้องการในการเข้ารับบริการทางการศึกษาพิเศษของผู้เรียน 
 ผลจากการก าหนดกฎหมาย  IDEA และกฎหมาย NCLB พบว่า โรงเรียน ใน
สหรัฐอเมริกาสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ 2 วิธีคือ 
 1) การส่งต่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าในระบบการศึกษา 
 2) การพบข้อสงสัยว่าผู้เรียนอาจมีพัฒนาการบกพร่องล่าช้าแต่ได้รับความช่วยเหลือ
ก่อนพิจารณาส่งต่อเพ่ือท าการประเมินโดยทีมสหวิชาชีพและพบว่ามีความบกพร่องตรงตามสิทธิ 
 5. กฎหมายและกระบวนการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย  ผลจากกฎหมายต่างๆ
ของประเทศไทยภายใต้เจตนารมณ์ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยเฉพาะผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ หรือ
มีร่างกายพิการ หรือมีความต้องการเป็นพิเศษ หรือผู้ด้อยโอกาส มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการตลอดชีวิต พร้อมทั้ง
ได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ได้แก่ 
 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดจนการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ
บุคคลอื่น 
 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2545 
ก าหนดให้จัดการศึกษาโดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดโดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือ
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ด้วยหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับ
วัยและศักยภาพ ตลอดจนก าหนดให้ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบให้เปล่าแก่ผู้เรียนตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
รวมถึงให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง นอกจากนี้ พรบ.การศึกษา
แห่งชาติยังก าหนดให้มีการควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ส่วนส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ทุกห้าปี 
 3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ก าหนดให้ผู้
พิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ซึ่งสิทธิดังกล่าวรวมถึงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดย
กระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 
และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา 
การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น ตลอดจนสิทธิในการรับบริการทางการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสมในโรงเรียน
เฉพาะหรือในโรงเรียนทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ โดยให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ส าหรับผู้พิการให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม 
 4) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดความหมาย
ของผู้พิการว่าเป็นผู้มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
สังคม เนื่อง 
จากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 
สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความ
ต้อง 
การจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพ่ือสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปเป็นผู้มีสิทธิในการ
เลือกบริการทางการศึกษา โรงเรียน ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ 
ความสนใจ ความถนัด และความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลดังกล่าว และสถานศึกษาใด
ปฏิเสธไม่รับผู้พิการเข้าศึกษาให้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 
 ในการรับสิทธิทางการศึกษาของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษตามกฎหมายในประเทศ
ไทย ประกอบด้วย สิทธิในการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและสิทธิในการรับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ มี
เงื่อนไขต่างๆที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ ได้แก่  
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  1) ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา 
เรื่อง ก าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ พ.ศ.2548 
  2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 
  3) คู่มือการขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 
  4) ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาว่า
ด้วยการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพ่ือขอรับหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.2551 
  5) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551  
  6) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภท
และหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ.2552 
  7) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการ
ทางการศึกษา พ.ศ.2552  
  8) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2552  
  9) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการและการออกบัตร การ
ก าหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจ าตัวคน
พิการ พ.ศ.2552 
  10) ประกาศส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง แบบ
และรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ พ.ศ.2552  
 เอกสารต่างๆ ที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปในการรับสิทธิทางการศึกษาของผู้พิการได้ 
ดังนี้ 
  1. ผู้รับสิทธิมีความพิการตรงตามประเภทและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ผู้รับสิทธิผ่านการรับรองว่าเป็นผู้พิการหรือผู้พิการทางการศึกษา ได้แก่ 
  2.1) ผู้พิการที่จดทะเบียนเป็นผู้พิการ โดยมีเงื่อนไขให้ผู้พิการทุกคนต้องผ่านการ
ตรวจประเมินจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ ยกเว้นผู้พิการที่มีความพิการที่เห็นได้โดยประจักษ์ตามประกาศส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติคือ 
   2.1.1) ความพิการทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่ไม่มีลูกตาทั้งสองข้าง ลูกตาสีขาว
ขุ่น ไม่มีลูกตาด า ลูกตาฝ่อ โดยต้องมีความผิดปกติทั้งสองข้าง 
   2.1.2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ บุคคลที่ไม่มีรูหูทั้ง
สองข้าง 
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   2.1.3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่ บุคคลที่แขนขาด
ตั้งแต่ระดับข้อมือขึ้นไป หรือขาขาดตั้งแต่ระดับข้อเท้าข้ึนไปอย่างน้อยหนึ่งข้าง 
  2.2) ผู้พิการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองความพิการโดยแพทย์ แต่ไม่จด
ทะเบียนผู้พิการ 
  2.3) ผู้พิการที่โรงเรียนรับรองความพิการ โดยมีเงื่อนไขคือผู้พิการต้องผ่านการคัด
กรองความพิการโดยใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ผู้ท าการคัดกรองต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและแปลผลตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนด 
ตลอดจนผู้ปกครองหรือผู้พิการต้องร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดกรอง/คัดแยก และแนบเอกสาร
การคัดกรองของผู้เรียนพร้อมแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือขอรับสิทธิทางการศึกษาพิเศษ ซึ่ง
เงื่อนไขนี้สามารถด าเนินการเฉพาะในปีแรกเท่านั้น ส่วนในปีต่อไปต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพ่ือ
รับรองจากแพทย์ 
  3. ผู้รับสิทธิเป็นผู้เรียนที่ลงทะเบียนและศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและมี
สิทธิได้รับการอุดหนุนโดยถูกต้องและระบุไว้ในใบอนุญาต 
  4. ผู้รับสิทธิมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและระบุความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษาไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
   4.1) ต้องได้รับการประเมินระดับความสามารถและความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเป็น
รายบุคคล 
   4.2) องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ได้แก่ ข้อมูลด้านการ 
แพทย์หรือด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทค
โน 
โลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
   4.3) โรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ส าหรับผู้เรียนแต่ละคน โดยคณะกรรมการฯมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย 1)ผู้บริหาร
โรงเรียน 2)บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลผู้พิการ และ3)ครูประจ าชั้น หรือครูแนะ
แนว หรือครูการศึกษาพิเศษ หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษที่ผู้บริหารโรงเรียน
มอบหมาย 
   4.4) โรงเรียนสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดได้แต่ไม่เกิน 7 
คน โดยพิจารณาจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความพิการ นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือผู้
พิการเข้าร่วมประชุม 
   4.5) ในการส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับ หรือย้ายโรงเรียนให้โรงเรียน
น าส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการประเมินการด าเนินการตามแผน แฟ้ม
ประวัติ และแฟ้มสะสมผลการเรียนของผู้เรียน ให้แก่ผู้จัดการศึกษาในระดับชั้นหรือหน่วยงานที่
ให้บริการต่อไป 
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 เมื่อพิจารณาถึงสิทธิทางการศึกษาพิเศษตามกฎหมายในประเทศไทยพบว่า ผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษมีสิทธิในการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและสิทธิในการรับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ
ได้แก่ 1)การขอยืมสิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาตามรายการในบัญชี ก. 2)การขอ
ยืมเงินเพ่ือจัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษาตามรายการในบัญชี ก. 
และบัญชี ค. และ3)การขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามรายการในบัญชี ข. และบัญชี ค. ซึ่งผู้มีสิทธิดังกล่าวต้องเป็นผู้เรียนที่ผ่านการ
รับรองความพิการ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ 1)การจดทะเบียนผู้พิการ 2)การตรวจประเมินและ
รับรองความพิการโดยแพทย์แต่ไม่จดทะเบียนผู้พิการ และ 3)โรงเรียนคัดกรองโดยใช้แบบคัด
กรองคนพิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2.2 เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ 
 2.2.1 แนวคิดและหลักการการพัฒนาวิชาชีพครูแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
แตกต่างจากในอดีตมุมมองในการพัฒนาวิชาชีพแบบใหม่มีทัศนะที่กว้างขึ้นทั้งในเรื่องของ
กิจกรรม (Activity) และเรื่องของกระบวนการ (Process) เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะและทัศนคติ
ของบุคลากรทางการศึกษาที่มีจุดเน้นเพ่ือให้ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (Student 
learning) ซึ่งถือว่าเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) ที่ต้องการให้เกิดข้ึนจากการพัฒนาวิชาชีพ
นอกจากนี้หลักการพัฒนาวิชาชีพครูที่มีประสิทธิผลนั้น Guskey (2000) ได้น าเสนอไว้ 6 ข้อคือ 
 1. เน้นเพ่ือการเรียนรู้และเพ่ือนักเรียนที่ชัดเจนซึ่งโดยปกติจะพิจารณาจากองค์ประกอบ
ที่เป็นได้ทั้งจุดมุ่งหมาย (Goal) และผลลัพธ์ (Outcome) ใน 3 ด้านคือด้านพุทธิพิสัยเช่นความรู้
และความเข้าใจด้านจิตพิสัยเช่นทัศนคติและค่านิยมด้านทักษะพิสัยเช่นทักษะพฤติกรรมและการ
ปฏิบัติ 
 2. เน้นการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคลระดับกลุ่มและระดับองค์การ 
 3. เน้นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะคิดใหญ่แต่เริ่มทีละนิด (Think big, but start small) 
โดยเริ่มจากก้าวเล็กๆ  (A Series of smaller steps) โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงในประเด็น
เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ 
 4. วิจัยปฏิบัติการการวิจัยปฏิบัติการเป็นอีกตัวแบบหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพครูซึ่งจะ
ช่วยให้ครูแสวงหาค าตอบจากโจทย์หรือค าถามบางอย่างช่วยให้คิดไตร่ตรองและแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบโดยทั่วไปแล้ววิจัยปฏิบัติการจะมี 5 ขั้นดังนี้1) การเลือกปัญหาหรือตั้งโจทย์ปัญหา2) 
รวบรวมจัดระบบและตีความข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา3) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4) เลือกวิธีการปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันและ5) ด าเนินการแก้ปัญหา
และบันทึกผล 
 5. กิจกรรมแนะน าเป็นรายบุคคลเป็นการที่บุคคลก าหนดเป้าหมายการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองและเลือกกิจกรรมที่เชื่อว่าจะท าให้บรรลุเป้าหมายได้ซึ่งจะตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า
บุคคลตัดสินใจได้ดีที่สุดเกี่ยวกับความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองและสามารถที่จะเรียนรู้
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ด้วยการชี้น าตนเอง (Self-direction) และการเรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนเอง (Self-initiated 
learning) และขณะเดียวกันบุคคลจะมีแรงจูงใจสูงที่จะเรียนรู้เมื่อได้ริเริ่มและวางแผนกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งมีขั้นตอนดังนี้คือ1) ระบุความสนใจหรือความต้องการของตนเอง2) 
พัฒนาแผนเพ่ือที่จะบรรลุความต้องการหรือความสนใจ3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ4) ประเมิน
ว่าการเรียนรู้นั้นสามารถบรรลุความต้องการหรือความสนใจได้หรือไม่ 
 6. ระบบพ่ีเลี้ยงเป็นการพัฒนาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้องกับการจับคู่บุคคลระหว่างผู้มี
ประสบการณ์และมีความส าเร็จสูงกับบุคคลที่มีประสบการณ์และความส าเร็จน้อยพ่ีเลี้ยงจะคอย
แนะน าในการตั้งเป้าหมายทางวิชาชีพแลกเปลี่ยนความคิดและกลยุทธ์ในการทางานสังเกตการณ์
ท างานและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 
 นอกจากนั้นแล้วการพัฒนาวิชาชีพครูได้มีงานศึกษาของต่างประเทศน า เสนอถึง
สมรรถนะครูที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ (ADB, 2002)  
 1. ลักษณะองค์ความรู้ใหม่ (Types of new knowledge) จากเดิมที่ครูได้ใช้วิธีการ
เรียนรู้ตามท่ีได้ศึกษามาอาจท าให้การส่งผ่านความรู้ไปยังผู้เรียนยังไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าใดนัก
ดังนั้นการที่ครูได้มีตัวแบบหรือลักษณะใหม่ๆจะท าให้ครูมีรูปแบบขององค์ความรู้ใหม่อีกท้ังเมื่อได้
องค์ความรู้ใหม่แล้วก็จะท าให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. กลยุทธ์การสอนใหม่ (New learning strategies) การที่ครูเรียนรู้รูปแบบการสอน
แบบเดิมเช่นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นต้นวิธีการข้างต้นอาจจะล้าสมัยไป
เมื่อเทียบกับความก้าวหน้าของโลกและความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนวิธีการสอนแบบ
อ่ืนๆนอกเหนือไปจากตัวอย่างข้างต้นจะสามารถท าให้ผู้เรียนสนใจเรียนและสร้างความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งต่อการเรียนรู้นั้นๆซึ่งวิธีการสอนแบบการสร้างองค์ความรู้  (Constructivism) การ
สอนแบบสะท้อนความคิด  (Critical reflection) และการสอนแบบปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ 
(Transformation) อาจจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามรูปแบบการ
สอนข้างต้นจ าเป็นต้องท าให้บรรยากาศการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทและข้อตกลงเบื้องต้นของ
รูปแบบการสอนเหล่านั้นด้วย 
 3. การวัดและประเมินผล (Assessment and evaluation) การวัดและประเมินผลนั้น
สิ่งส าคัญจ าเป็นประการหนึ่งคือจะต้องสอดรับกับวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาที่ตั้งเป้าไว้
นอกเหนือไปจากนั้นแล้วคือเป้าหมายที่ได้จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาแต่
การประเมินผลอาจจะมีหลายรูปแบบไม่จ าเพาะว่าเป็นการทดสอบหรือวิธีการแบบเดิมๆเพียง
อย่างเดียวซึ่งเดิมการเรียนการสอนที่เน้นท่องจ าการให้รางวัลเมื่อตอบถูกการจ าสิ่งที่ครูสอนได้
และการผลิตซ้ าของความรู้ปัจจัยต่างๆข้างต้นท าให้ครูจะต้องสร้างกลวิธีในการสอนใหม่และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน 
 4. การบูรณาการการสอน (Integrated teaching) เป้าหมายในการบูรณาการคือการที่
ผู้เรียนเรียนรู้หลายวิชาในหนึ่งรายวิชากล่าวคือผู้เรียนเรียนเนื้อหาเดียวกันแต่สามารถน าไปใช้ใน
หลายวิชาการสอนแบบนี้จะท าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าการเรียนการสอนถูกแยกออกจากชีวิตจริง
นอกจากนั้นแล้วการจัดการเรียนการสอนควรท าให้ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
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 5. สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT competency) ถึงแม้ผลการศึกษาจะ
บอกว่าสมรรถนะทางเทคโนโลยีของครูไม่ได้ส่งผลทางตรงต่อการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
แต่การที่ครูได้พัฒนาสมรรถนะตนเองในการใช้เทคโนโลยีก็จะท าให้ครูเปิดโลกกว้างและหาสื่อการ
เรียนรู้รวมถึงเนื้อหาสาระใหม่ๆที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 6. การติดตามผล (Mentoring) การเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูจากผู้สอนมาเป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการการเรียนรู้ส่งผลโดยตรงต่อวิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่ง
จะท าให้ครูมีประสิทธิภาพในการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางกลับกันหาก
ครูไม่เปลี่ยนบทบาทการประเมินด้วยการติดตามผลยิ่งส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 7. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในที่นี้มีความ
หมายถึงการที่ครูจะต้องพัฒนาตนเองและประเมินตนเองไปในขณะเดียวกันถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ล าบากแต่ก็ส าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอซึ่งกระบวนการข้างต้นไม่
อาจจะใช้เวลาในการพัฒนาในช่วงเวลาที่สั้นได้ 
 ดังที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านการพัฒนาวิชาชีพครูในยุคใหม่
นี้เน้นการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนรวมถึงการเปลี่ยนมุมมองจากครูผู้ถืออ านาจในการจัดการ
เรียนรู้ทั้งหมดมาเป็นผู้อ านวยความสะดวกท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางสมองมากข้ึนอีก
ทั้งในการจัดการเรียนรู้จะต้องเน้นการติดตามผลมากกว่าการประเมินผลแล้วจบในครั้งเดียว 
 2.2.2 รูปแบบและกระบวนการการพัฒนาวิชาชีพครูการพัฒนาครูมีความจ าเป็นมาก
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ Delors& others (1996) ได้ให้แนวคิดในการพัฒนาครูไว้
ดังนี้คือ 
 1. การสรรหาผู้เข้าเรียนวิชาชีพครู (Recruitment) ควรมีการคัดเลือกและสรรหาผู้เข้า
เรียนครูที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมเพ่ือเข้ามาศึกษาเล่าเรียนสาขาครุศาสตร์ส่วนการบรรจุเข้าสู่
ต าแหน่งก็ควรมีมาตรการพิเศษในการคัดเลือก 
 2. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูควรจัดถึงระดับปริญญาตรีเป็นขั้นต้นซึ่ง
ในอนาคตครูต้องมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพของ
เยาวชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนการจัดการศึกษาส าหรับครูจึงต้องเป็น
กระบวนการเดียวกันทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 3. การอบรมครูประจ าการ (In-service training) ต้องเปิดโอกาสให้ครูที่ประจ าการแล้ว
ได้รับการอบรมความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอๆโดยเฉพาะการอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอาจใช้ระบบการศึกษาทางไกลเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายเวลาและความสะดวก 
 4. การพัฒนาผู้สอนในสถาบันฝึกหัดครู (Teacher education) ควรปรับปรุงทักษะของ
คณาจารย์ในสถาบันฝึกหัดครูทั้งหลายตลอดจนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนมาร่วมผลิตครู
ย่อมพัฒนาระบบผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและช่วยให้การผลิตมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5. การนิเทศ (Supervisors) ช่วยให้การควบคุมการตรวจสอบและการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของครูเป็นระบบท าให้ครูได้รับทราบเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
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ครูเช่นเรื่องความรู้ใหม่ๆวิธีการสอนแหล่งข้อมูลการตรวจสอบตลอดจนการวัดผลการเรียนรู้ที่
นักเรียนได้รับจากการศึกษาด้วยการนิเทศต้องท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 6. การจัดการ (Management) ต้องปฏิรูปการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆโดย
ส่งเสริมให้แต่ละแห่งมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพการด าเนินงานการท างานตลอดจนการก าหนด
ปริมาณงานของครูต้องส่งเสริมให้ครูได้ท างานเต็มศักยภาพ 
 7. การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของครู  (Participation by 
people from quest the teaching profession) เป็นการช่วยให้การปฏิบัติภารกิจของครูมี
คุณภาพและเป็นผู้ร่วมตรวจสอบการท างานของครู 
 8. ด้านสภาพการปฏิบัติงาน (Conditions of work) ในสภาพการท างานจะต้องให้ความ
สนใจในการโน้มน้าวใจครูผู้สอนให้ปฏิบัติต่อไปโดยไม่ละทิ้งอาชีพทั้งอัตราเงินเดือนและสิท ธิ
ประโยชน์ตลอดจนสภาพอ่ืนๆในการท างานจะต้องดีพอเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืนๆ 
 9. ด้านอุปกรณ์การสอน (Teaching materials) การฝึกหัดครูและการสอนในโรงเรียน
โรงเรียนนั้นจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์การสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเรียนจะต้องปรับปรุงหลักสูตร
อยู่เสมอโดยให้ครูมีส่วนร่วมทั้งในขั้นวางแผนและขั้นด าเนินการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
น าเสนอความรู้ใหม่ๆการสอนทักษะและการประเมินความก้าวหน้าของนั กเรียนจะช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 2.2.3 ความส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครูวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่จ าเป็นส าหรับสังคม
อย่างไรก็ดีผู้ที่เข้ามาสู่วงการวิชาชีพครูก็ต้องมีคุณลักษณะบางอย่างและเมื่อได้รับการฝึกฝนจนมี
ความรู้ความช านาญในวิชาชีพแล้วก็ต้องมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมอีกหลายประการพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ชัดเจนในหมวด 7 ว่าด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาสาระส าคัญมีดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545)  
 1. ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงโดยการก ากับและประสาน
ให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความ
เข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง 
 2. ให้มีองค์กรวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษามีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การ
บริหารของสภาวิชาชีพในก ากับของกระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพรวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครูและผู้บริหารการศึกษา 
 3. ให้ครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทั้งของรัฐ
และเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายก าหนดใดๆและมีหน้าที่ไปจนกว่าจะพ้น
จากความเป็นครูซึ่งการที่เด็กมีความหวังที่จะให้ครูเป็นอย่างที่ตนเองคาดหวังไว้เพราะเด็กต้องการ
ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูอย่างจริงจังรวมทั้งพ่อแม่และครูที่พวกเขาต้องการใช้ชีวิตอยู่ ด้วย
ตลอดเวลาเพ่ือที่เขาเหล่านั้นจะมีชีวิตที่เติบโตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 4. ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูโดยให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
 5. ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะ
ทางสังคมและวิชาชีพ 
 6. ให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือจัดสรร
เป็นเงินอุดหนุนงานริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นและเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 7. ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยน าประสบการณ์ความรอบรู้ความช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าว
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาความส าคัญของการส่งเสริมและการพัฒนาวิชาชีพครูก่อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและสังคมหลายประการดังต่อไปนี ้
 7.1)ช่วยส่งเสริมเกียรติภูมิของครูให้สมกับที่เป็นปูชนียบุคคลของสังคมเป็นผู้รู้และเป็นผู้
ปฏิบัติตนดีเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 7.2)ช่วยส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ครูตามที่สังคมปรารถนาเพ่ือเป็น
ก าลังส าคัญของชาติในการพฒันาชุมชนและประเทศชาติ 
 7.3)ช่วยสร้างเสริมความม่ันคงและส่งเสริมความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครู 
 7.4)ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีสถานภาพที่ทัดเทียมกันเพ่ือให้ครูมีความมั่นใจ
ในการประกอบวิชาชีพเพ่ือยกสถานภาพของครูทุกระดับให้เท่าเทียมกัน 
 7.5)ช่วยส่งเสริมให้ครูได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการเพียงพอแก่การรักษา
สถานภาพของครูในสังคมไทย 
 ณัฐวุฒิพิมพา (2546) กล่าวว่าการพัฒนาวิชาชีพครูถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะน าไปสู่
คุณภาพของครูผู้สอนและมีผลกระทบในทางบวกกับคุณภาพของผู้เรียนกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพครูที่ดีนั้นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องของการประกอบวิชาชีพโดยเริ่มจากครูฝึกหัด (หรือ
ครูช่วย) ไปจนถึงเกษียณอายุซึ่งแบ่งได้เป็น 4 แบบคือ 
  1. การพัฒนาครูเป็นเป็นรายบุคคลในสภาพนอกห้องเรียน 
  2. การพัฒนาครูเป็นรายบุคคลภายในห้องเรียน 
  3. การพัฒนาครูเป็นกลุ่มเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 
  4. การพัฒนาครูโดยกระบวนการทางคลินิก (Clinic method)  
 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศผู้น าทางการศึกษาไม่เพียงเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่ยังเป็นผู้น าทางการศึกษาในระดับสากลอีกด้วยนักเรียนสิงคโปร์สอบคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้เป็นอันดับหนึ่งของการทดสอบระดับสากลเช่น  PISA , TIMSS และ PIRLS อัน
เป็นผลมาจากคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งหมายถึงการมีคุณภาพของทั้งผู้เรียน
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และผู้สอน (อ้างถึง World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2014-
2015, Schwab, 2015 ใน Alfredo BAUTISTA, et al. 2015) ภาคส่วนต่างๆให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูดังที่ สุภกรบัวสาย (2555) ผู้จัดการส านักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางใหม่ประเทศไทยของการจัด
การศึกษาโดยชุมชนท้องถิ่น" จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ตในการประชุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของท้องถิ่นระดับประเทศที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้โดยได้ฉายภาพการพัฒนา
ประเทศของสิงคโปร์ซึ่งนับเป็นเกาะขนาดเล็กใกล้เคียงกับจังหวัดภูเก็ตโดยมีปัจจัยของการพัฒนา
ประเทศอย่างก้าวกระโดดที่น่าสนใจพอสรุปได้ว่าประเทศสิงคโปร์มีความเจริญทางเศรษฐกิจมี
รายได้เฉลี่ยต่อประชากรสูงกว่าและระบบการศึกษาดีกว่าประเทศไทยโดยนพ. สุภกรเปรียบเทียบ
ว่าประเทศไทยน่าจะล้าหลังสิงคโปร์ประมาณ 20 ปีในการบรรยายนพ. สุภกรได้ชี้ให้เห็นถึงข้อมูล
ว่าการจัดการศึกษาเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ประเทศสิงคโปร์เติบโตเร็วมากเช่นการจัดระบบ
การศึกษาส าหรับแรงงานของคนสิงคโปร์ยังมีความรู้ความสามารถสูงเป็นอย่างมากโดยพบว่า
ความสามารถในการผลิตและสร้างรายได้ของคนสิงคโปร์เพียง  1 คนเท่ากับคนไทยถึง 4 คน
ด้วยกันสะท้อนว่าการพัฒนาคนย่อมต้องพัฒนาการศึกษาและต้องไม่แยกส่วนจากการพัฒนา
ประเทศซึ่งจุดเริ่มต้นของสิงคโปร์นอกจากนี้ข้อมูลจากบทความวิชาการ  How Singapore 
Developed a High-Quality Teacher Workforce จากThe Center for Global Education 
at Asia Society ประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการศึกษามาตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ
ในปีค.ศ. 1965 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเป็นระบบคือ Dream, Design and Deliver และมี
ครูคุณภาพเป็นตัวเชื่อมหลักสูตรสู่โรงเรียนประเทศสิงคโปร์สร้างครูคุณภาพเพ่ือเติมฝันโดย
ออกแบบแนวทางพัฒนาให้ครูและนักเรียนมีศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการ
อ่านออกเขียนได้ (Math, Science, and Literacy) เริ่มต้นมุ่งเน้นหลักสูตรอบรมครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยมีปัจจัยหลักที่ใช้ยึดถือในการพัฒนาระบบ
การศึกษาของประเทศสิงคโปร์ดังนี้ 
 1. Recruitment คัดเลือกครูที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นพร้อมที่จะเป็นครูทั้งนี้เมื่อบรรจุแล้ว
จะต้องเป็นครูอย่างน้อย 3 ปี 
 2. Training ครูทุกคนของประเทศสิงคโปร์ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนตาม
ระบบจัดโดยสถาบันการศึกษาแห่งชาติ (NIE) โดยหลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตรจนถึงปริญญา 
 3. Compensation ได้รับค่าตอบแทนที่ดีและสามารถพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพทาง
การศึกษาอ่ืนเพิ่มเติมได้อีก 
 4. Professional development ตัวอย่ างเช่น  School-based learning, Project–
based learning หรือ the used of ICT เป็นต้น 
 5. Performance appraisal ครูที่มีศักยภาพสูงมีผลงานเด่นชัดจะได้รับเพ่ิมพิเศษ 
(โบนัส)  
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 6. Career development การเรียนรู้และใฝ่รู้ทางการศึกษาเป็นโอกาสที่ดีท าให้ครูได้
พัฒนาอาชีพครูผู้สอนไปสู่ผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นต้นจะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาครูเป็นอย่างยิ่ง 
 2.2.4 แนวทางการพัฒนาและปฏิรูปวิชาชีพครูการพัฒนาและปฏิรูปวิชาชีพครูนั้นใน
ต่างประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาครูไว้หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ด้วยกันเพ่ือให้สอดรับกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศซึ่งแนวทางหรือ
มาตรการที่ก าหนดเช่น (Dilworth and Imig, 1995)  
 1. ปฏิรูปในเชิงโครงสร้างของการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโดยเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่การ
พัฒนาวิชาชีพครูก่อนประจ าการหรือการเริ่มต้นวิชาชีพครูไปจนถึงการพัฒนาครูระดับปฏิบัติการ
หรือครูมืออาชีพเฉพาะทาง 
 2. รัฐให้การสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในเชิงระบบของการพัฒนาวิชาชีพ
ครูระหว่างองค์การภาครัฐกับองค์การอิสระหรือองค์การรัฐวิสาหกิจด้านการพัฒนาครู 
 3. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการประเมินครูในการประกอบวิชาชีพตามสมรรถนะ
หรือมาตรฐานรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 4. ให้ความส าคัญหรือมีการจัดท าเกณฑ์ชี้วัดส าหรับการประเมินและการเตรียมการด้าน
วิชาชีพครูที่มีความชัดเจนต่อการปฏิบัติ 
 5. จัดตั้งเตรียมระบบการท างานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบของคณะกรรมการ
มาตรฐานทางวิชาชีพครูเพ่ือควบคุมดูแลให้เป็นระบบหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 6. มีการก าหนดมาตรการจูงใจหรือการก าหนดรูปแบบของค่าตอบแทนทางวิชาชีพให้มี
ความเหมาะสมต่อวิชาชีพ 
 7. ให้ความส าคัญต่อการสร้างระบบเพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูของ
ภาครัฐกับสถาบันด้านครุศึกษาแห่งชาติ 
 นอกจากนี้จากการวิจัยเชิงเอกสารของพิมพันธ์เดชะคุปต์และพรทิพย์แข็งขัน (2551) ซึ่ง
ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาครูของต่างประเทศโดยพบประเด็นที่น่าสนใจโดยสรุปดังนี้ 
 1). มีกระบวนการสรรหาผู้มีความสามารถเป็นเลิศเพื่อมาเรียนครูหรือประกอบวิชาชีพครู
และปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูให้ทันสมัย 
 2). มีการประเมินและต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูเป็นระยะๆรวมทั้งการตรวจสอบ
คุณภาพของครูอย่างต่อเนื่อง 
 3). มีการแบ่งเขตพ้ืนที่ในการพัฒนาครูโดยมอบหมายให้อยู่ภายใต้การดูแลของแต่ละมล
รัฐซึ่งมีกฎหมายบังคับใช้กับครูในพ้ืนที่ของตนและเน้นการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
(SBM: School-based management)  
 4). มีงบประมาณค่อนข้างสูงในการจัดโครงการพัฒนาครู 
 5). มีการพัฒนาแบบเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเข้มแข็ง 
 6). มีการพัฒนาผู้บริหารเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 7). มีระบบการรักษาและยกย่องครูที่มีผลงานดีเด่นให้คงอยู่ในวิชาชีพครูตลอดชีวิตโดย
พัฒนาระบบการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 
 8). ก าหนดแนวทางการพัฒนาครูทั้งแบบระดับชาติระดับโรงเรียนและระดับบุคคลตาม
สมรรถนะที่จ าเป็นต้องพัฒนา 
 จากที่กล่าวมาเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาและปฏิรูปวิชาชีพครูของต่างประเทศนั้น
จะมีความหลากหลายในยุทธศาสตร์การท างานซึ่งเป็นลักษณะของกระบวนการในเชิงระบบที่เน้น
การพัฒนาทั้งกลุ่มครูก่อนประจ าการครูประจ าการรวมทั้งการรักษาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ
โดยการประเมินสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและการสร้างขวัญก าลังใจในวิชาชีพซึ่งในบางยุทธศาสตร์
นั้นก็น ามาปรับใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน 
 2.2.5 การพัฒนาครูยุคใหม่ภายใต้การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สองจาก
บริบทของสภาพปัญหาการศึกษาไทยจนน ามาซึ่งข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)ในมาตรการเร่งด่วนที่ต้องเร่งปฏิรูป 4 ประการได้แก่ 1) การ
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และ 4) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ในส่วนของการพัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม่ได้มีการก าหนดแนวทางการปฏิรูปดังนี้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2554)  
 1. การพัฒนาระบบการผลิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีมาตรการส าคัญ
ดังนี้ 
 1.1 ปรับระบบการผลิตการคัดสรรค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สามารถดึงคนดีคนเก่งมี
ใจรักในวิชาชีพมาเป็นครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเช่นมีระบบการให้ทุนการศึกษาแก่
ผู้เรียนดีมีใจรักมาเรียนครูและรับประกันบรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อส าเร็จการศึกษาหรือจัดให้
นิสิต/นักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ฝึกประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า  1 ปี
และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นต้น 
 1.2 ให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศด้านการผลิตครูวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูรวมทั้งมีระบบประกันและรับรองมาตรฐานวิชาชีพและสถาบันผลิตครู 
 1.3 วางแผนการผลิตการพัฒนาและการใช้ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งระดับพ้ืนฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษานอกระบบ 
 1.4 จัดระบบเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาอ่ืนที่มีใจรักวิชาชีพครูมาเป็นครูโดยศึกษา
วิชาครูเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ที่ก าหนดรวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/ท้องถิ่นเพ่ือเป็นผู้สอนและพัฒนาการเรียนรู้ 
 1.5 พัฒนาระบบการผลิตครูคณาจารย์และบุคลากรส าหรับการอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาเชื่อมโยงความสามารถในการสอนและประสบการณ์ในสถานประกอบการรวมถึงการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลผลิตเชิงพาณิชย์ 
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 2. การพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีมาตรการส าคัญดังนี้ 
 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูให้
เชื่อมโยงกับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2 เร่งรัดการจัดตั้งกองทุนพัฒนาและกองทุนส่งเสริมครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 2.3 พัฒนาครูอาจารย์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเฉพาะการพัฒนาครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวิชาเอกให้สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งให้มีระบบและมาตรการจูงใจให้ครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.4 พัฒนาคณาจารย์ผู้บริหารและบุคลากรด้านอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 
 3. การใช้ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีมาตรการส าคัญดังนี้ 
 3.1 คืนครูให้แก่ผู้เรียนโดยลดภาระงานอ่ืนที่ไม่จ าเป็นและจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เพียงพอเพ่ือให้ครูได้ท าหน้าที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่และมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 ปรับปรุงเกณฑ์ก าหนดอัตราครูโดยพิจารณาจากภาระงานที่ชัดเจนร่วมด้วยและจัด
ให้มีจ านวนครูเพียงพอตามเกณฑ์และมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
 3.3 แยกบัญชีเงินเดือนและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออก
จากกัน 
 กล่าวสรุปได้ว่าแนวทางต่างๆที่เป็นมาตรการเร่งด่วนในการปฏิรูปครูยุคใหม่ในทศวรรษที่
สองนี้จะเป็นยุทธศาสตร์การท างานเชิงระบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาตั้งแต่ระบบการผลิตครูก่อน
ประจ าการการพัฒนาครูประจ าการรวมทั้งการสร้างความมั่นคงในวิชาชีพและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครูประจ าการที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนานั้นได้มุ่งเน้นระบบการปฏิบัติที่โรงเรียนเป็นฐาน
ส าคัญที่เรียกว่าใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา (School-based management) เพ่ือส่งผลต่อ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูเป็นการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครู
ทุกคนได้มีการพัฒนาวิชาชีพของตนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่า “ครู” คือผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงที่ได้รับการยกย่องจาก
สังคมดังนั้นผู้ประกอบอาชีพครูจึงต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการปฏิรูป
การเรียนรู้คือผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ครูจะต้องมุ่งมั่นสร้างเสริมสมรรถนะ
และศักยภาพของตนให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงและคงอยู่ในความเป็นวิชาชีพได้อย่างยั่งยืน 

 2.2.6คุณภาพครู (Teacher Quality)คุณภาพครูมีอิทธิผลต่อการเรียนการสอนและ
เป็นปัจจัย ส าคัญแห่งความส าเร็จในการเรียนของนักเรียนและยังเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการตรวจสอบ
การท างานของโรงเรียนและการประเมินความก้าวหน้าทางการศึกษา (อุมาพรหล่อสมฤดี, 2545) 
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การพัฒนาบุคคลมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและทัศนคติเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพการท างานขององค์การทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตครูที่มีคุณภาพต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ (ธีร
ศักดิ์อัครบวร, 2543) ครูต้องมีความรู้ทางวิชาการตื่นตัวฝึกอบรมตนเองอยู่ตลอดเวลาใฝ่รู้ใฝ่เรียน
สนใจเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและน าผลการพัฒนาไปใช้เพ่ิมคุณภาพนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้นครู
เป็นผู้พัฒนาการศึกษาและให้ค าแนะน าในการใช้วัสดุและเครื่องมือต่างๆในการสอนท าให้การ
สอนดีขึ้นครูเป็นบุคคลส าคัญส าหรับความส าเร็จของนักเรียนจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ความรู้มากยิ่งขึ้นเพ่ือน าไปสู่ครูมืออาชีพ 
 ครูต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการท างาน (Jerry, 1996) พัฒนาการ
สอนให้มีความก้าวหน้าออกแบบบทเรียนเป็นของตนเองมีแนวคิดที่หลากหลายจัดกิจกรรมการ
สอนนักเรียนให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Johnson, 2006) ศึกษาค้นคว้า หา
ความรู้เพ่ิมเติมมาสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้และได้ผลรับทางการเรียนที่ดีขึ้น (Joan,2005) 
ครูต้องน าเทคโนโลยีวิธีการาสอนใหม่ ๆ มาสนับสนุนการสอนให้มีคุณภาพและมีผลต่อการเรียน
ในการท ากิจกรรมพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ (Bayliss, 2002) ครูต้องพัฒนาความรู้มีการ
เปลี่ยนแปลงใช้เทคนิคการสอนให้เป็นครูมืออาชีพเพ่ือจะได้น ามาพัฒนาการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
(Baran&Cagiiya, 2006) ครูมืออาชีพจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้อยู่ในสังคมที่
เปลี่ยนไป มีความรู้ความช านาญที่จะเสนอแนะข้อมูลใหม่ ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Chiou,2004) 
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายของการกระท าเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายและ
ได้ผลลัพธ์ที่ดี 
 นอกจากนี้ครูยังต้องศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดเวลาเพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา (ยงยุทธเกษสาคร, 2541)เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วของวิทยาการในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความจ าเป็นที่ทุกคนจะต้องขวนขวายหาความรู้
เพ่ิมเติมให้ทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (Lane, 2007) ครูต้องมีความรับผิดชอบในการท างานที่มีคุณภาพสูงทางด้านการศึกษา มี
การปรับปรุงวิธีการสอนทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะวิธีการใหม่ ๆ ของการศึกษา และ ให้
ความส าคัญในการเป็นครู วิจัยมุ่งเน้นศึกษาคุณภาพครูในด้านการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน 
การศึกษา ประสบการณ์การสอนของครู 
 2.2 .7การพัฒ นาตน เองของครูผู้ ส อน  (Self Development)ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปครูเป็นอย่างมากจึงได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่8 (พ.ศ.2540-2544) การพัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตรงกับความต้องการและงานที่ปฏิบัติรวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (Hintz, 2006) ครูมืออาชีพจะต้องมีการปรับปรุงและเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการสอน
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และประสบความส าเร็จในการเรียน (ผุ
สดีกุฏอินทร์, 2545) พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองครูจ าเป็นต้องพัฒนาอยู่เสมอเพ่ือให้
ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรและเทคโนโลยีครูต้องเป็นผู้ที่รักการอ่านและหมั่น
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แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการสอนและช่วยปลูกฝังลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่ศิษย์ครูเป็นผู้ให้
ความรู้กับนักเรียนกับนักเรียนดังนั้นครูต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของตนเองโดยมีเวลาศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติมให้มีความช านาญใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการค้นคว้าและ
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมีการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีความช านาญในการสอน
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีความรับผิดชอบจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือให้
นักเรียนกล้าแสดงออกและตอบค าถามได้ถูกต้อง (สมจิตรวัฒนคุลัง , 2545) ครูต้องเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองรู้จักการประเมินตนเองและยอมรับผลที่ได้จากการประเมินมีความตั้งใจที่จะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีคุณภาพครูควรท าตนเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดศิษย์มี
การพัฒนาสู่ครูคุณภาพกอปรด้วยความรู้ความสามารถมีคุณธรรมมีความรักความเมตตาปรารถนา
ให้ศิษย์ได้มีความรู้เป็นคนดีมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข 
 2.2.8การศึกษา (Education)เป็นตัวแปรส าคัญตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงระดับความรู้
ความสามารถของครู  ครูที่มีการศึกษาสูงย่อมน าความรู้มาพัฒนากรสอนจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลให้กับนักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติจริงได้ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดีการศึกษามี
ความส าคัญที่ครูจะต้องหาความรู้เพ่ิมเติมทางการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสอน
ให้ดียิ่งขึ้นและท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพ
ครูที่มีการศึกษาสูงโดยทั่วไปจะมีความส าเร็จในการเป็นครูมืออาชีพมีคุณภาพในความเป็นครูมี
ความรู้ความสามารถน าเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีแนวคิดทฤษฎีที่
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาให้ค าแนะน าในการเรียนมีการวิเคราะห์และค้นคว้าในการสอนให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นและความส าเร็จขงนักเรียนจึงขึ้นอยู่กับการศึกษาของครูเป็นสิ่งส าคัญถ้าครูมี 
 ในการจัดการศึกษาประกอบด้วยกระบวนการหลัก 2 ประการคือกระบวนการเรียนรู้
กับกระบวนการสอนซึ่งกระบวนการสอนต้องเป็นไปเพ่ือการเรียนของผู้เรียนและเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนจัดให้กับนักเรียนเพ่ีอนักเรียนมีความรู้และประสบ
ความส าเร็จทางการเรียน (รุ่งแก้วแดง, 2541) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
จะต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับบทเรียนและความสนใจของนักเรียนในกระบวนการสอน
รวมถึงการใช้สื่อการสอนของครูที่ตรงกับเนื้อหาที่สอนและใช้สื่อการสอนที่มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับเนื้อหาที่สอน (สมจิตรวัฒนคุลัง , 2545) การใช้สื่อการสอนต้องแนะน าสื่อที่ใช้ ให้
นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าให้ได้เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับบทเรียนได้อย่างถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ครูได้ก าหนดไว้ตามแผนการเรียนการสอน (สุคนธ์สินพานนท์
, 2545) การด าเนินการสอนเพื่อนให้เกิดการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรวดเร็วและต้องฝึกทันทีหลังจากได้รับเนื้อหาสาระหรือทฤษฎีใหม่ซึ่งต้อง
ท าหลายๆครั้งโดยครูสังเกตประเมินผู้เรียนระหว่างการสอนควบคู่กันไปด้วยครูเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและบรรลุตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริงมี
เทคนิคการสอนอย่างหลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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 2.2.9 ประสบการณ์ การสอนของครู  (Teaching Experience,TEP) มีผลต่อ
ความส าเร็จของนักเรียน ครูที่มีประสบการณ์การสอนมานานก็จะมีความรู้ ความสามารถ และ
เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้นักเรียนประสบความส าเร็จ ตลอดจน
น าความรู้ ความสามารถมาช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนให้มี
ความช านาญมีประสิทธิภาพต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น (Marchese, 2007) ครูที่สอนมานานจะมี
ความเข้าใจในการสอนพัฒนาการสอนให้นักเรียนมีความรู้ให้เท่าทันกับความก้าวหน้าทางการ
ศึกษา(Wyckoff, 2005) ครูจะต้องพัฒนาและปรับปรุงการสอนน าวิธีการสอนที่ทันสมัยมีความ
หลากหลายก้าวหน้าทันเทคโนโลยีเพ่ือการสอนจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(Simpson, 2002, 
Sebatane & Lefoka, 2001) ครูที่มีประสบการณ์การสอนมานานจะมีความช านาญในการ
เตรียมการสอนที่ดีและต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของหลักสูตรและเทคโนโลยี เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติในการท างานและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่าประสบการณ์การสอนของครูมีผลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพราะครูที่มีประสบการณ์การสอนมานานจะมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาของการสอนและความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถพัฒนาการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
2.3 เอกสารเกี่ยวกับทัศนคติของครูต่อบรรยากาศภายในโรงเรียน 
 2.3.1 ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน (Teachers Attitude, 
Towards School atmosphere  TEAPERF)ทัศนคติของครูเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อบรรยากาศ
ในโรงเรียนเพราะครูต้องมีความรู้สึกนึกคิดต่อบุคคลหรือวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนมีความรู้สึกชอบไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งครูต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานต่ออาชีพ
ครูรักการสอนมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะสอนและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอาชีพของตนได้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี(Brown,1997)เพราะการท างานจะมีความส าเร็จต้องมีบรรยากาศที่ดีมีการ
ปรึกษาหารือกันที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นประโยชน์กับนักเรียนในด้านการศึกษาและการท า
กิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อรจรีย์ณตะกั่วทุ่ง, 2545) การจัดบรรยากาศเกิดจาก
ลักษณะทางกายภาพที่ต้องส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมสังคมของนักเรียนส่งเสริมการ
เติบโตทางปัญญาเพ่ือให้การเรียนประสบความส าเร็จ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) ครูที่จัด
บรรยากาศท่ีดีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีความตั้งใจใช้เวลาเรียนอย่างเต็มที่และช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
 2.3.2บรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน (Teachers Classroom Climate)
บรรยากาศในชั้นเรียนประกอบด้วยความสามารถของครูในด้านเนื้อหาหลักสูตรวิธีการสอนการ
จัดกิจกรรมและการประเมินผลซึ่งสามารถวัดได้จากความสามารถในการจัดประสบการณ์ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือให้สอดรับกับปัญญาที่มีอยู่หลายๆด้านที่เหมาะสมกับวัยและความ
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ต้องการของผู้เรียนสามารถด าเนินการสอนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองในทุกๆด้านสามารถใช้เครื่องมือในการ
ประเมินผลส าหรับการพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูเพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนโดยที่ครูต้องสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง
ให้กับนักเรียนเพ่ือนักเรียนจะได้กล้าคิดกล้าแสดงออกรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีจะท าให้สมาธิในการ
เรียนรู้สั้นและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนจึงเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการพัฒนาความฉลาดของนักเรียนโดยผ่านการสอนของครูบรรยากาศภายในห้องเรียนมี
ความสัมพันธ์กันกับการท างานของสมองและจากผลการวิจัยพบว่าบรรยากาศการเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนส่งผลทางตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนครูควรจัดห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอนจัดห้องเรียนให้
นักเรียนเข้าออกได้สะดวกจัดป้ายนิเทศต่างๆที่ท าโดยนักเรียนต้องได้รับการสนับสนุนในการท า
ผลงานเหล่านี้เสียงที่ใช้ในห้องระบบเสียงต่างๆต้องเต็มไปด้วยความคิดที่สร้างสรรค์กระตุ้นให้
นักเรียนคิดงานที่ท าให้ส าเร็จและต่อเนื่องเพ่ือแสดงถึงพลังการเรียนของแต่ละคน (Adelman & 
Taylor, 1997) การจัดห้องเรียนมีผลต่อการเรียนการสอนถ้าครูจัดบรรยากาศเป็นกันเองนักเรียน
จะได้กล้าคิดกล้าแสดงออกและมีผลต่อการเรียนเป็นอย่างยิ่งและต้องจัดที่เอ้ืออ านวยและ
สนับสนุนการเรียนรู้ในชั้นเรียนก็มีผลต่อการเรียนมากที่สุด 
 การจัดห้องเรียนครูต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องเรียน(กุลยา ตันติผลาชีวะ
,2543)ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์การสอน มีพื้นที่ห้องเรียน มีการวางแผนชั้นเรียนที่ดีจะบ่งชี้ให้เห็น
ถึงบทบาทของครูในการจัดห้องเรียนที่มุ่งถึงการสร้างเสริมความรู้ (Stemberg,1999) ต้องจัดโต๊ะ
เก้าอ้ีให้นักเรียนนั่งและได้ยินทั่วถึงมีการทดสอบสติปัญญาความสามารถของนักเรียนเพ่ือน าผล
การเรียนมาพัฒนาให้ดีขึ้น (Kim,2004) ครูต้องแนะน าให้นักเรียนรู้จักคิดมีแรงจูงใจในการท า
กิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือการเรียนจะได้มีผลลัพธ์ที่ดี ( Irvin,2003;Press,2005) การสอนใน
ห้องเรียนท าให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และท าแบบฝึกหัดได้คะแนนเป็นรายบุคล ครูสามารถน า
ผลคะแนนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ครูเป็นผู้มีบทบาทในเรื่องของ
การเรียนการสอน และ การท างานร่วมกันของนักเรียนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เยาวลักษณ์ 
อักษร(2544:57-58) ได้สรุปข้อเสนอแนะของนักการศึกษาหลายท่านว่า บรรยากาศในชั้นเรียน
แบบประชาธิปไตยมีความส าคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้และด้านสติปัญญาของผู้เรียน 
รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะประชาธิปไตยทั้งหลายให้แก่ผู้เรียน ทั้งคุณลักษณะด้านความรู้ ความ
เข้าใจ การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งครูมีบทบาทในการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้
เอ้ือต่อการพัฒนาแนวคิดระหว่างตัวผู้เรียนกับครูผู้ สอนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งผู้ เรียน
สามารถพูดคุย ซักถาม และแสดงความคิดเห็นได้ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียน ถ้าครูจัดบรรยากาศเป็นกันเองก็จะเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออกเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในการท างานและมี
ความมั่นใจในตนเองท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยความสบายใจ และท าให้การด าเนินการสอนเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3.3บรรยากาศในที่ท างาน (Work Climate)เป็นการอยู่ร่วมกันมีการปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการท างานของครูในโรงเรียนมีผลต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นการท างานต้องมีความ
พร้อมในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งแสงเสียงความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือสนับสนุนการ
ท างานของครูให้ประสบความส าเร็จ (อรจรีย์ณตะกั่วทุ่ง , 2547) ครูต้องมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นกลุ่มเพราะเป็นการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนครูและมีทักษะวิธีการสอน
ใหม่ๆที่ครูในกลุ่มสามารถช่วยกันก าหนดเป้าหมายและวางแผนการสอนที่หลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สมพรจารุนัฏ , 2540) ครูต้องออกแบบและวางแผนการเรียนจากสิ่ งที่ใกล้ตัว
นักเรียนสามารถท าได้หรือสร้างขึ้นมาได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานเพ่ืองานนั้นจะ
ได้ส าเร็จและสอดคล้องกับจุดประสงค์ตามที่ก าหนดไว้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
ครูถือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ท้าทายและเกิดความสนุกสนานที่
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและมีความสัมพันธ์
กับการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้นอีกทั้งนักเรียนจะต้องได้รับการกระตุ้นในด้านการให้ความร่วมมือกับครู
ส าหรับการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนและความร่วมมือในการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกัน
เพ่ิมขึ้นด้วยเพราะการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนถือเป็นการสร้างบรรยากาศในที่ท างานของครู
และยังส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครู 
 จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่า บรรยากาศในที่ท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญท าให้
งานประสบความส าเร็จเพราะการท างานร่วมกันเป็นการวางแผน แลก เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันมีการแสวงหาความรู้เพ่ือในมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและท าให้มีผล
การปฏิบัติงานของครูสูงขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
2.4 เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการสอนของครูที่สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 ในการจัดการศึกษาประกอบด้วยกระบวนการหลัก 2 ประการคือ กระบวนการเรียนรู้
กับกระบวนการสอน ซึ่งกระบวนการสอนต้องเป็นไปเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน และ เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนจัดให้กับนักเรียนเพ่ือนักเรียนมีความรู้และประสบ
ความส าเร็จทางการเรียน (รุ่ง แก้วแดง, 2545) การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการ
สอนจะต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับบทเรียนและความสนใจของนักเรียน ในกระบวนการ
สอนรวมถึงการใช้สื่อการสอนของครูที่ตรงกับเนื้อหาที่สอนและใช้สื่อการสอนที่มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับเนื้อหาที่สอน (สมจิตร วัฒนคุลัง 2545) การใช้สื่อการสอนต้อง
แนะน าสื่อที่ใช้ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าให้ได้เนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับบทเรียนได้
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อย่างถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ครูได้ก าหนดไว้ตามแผนการเรียนการ
สอน(สุคนธ์ สินธพานนท์, 2545)การด าเนินการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและต้องฝึกทันทีหลังจาก
ได้รับเนื้อหาสาระหรือทฤษฎีใหม่ที่ต้องท าหลายๆครั้ง โดยครูสังเกตประเมินผู้เรียนระหว่าง
การสอบควบคู่กันไปด้วย ครูมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและบรรลุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริงมีเทคนิคการสอนอย่างหลากหลายทั้ง
ใน และ นอกห้องเรียน 
 การจัดกิจกรรมต้องเรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาให้เหมาะสมกับการเรียน
(ประสาท อิศรปรีดี,2549) จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่น เปิดกว้างและเข้าใจได้ง่ายมี
ความหมายมากกว่าการเรียนแบบท่องจ า(Duncan,1998) มีการให้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์
และค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากการเรียนและการสอนจะต้องก าหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน
เพ่ือนักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าได้ถูกต้องและประสบความส าเร็จในการท างาน (Joia,2002) 
มีการน าความรู้จากการสอนภาคทฤษฎีมาประเมินการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มี
การวิเคราะห์การเรียนเพ่ือเกิดความช านาญและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น (สุวัฒนา เอ่ียมอรพรรณ
,2546) โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวและสภาพที่เป็นจริง
ให้ส านึกในความรับผิดชอบต่อผู้เรียนให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอน
มากที่สุด เพราะการศึกษามีความ 
ส าคัญในการก าหนดทิศทางที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนตั้งความประสงค์ไว้ 
 ในการเรียนการสอนจะได้ผลดีครูต้องมีแรงจูงใจในการท างานเพราะแรงจูงใจเป็น
พฤติกรรมทุกรูปแบบที่มนุษย์แสดงออกมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก (วรรณี ลิม
อักษร,2543) ซึ่งแรงจูงใจภายในจะเกิดขึ้นในตัวบุคคลถ้ามีแรงขับจากภายในจะท าให้แสดง
พฤติกรรมการท างานให้ส าเร็จโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากภายนอก ท าด้วยใจเพ่ือความส าเร็จ
ข อ ง ง า น  ( ส ม ใ จ  ลั ก ษ ณ ะ , 2 5 4 9 ;Bishay,1996; Reinhalt,Gagne & 
Deci,2000;Kingstin,Horrocks & Hanton,2006) ส่วนแรงจูงใจภายนอกเป็นปัจจัยที่ผลักดัน
ให้บุคคลแสดงหรือเกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียนว่าสิ่งจูงใจ คือ เงินและเกียรติยศซึ่ง
น ามาเพ่ือความตั้งใจในการท างาน ถ้าบุคคลใดได้รับแรงจูงใจมากก็จะท าให้งานประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา กระบวนการสอนของครูผู้สอน ในด้านแรงจูงใจของครู 
การสอนภาคทฤษฎี การสอนภาคปฏิบัติ และ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.4.1 แรงจูงใจของครู(Teacher’s Motivation, MOTIVAT) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในการท างานตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ให้มีความส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (อารีพันธ์มณี, 2540) สิ่งที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมี
ทิศทางเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขท่ีต้องการ (ณัฏฐพันธ์เขจรนันทน์,และฉัตยาพรเสมอ
ใจ, 2547; Chan, 2004) บุคคลจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้นต้อง
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มีแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการท างานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (มัลลิกาต้นสอน,2544) ความ
ต้องการที่จะท างานไม่เพียงแต่ท างานให้เสร็จแต่จะเป็นส่วนประกอบของการท างานที่ดี 
(ปรียาพรวงศ์อนุตรโรจน์, 2546 ; Bewiey, 1999 ; สงวนช้างฉัตร, 2541) บุคคลที่ถูกกระตุ้น
ให้แสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการแรงจูงใจในการท างาน การกระท าให้คน
มีพฤติกรรมแสดงความสามารถทั้งปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ (Bishey, 1996; Fordham, 
1999 ) ครูที่มีแรงจูงใจสูงจะมีความรับผิดชอบใน การจัดกิจกรรมการสอนมีการใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือในห้องเรียนท าให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานของการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
(Ololube,2004) การท างานเกิดจากความต้องการ ความพอใจในสิ่งที่แสดงพฤติกรรมใน
กิจกรรมนั้นให้บังเกิดผลดี (สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2542) ความสามารถตอบสนองความ
ต้องการ หรือ ท าให้เกิดความพึงพอใจขึ้นมาได้ต้องมีเป้าหมายทางบวก เช่นการยกย่องการ
ชมเชย การยอมรับ การเลื่อนต าแหน่ง การเพ่ิมเงินเดือนซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจในการท างานให้
ส าเร็จ 
 แรงจูงใจภายในเป็นแรงที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลที่สามารถท างานให้ประสบความส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สมยศ นาวีการ, 2540,Heilman&Juffs,2006,Ryan&Deci,2000) ซึ่ง
จะเกิดจากความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างบุคคล ความรู้สึกทางความส าเร็จความท้าทายและ
ความสามารถที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน ของแต่ละบุคคลที่จะท างานต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ
และส่งผลต่อการท างานเพ่ือให้งานนั้นประสบความส าเร็จ และสามารถพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ถวิล ธาราโภชน์,2541) ท าให้บุคคลมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ความสุขและความพอใจในตัวเขาเอง (ระพินทร์ ฉายวิมล,2545) เป็นกระบวนการจูงใจให้
บุคคลท าพฤติกรรมเนื่องจากปัจจัยภายใน ตัวบุคคลซึ่งความต้องการความสนใจ ความอยากรู้
อยากเห็น และ ความสุขไม่สนต่อสิ่งล่อใจหรือการลงโทษ แต่ท าพฤติกรรมนั้น ๆ ตอบสนอง
ความพอใจ 
 นอกจากนี้ยังมียังมีแรงจูงใจภายนอก จะเกิดขึ้นได้ต้องมีสิ่งภายนอกมาช่วยในการ
เสริมแรง ในการท างานเพ่ืองานนั้นจะประสบความส าเร็จ (ประสาท อิศรปรีดี,2549) และจะ
เกิดขึ้นจากองค์ประกอบภายนอกตัวบุคคล องค์ประกอบดังกล่าวเป็นสิ่งเร้าใจในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่กระท าโดยตรง (Finch,2007) ซึ่งเกิดจากการ
สนับสนุนให้ก าลังใจเมื่องานส าเร็จตามที่คาดหวังและได้รับสิ่งตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ (อารี 
พันธ์มณี,2546) เป็นภาวะที่บุคคลได้รับแรงกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกท าให้บุคคลมองเห็น
เป้าหมายและเกิดความต้องการที่จะแสดงพฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมายนั้น (เนตร์พัณณา ยาวิราช
,2546) ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลในการกระตุ้นหรือชักจูงให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาทาง
ใดทางหนึ่งเพ่ือให้เกิดความส าเร็จของการท างาน (สุรางค์ โค้วตระกูล,2544) เป็นแรงเสริม
ชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่ค าชมจนถึงการได้รับรางวัลเป็นสิ่งของหรือเงิน และ ตัวแปรต่าง ๆ ที่มาจาก
บุคคลและลักษณะของเหตุการณ์เป็นส่งแวดล้อมภายนอกเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับ ความ
คาดหวังของผู้อ่ืน การอ้างสาเหตุพฤติกรรมโดยผู้อ่ืน การตั้งเป้าหมายในการท างานให้ส าเร็จ 
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(ศิริวรรณ เสรีรัตน์,2542) เป็นรางวัลซึ่งจัดหาโดยบุคคลอ่ืนเป็นผลลัพธ์จากพฤติกรรมเฉพาะ
อย่างอาจเป็นเงินเพ่ือจูงใจให้บุคคลท างานได้ส าเร็จ 
 2.4.2 การสอนภาคทฤษฏี(Theoretical PPT, THEORINS) เป็นการสอนให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ (หรรษานิลวิเชียร,2547) มีการวิเคราะห์เนื้อหา
สาระและเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายครูเป็น
ผู้ชี้แนะแนวทางคอยช่วยเหลือ และ ช่วยให้ก าลังใจ (กิดานันท์มลิทอง,2548) การจัดกิจกรรม
การสอนในห้องเรียนเป็นการศึกษาหาความรู้ และค้นคว้าจากหนังสือเรียนเป็นการสอนโดย
การบรรยาย การสาธิตและใช้สื่อการประกอบ มีการอภิปรายกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
หรือ ในกลุ่มผู้เรียนเองโดยการโต้ตอบเนื้อหาข้อมูลต่าง ๆ ในบทเรียน (Brophy, 2000) 
นักเรียนต้องมีความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนในห้องเรียนและการปฏิบัติท าให้นักเรียนมี
ความรู้ความก้าวหน้าตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Williams, 2007) การสอนเป็นสิ่งส าคัญจึง
ต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนเพ่ือน ามาปรับปรุงการสอนในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือ
นักเรียนจะได้มีความสนใจ เอาใจใส่ในการเรียนและท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 การสอนครูต้ อ งเตรียมความพร้อมมี การวางแผน ไว้ ล่ วงหน้ า  (Katharyn & 
Joseph,2000) มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนภาคทฤษฏีมีการพัฒนาการสอนและ
ขั้นตอนให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่นักเรี ยน มีการวัดผล ประเมินผล เพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน (Anderson & Mary,2007) มีการให้ความรู้เรื่องอาชีพกับนักเรียน
มีการประเมินความรู้ทางทฤษฏีเพ่ือวัดความรู้ความสามารถของนักเรียน (Powney & 
Schlapp,1996) เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน หรือ ด้านความประพฤติ ครูสามารถช่วย
แก้ปัญหาได้ (ไสว ฟักขาว,2542) ครูต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้บอกมาเป็นผู้จัด การ
เรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองมีความเชื่อมั่นในคุณค่าและสาระที่รับผิดชอบรัก
การสอนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Trautwein,2003) การบ้านมีบทบาทในการเพ่ิมพูนความรู้ 
และ ความส าเร็จของนักเรียนได้ดีเช่นเดียวกัน เพราะ การบ้านเป็นการปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ของการเรียนการสอน 
 2.4.3 การสอนภาคปฏิบัติ (Practical PPT, PPT) เป็นการสอนที่นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริงในการท างาน(บรรพตสุวรรณประเสริฐ, 2544) มีการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนควร
คลอบคลุมจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด ถ้ากิจกรรมที่จัดครบตามจุดประสงค์ทั้งหมด
แล้วกิจกรรมนั้นจะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น (Borek, 2003) ผู้เรียนต้องมีความพร้อมทางด้าน กาย 
อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาการเรียนรู้เป็นความสามารถเฉพาะของแต่ละคนที่จะสามารถ
เรียนได้ดี (นัยนาทองศรีเกตุ, 2544) การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท าให้ครูต้องมีความรู้
ความสามารถใหม่ ๆ ทางด้านการสอนในเนื้อหามีความเข้าใจมีเทคนิคต่าง ๆ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปอย่างกว้างขวางทั้งด้านวัฒนธรรมและภาษา 
 ครูควรพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
ทันสมัยเพ่ือพัฒนาแนวทางในการสอนให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น (พิชัย 



33 
 

ไชยสงคราม,2542)นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถขึ้นอยู่กับครู ถ้าครูสอนดี สอนสนุกได้
สาระเด็กชอบ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายผลการเรียนของนักเรียนก็จะดีตามมาด้วย (เรขา อรัญ
วงศ์,2543) ครูต้องด าเนินกิจกรรมการเรียนตามข้ันตอนและก าหนดรายละเอียดไว้ในแผนการ
สอนในระหว่างด าเนินการสอนต้องค านึงถึงหลักการสอน การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
(ทิศนา แขมมณี,2547) การเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบัติงานจริง ครูจะต้องเป็นตัวอย่างใน
การฝึกฝนกระบวนการเรียนให้ผู้เรียนได้เห็นเพ่ือสร้างความรู้ด้วยตนเอง (ศิริพงษ์ เศาภายน
,2547)ครูที่ดีคือครูที่สอนให้นักเรียนรอบรู้ และ ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
 นอกจากนี้การสอนควรเสริมการฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับภาคทฤษฏี ให้นักเรียนกล้า
คิดกล้าแสดงออกเพ่ือให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามแผนการเรียนการสอน 
(Shervt, 2003) มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งการเป็นคนดี คนเก่ง มี
ความสุข และ ปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ในการสอนและการแก้ปัญหาเพ่ือนักเรียนจะได้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Burt, 2007) มีการให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในการท างานให้บรรลุ
ตามจุดประสงค์ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี (Higgins, 1997) นักเรียนสามารถ
วางแผนการท างานได้ตามจุดประสงค์ของการเรียนและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ 
(Khan, 1994)ให้นักเรียนปฏิบัติจริงเพ่ือนักเรียนจะได้น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.4.4 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Using Folk Wisdom, UFW) เป็นองค์ความรู้ 
ความคิดความสามารถของคนไทยที่สั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบันและ
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวน การ
ปรับเปลี่ยนแบบแผนการด าเนินชีวิตของบุคคลในท้องถิ่นที่ด าเนินชีวิตได้อย่างสงบสุข
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยและเป็นแนวทางในการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (กรมวิชาการ, 2545) จัดการเรียนรู้โดยก าหนดกระบวนการท างาน การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แนวทางในการประกอบอาชีพทั้งในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน 
(ส านักงานการประถมศึกษา 2543) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภาพภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ด้านเกษตรกรรม และ ยังเกี่ยวข้องกับด้านวิสาหกิจชุมชน หรือ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของทุกคนในชุมชน หาก
น าไปประยุกต์ใช้กับบทเรียนท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษาวิจัยนนทบุรีศึกษา ของ สมคิด พรมจุ้ย และ คณะ(2548) พบว่าการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านสังคม ประวัติศาสตร์ ด้านหัตกรรม 
ศิลปกรรม และ ประเพณี ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนใน
ระดับมาก การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเป็นการส่งเสริมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา 2550) ส่งเสริม
การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพโดยน ามาพัฒนาหลักสูตรให้นักเรียนได้ศึกษา และ เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาไทย การจัดท าเอกสาร ต ารา และ สื่อต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (Burks, Nueman& Ybarra, 2006) ความเชื่อของชาวบ้านด้านวัฒนธรรมที่
จะต้องน ามาศึกษาถึงความแตกต่าง และ น ามาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้
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เกิดผลดีต่อการเรียน (เอกวิทย์ ณ ถลาง 2546) เป็นความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตของคนไทย และ น ามาจัดการเรียนกระบวนการที่จะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล และ การพัฒนาในเชิงโครงสร้างของงาน 
 ครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด จน
เกิดทักษะตามแนวทางภาคปฏิบัติได้ (ส านักงานการศึกษาแห่งชาติ 2544) สถานศึกษาควร
ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด การศึกษา สาระและกระบวนการเรียนรู้เข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพ่ือช่วยการแก้ปัญหาการจัดการและการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนไทยใน
ด้านเกษตรกรรม ด้านศิลปกรรม ด้านโภชนาการ (Settle, 2008) และ เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ฝึกคิดได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติจริงน าสิ่งที่ค้นพบมาวิเคราะห์ท าให้ผลการเรียนดีขึ้น 
(Pagram, 1997) นักเรียนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันร่วมมือ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี (Terry & Chang, 2007) ครูร่วมมือกับผู้รู้ในท้องถิ่นน าภูมิ
ปัญญาที่เป็นศาสตร์ความรู้ของท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนภาคทฤษฏี และ การฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่ากระบวนการสอนของครูจะต้องมีแรงจูงใจใน
การท างานเพราะแรงจูงใจท าให้ครูมีก าลังใจในการท างานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้ง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือนักเรียนจะ
ได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีเทคนิคใหม่ ๆ มาสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เป็น
คนดี คนเก่ง และ มีความสุข 
 
 

 
2.5 เอกสารเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนของครู 
 การใช้สื่อการสอนของครู (Teachers Media usage)สื่อการสอนเป็นสิ่งส าคัญของ
การเรียนการสอนเพราะสื่อเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนได้เห็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นจริงได้และสามารถ
พัฒนาการสอนให้นักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ2545) สื่อเป็น
เครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยีซึ่งครูใช้ประกอบการ
สอนให้นักเรียนมีความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมความรู้ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพทางความคิดให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
(วัฒนาพรระงับทุกข์, 2542) สื่อเป็นพาหนะหรือสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ทักษะ
และเจตคติให้บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตรสื่อแต่ละประเภทจะมีประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆไม่เท่ากันครูจะต้องพิจารณาเลือกสื่อที่เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (ฐาปนีย์ธรรมเมธา, 2539) และสื่อเป็นตัวกลางที่จะช่วยในการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้ เรียนท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้การสอนครูต้องมีเทคนิคในการสื่อ
ค ว า ม ห ม า ย ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม ส น ใ จ ใ น ก า ร เ รี ย น ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น 
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(กิดานันท์มลิทอง, 2548) ครูต้องใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบการสอนเป็นการช่วยให้
บรรยากาศน่าเรียนยิ่งขึ้นท าให้ผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการสอนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นใน
ตัวเองเพ่ิมมากขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรียมเนื้อหาเพราะสามารถน าสื่อ
มาใช้ซ้ าได้และบางครั้งอาจให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อได้เองเป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่
เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุและเรื่องราวใหม่ๆเพ่ือใช้เป็นสื่อการสอนตลอดจนคิดค้นเทคนิค
วิธีการต่างๆเพ่ือให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น (ดวงมลสินเพ็ง , 2551) ได้สรุปข้อควรปฏิบัติของครู
ในการใช้สื่อการสอนการเรียนรู้ไว้คือจะต้องคัดเลือกประเภทสื่อเรียนรู้การใช้สื่อสื่อไม่ควรมีราคา
แพงครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อสื่อที่เป็นรูปภาพจะต้องมีความชัดเจนและ
ครูควรติดตามหนังสือต าราหรือสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆที่ทันสมัยเพ่ือเตรียมจัดไว้ที่ห้องสมุดและที่ส าคัญ
ครูที่ใช้สื่อจะต้องเป็นครูที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเมตตาควบคุมอารมณ์
และแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการใช้สื่อการสอนของครูในด้านสื่อสิ่งพิมพ์สื่อ
เทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.5.1สื่อสิ่งพิมพ์ (Printing Media)เป็นสื่อประเภทหนังสือและเอกสารที่เรียบเรียง
สาระความรู้ต่างๆโดยใช้หนังสือเป็นตัวเขียนเพ่ือแสดงความหมายมีหลายประเภทมีทั้งเป็น
เอกสารหนังสือต าราหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารจุลสารจดหมายจดหมายเหตุบันทึกรายงาน
วิทยานิพนธ์ซึ่งครูสามารถน าไปสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น (จริยาเหนียวเฉลย, 
2546) สื่อสิ่งพิมพ์ยังรวมถึงหนังสือสร้างเสริมประสบการณ์ประเภทต าราต่างๆสารานุกรมนิทาน
คุณธรรมนิทานชาดกหนังสือพระไตรปิฎกพจนานุกรมศัพท์พุทธศาสนาเป็นต้น (ดวงกมลสินเพ็ง , 
2551) สื่อประเภทสิ่งพิมพ์จึงมีบทบาทส าหรับการสอนซึ่งมีหลายรูปแบบสามารถน ามาใช้ในรูป
ของต าราเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลให้ผู้เรียน
ทราบถึงขบวนการในการศึกษาข้อมูลช่วยแนะแนวทางในการศึกษาบทเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้
ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาควบคู่ไปกับการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์โดยจะเป็นในรูปของ
ภาพหรือข้อมูลสามารถเก็บไว้ได้นาน (ธีรศักดิ์อัครบวร, 2543) การสอนในโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์การสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเรียนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอโดยให้ครูมีส่วน
ร่วมในการวางแผนด าเนินการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนอความรู้ใหม่ๆมาประเมิน
ความก้าวหน้าของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจะใช้สื่อประกอบการสอนของครูต้องมีการเตรียมการสอนไว้ล่วงหน้าเพ่ือจะได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการเรียนเพ่ือให้ได้ผลดีมากที่สุด(สมจิตร 
วัฒนคุลัง, 2545) ครูต้องท าสื่อการสอนไม่ว่าสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ หรือ ประเภทเครื่องฉายให้
พร้อมเพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กิดานันท์มลิ
ทอง, 2543) หนังสือต าราเป็นสื่อที่เป็นเล่มประกอบด้วยเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนอธิบาย
เนื้อหาวิชาอย่างละเอียดชัดเจนอาจมีภาพถ่ายหรือภาพเขียนประกอบเพ่ือเพ่ิมความสนใจให้กับ
ผู้เรียน เป็นหนังสื่ออ่านเพ่ิมเติมหรืออ่านประกอบนับว่ามีประโยชน์แก่ผู้เรียนทั้งในด้านการศึกษา
รายบุคคลหรือให้ผู้เรียนสามารถใช้อ่านในเวลาที่ต้องการ (Wood, 2003) เป็นสื่อที่ช่วยในการ
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เก็บเอกสารที่พิมพ์เป็นข้อมูลที่ใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้เก็บไว้เพ่ือการศึกษาต่อไป (Davidson, 
2005) ครูต้องมีความช านาญทางการสื่อสารเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของการเรียนใน
ด้านการแสดงถึงการพูด การฟัง การอ่าน และ เขียน โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องทางไวยากรณ์ และ 
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในการเรียนเพ่ือการสอนของครูได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่า สิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่จัดการสอนหลายรูปแบบ
สามารถเก็บไว้ได้นาน มีสีสันรูปภาพประกอบสวยงาม สามารถค้นคว้าข้อมูลในการเรียนได้ง่าย มี
เอกสารอ้างอิงที่สามารถน าไปค้นคว้าเพ่ิมเติมได้สะดวก และ ช่วยแนะแนวทางในการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนที่สนใจและเป็นสื่อท่ีครูสามารถน าไปประกอบการสอนในสถานที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 2.5.2 สื่อเทคโนโลยี (Technology Media)เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ได้ผลิตขึ้น
เพ่ือใช้ควบคู่กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุหรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆสื่อการเรียนรู้ดัง
กล่าวคือเทปบันทึกภาพพร้อมเสียง (วีดีทัศน์) เทปบันทึกเสียงสไลด์สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยียังหมายรวมถึงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการใช้อินเทอร์เน็ตการศึกษาผ่านดาวเทียม (Carpenter, 2006) 
สื่อเป็นสิ่งที่ใช้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือช่วยในการพัฒนาความสามารถและสนับสนุน
ความต้องการของผู้เรียนสื่อคอมพิวเตอร์เทปบันทึกเสียงเป็นสื่อที่ช่วยในการฝึกฝนนักเรียนให้มี
ความรู้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ (Gurgeon, 2005) ครูจะต้องส ารวจวางแผนในการจัดท าสื่อการ
สอนเพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 สื่อจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดครูต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ
นั้นเพ่ือจะได้น าความรู้มาสู้นักเรียนให้ได้ผลดี (สุรศักดิ์ หลาบมาลา , 2543) ครูต้องมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ดีซึ่งจะท าให้ครูท าการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน
ห้องเรียนของตน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ครูจะน านักเรียน
เข้าสู่ความรู้ซึ่งแตกต่างจากครูในระบบเดิม (Klamma, 2004)เทคโนโลยีเป็นสื่อที่ทันสมัยสามารถ
น าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ นักเรียนสามารถท าการศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วท าให้การเรียนประสบความส าเร็จได้มากขึ้นตามยุคสมัยแห่ง
เทคโนโลยีไร้พรมแดนของระบบการศึกษาสมัยใหม่ 
  2.5.3 ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)เป็นห้องที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงได้จากการ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน (สุวิทย์มูลค า, 2543) ห้องปฏิบัติการหรือห้องกิจกรรมโฮมรูม 
(home room activities) เพ่ือท ากิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูประจ าชั้นหรือครูที่
ปรึกษาซึ่งจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้าน
คุณธรรมจริยธรรมความเป็นผู้รู้ทันข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารการศึกษาต่างๆทั่วโลกโรงเรียนส่วน
ใหญ่จะจัดกิจกรรมโฮมรูมช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียนวิชาต่างๆประมาณวันละ5-10 นาทีบางโรงเรียน
อาจจะจัดไว้ช่วงสุดท้ายของเวลาเรียนแต่ละวันเพ่ือครูและนักเรียนทุกคนจะได้ท ากิจกรรมที่สื่อ
จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติร่วมกันหรือก่อนเลิกเรียนกลับบ้านเช่นการรักษาสุขภาพอนามัยการ
แสดงถึงการสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ (ดวงกมลสินเพ็ง, 2551) ห้องปฏิบัติการยังเป็นสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมการสอนของครูที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติในการท างานซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความสะดวก
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ความคุ้มค่าในการใช้อาคารสถานที่ความสอดคล้องของสถานที่กับกิจกรรมตามหัวเรื่องความ
ปลอดภัยและความคงทนของวัสดุอุปกรณ์ท่ีผู้เรียนจัดท าข้ึนในระยะเวลาที่ก าหนด (Dean, 2001) 
เป็นห้องปฏิบัติการที่นักเรียนสามารถปรึกษาปัญหาในการท ากิจกรรมต่างๆกับครูผู้สอนในการ
ท างานของนักเรียนทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม (Hofstein&Naaman, 2007) นักเรียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพราะในห้องปฏิบัติการมีสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียน
สามารถศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดีและเป็นห้องที่ครูผู้สอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในการ
ท างานและสามารถน าผลการปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่าสื่อการสอนประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 
และ ห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรียนการสอนของครูในการน ามาบูรณาการเพื่อให้
ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามจุดมุ่งหมายในการสอน
ของครู เพ่ือนักเรียนจะได้ผลการเรียนที่ดี  
 
2.6 เอกสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคร ู
 ผลการปฏิบัติงานของครู (Teachers Performance , TEAPERFO)ผลการปฏิบัติงาน
ของครูเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้รู้ว่าครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอนและส่งผลไปสู่
ความส าเร็จของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จของผู้เรียนว่ามีความรู้คว ามสามารถทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติมีความรับผิดชอบในการท างานสามารถศึกษาหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง(สุวิมลว่องวาณิช, 2546) การประเมินเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้สอนให้ความส าคัญใน
เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจซึ่งมีผลท าให้ผู้เรียนแต่ละคนมี วิธีการ
เรียนที่เป็นลักษณะเฉพาะของตัวเองผู้สอนจึงต้องเป็นผู้ศึกษาวิธีเรียนของผู้เรียนว่ามีลักษณะเป็น
เช่นใดเพ่ือจะได้วางแผนและเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงกับลักษณะของผู้เรียน
ผู้เรียนที่ได้ผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 การสอนครูต้องพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Zahorik, 2003)มีความกระตือรือร้น มีทักษะในการท างานได้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้งานนั้น
ส าเร็จ และ มีผลลัพธ์ที่น่าพอใจ (Glass, 2000 ; บูชิตา พรหมพิทักษ์, 2545 และ ปัญญา ทองนิล
, 2547) ความส าเร็จของผู้เรียนขึ้นอยู่กับครูผู้สอนที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จได้ในทุก ๆ 
ด้าน และ มาตรฐานที่ก าหนดไว้เพ่ือเป็นการตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนว่าผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด และ จะได้น าผลการสอน
มาพัฒนา และ ปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้นไปจากเดิม 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องมีการทดสอบความรู้ความสามารถในการ
เรียนเพ่ือให้ทราบผลการเรียนและน ามาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น (เยาวดีวิบูลย์ศรี, 2539) นักเรียน
แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกันต้องมีการพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพราะ
เป็นเครื่องมือส าหรับช่วยให้ครูสามารถตัดสินผลการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดีและเป็นการ
ตรวจสอบความสามารถของนักเรียนจากการเรียนการสอนหรือจากประสบการณ์ทางอ้อมของ
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กระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งความรู้และทักษะอ่ืนๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลการปฏิบัติงานของครูในด้านผลเชิง
พฤติกรรมด้านการเรียนและผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 2.6.1 ผ ล เชิ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร เ รี ย น  ( Behavioral Learning 
Performance): เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกด้านการเรียนของนักเรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจใน
การเรียนมากน้อยเพียงใดในการจัดกระบวนการสอนของครูผลที่ได้จาการเรียนของนักเรียนแต่ละ
บุคคลครูจะน าผลการเรียนมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น (กรม
วิชาการ, 2545) มีการพัฒนาในด้านต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนทุกฝ่ายได้
รับทราบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(Farrugia, 1996) ครูผู้สอนต้องปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนและสามารถน าไปปฏิบัติตามได้ (Christensen, 2005) และครูเป็นผู้ที่ประเมิน
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและน าผลการเรียนมาปรับปรุงได้ดีขึ้น 
 นอกจากนี้นักเรียนต้องมีความสนใจเอาใจใส่ในการเรียนให้มากยิ่งขึ้นเพราะ
นักเรียนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2542) สติปัญญาก็
เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียนเพราะเป็นความสามารถที่มีมาแต่ก าเนิดของแต่
ละบุคคลในการที่จะเข้าใจและเรียนรู้ ในการเรียนเพ่ือที่จะได้มีผลการเรียนที่สูงขึ้น (Ginsburg, 
2006) นักเรียนจะมีผลการเรียนที่ดีต้องมีความตั้งใจและสนใจจากการท าแบบฝึกหัดและการ
ทดสอบจากครูผู้สอนเพ่ือให้ทราบผลการเรียนของนักเรียนแต่ละบุคคล (Fraser, 2005) ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ได้จากการปฏิบัติจริงในการท างาน 
 2.6.2 ผลเชิ งพฤติกรรมด้ านการปฏิบั ติ งานของนักเรียน (Behavioral  
Practical Student Performance): เป็นการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ครูจะต้องประเมินผล
งานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อย
เพียงใด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ในกิจกรรมที่ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนท าเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่มตามขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจ าวันจะประเมินด้วยวิธีการสังเกตจด
บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้เรียน (ผุสดีกุฏอินทร์, 2548) การจัดกิจกรรมในการเรียนเน้นการลงมือ
ปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างานลงมือปฏิบัติด้วยตนเองฝึกวิธีการท างานอย่างสม่ าเสมอ
ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มและต้องค านึงถึงความพร้อมความสนใจและการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระต่างๆ (Richert, 2005) ครู
จะต้องให้นักเรียนได้ปฏิบัติและตอบค าถามจากการปฏิบัติงานได้จึงจะท าให้การเรียนประสบ
ความส าเร็จ 
 การเรียนนักเรียนต้องมีความสนใจใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าให้มากขึ้น (ทิศนา แขมณี , 
2547) ผลการเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้ และ การตระหนักในกระบวนการ
นั้น เป้าหมายการเรียนรู้จะต้องมาจากการปฏิบัติงานจริง (Authentic Tasks) ครูจะต้องเป็น
ตัวอย่างและฝีกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เห็นเพ่ือที่ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดการ
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เรียนรู้ด้วยตนเอง (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) การประเมินการปฏิบัติเป็นวิธีการประเมิน
ที่ครูมอบหมายงานกิจกรรมให้ผู้เรียนท า เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มาก
น้อยเพียงใด การประเมินจะก าหนดให้ผู้เรียนใช้ความรู้และทักษะ ขั้นตอนหลาย ๆ ด้านแสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนสามารถท าบางสิ่งบางอย่างได้ส าเร็จตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า คุณภาพครูส่งผลต่อ
กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศภายใน
โรงเรียน และ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูโดยคุณภาพครูเกิดจากการพัฒนาตนเองการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการสอน ซึ่งจะส่งต่อกระบวนการ
สอนที่เกิดจากแรงจูงใจของครูตามหลักทฤษฏีความต้องการขั้นพ้ืนฐานของ เฮนรี่ เอ.เมอร์เรย์ 
(Henry A.Murray, 1938) และทฤษฏีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Leaning 
Theory) ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านการสอนทั้งภาคทฤษฏีกับปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยการสอนของครูจะต้องใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี ควบคู่ไป
กับการใช้ห้องปฏิบัติการซึ่งกระบวนการสอนจะส่งผลต่อทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน 
และผลการปฏิบัติงานของครูที่พิจารณาจากผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียน และผลเชิงพฤติกรรม
ด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนเป็นส าคัญเพราะ ครูต้องรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นจุดประสงค์หลักที่ครูต้องการให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการท างานทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติเป็นตัวชี้วัดความส า เร็จตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการเรียน และเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็นรายบุคคลเพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกันซึ่งต้องได้รับการพัฒนาความสามารถ
เฉพาะตนให้เหมาะสมและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป จากความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปร และ
หลักทฤษฎีดังกล่าวที่ได้ทบทวนมาตามหลักและวิธีการตามกระบวนการวิธีวิจัย ท าให้ผู้วิจัยเชื่อว่า
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงโครงสร้างที่สามารถน าไปสร้างเป็น
เครื่องมือของตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ต่อไป 
 
 
2.7คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในช้ันเรียนรวม 
 คุณภาพนักเรียนด้านความเก่ง ถือ เป็นความสามารถทางการเรียนที่ มาจาก
ความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียนการมีสมรรถภาพสูงในการด าเนินชีวิต โดยมี
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้าน และผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ต้องการให้นักเรียนมี
การพัฒนาศักยภาพในด้านความเก่ง ประกอบด้วยความสามารถในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ 1) การ
เรียนรู้ การค้นหาข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 2) การวางแผนการท างานและท างานได้ตาม
ขั้นตอน 3) การพัฒนาทักษะความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ จ าแนกจัดล าดับความส าคัญของงาน 
4) การพัฒนาทักษะการจัดการ การตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและ 5) การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง(กรมวิชาการ,2541;กรมวิชาการ



40 
 
,2 5 4 4 ;ก ระท รว งศึ ก ษ าธิ ก าร ,2 54 1 ;ก ระท รว งส าธ ารณ สุ ข ,2 5 45 ;ส ม จิ ต ร  อุ ด ม
,2547;Gardner,1993) 
 คุณภาพนักเรียนด้านความดี เป็นคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของความมีวินัย
และค่านิยมประชาธิปไตย สามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาของสังคม 
เคารพต่อคุณค่าของบุคคลอ่ืนเข้าใจและเคารพเสียงส่วนมากมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในงานที่ท า มีความสนใจใฝ่รู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตรง
ต่อเวลา มีจิตสาธารณะและท าตามข้อตกลง(ศักดิ์ชัย นิรัญทวี,2543 ;ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ,2543;กรมวิชาการ,2544;กระทรวงศึกษาธิการ,2541;กระทรวงสาธารณะสุข
,2545) 
 คุณภาพนักเรียนด้านการมีความสุขถือเป็น การมีสุขภาพที่ดีของนักเรียนทั้งกายและ
จิตใจ เป็นคนร่าเริง แจ่มใส จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักต่อสิ่งต่างๆ มีอิสรภาพปลอด
จากอบายมุข มีความสามารถในด้านอารมณ์ ความคิด จิตใจสามารถปรับตัวเองให้ทนกับความ
ทุกข์และความผิดหวังได้ เป็นการมีความสุขทั้งกายและใจ มีความพึงพอใจในสภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของตนเอง มีความภูมิใจในผลงานของตนเอง และความสุขจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่มี
ความวิตกกังวลและความเครียด มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ 
รวมทั้งสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมตนเองได้ดี รู้คุณค่าของตนเองและสังคม
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้. 2543;ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. 2543;กรมวิชาการ. 2544;กรม
วิชาการ,2541;กระทรวงสาธารณะสุข,2545) นอกจากนี้การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(2547ข) มีข้อค้นพบเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียนที่ควรเร่งพัฒนา 10 อันดับแรก 
คือ 1) การสามารถใช้อินเตอร์เนตได้ 2) ใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ 3) สามารถหา
รายได้ระหว่างเรียน 4) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ 5) มีทักษะด้านการบริหารจัดการ 6) 
น าเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ถูกท่ีควร 7) สนใจอ่านหนังสือทุกประเภทอย่างน้อยวันละ 30 นาที 8) 
รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 9) ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
10) มีการวางแผนล่วงหน้าในการท างาน ส าหรับเด็กพิเศษ1)การสื่อความหมาย2)การดูแลตนเอง 
3การด ารงชีวิตในบ้าน 4)ทักษะทางสังคม5)การใช้สาธารณสมบัติ6)การควบคุมตนเอง 7)
สุขอนามัยและความปลอดภัย8)การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน 9) การใช้เวลาว่าง 10) การ
ท างาน  
 
2.8งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยการจัดการรายกรณี 
 ยุวดี  หิ รัญยไพศาลสกุล (2544) ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษารายกรณี เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เด็กพิเศษมีคุณลักษณะ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกที่เจริญเติบโตได้เร็วกว่าเกณฑ์ มีปัญหาด้านการขาดทักษะ  
การสื่อสารด้านการเขียนหรือการพูดเพ่ืออธิบายความ ส าหรับบทบาทของ ผู้ปกครองมีการ
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ส่งเสริมเด็กทุกด้าน ให้ความรักความอบอุ่น อ านวยความสะดวกในด้านสื่อทุกอย่าง ข้อเสนอแนะ
ของผู้ปกครอง คือ ต้องการให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาจัดโครงการส่งเสริมความสามารถของเด็กอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง และมีข้อค้นพบของวุฒิพงศ์ บัวช้อย (2545:90) ผลการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษ
ให้กับเด็กพิการวัยเรียนที่บ้านโยครูอาสา : ศึกษากรณี โครงการในสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูอาสาได้แสดงความรู้ 
ทัศนคติและปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาพิเศษให้กับเด็กพิการในวัยเรียนที่บ้านโดยครู
อาสาในแต่ละด้าน ดังนี้ ในด้านความรู้ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านทัศนคติผู้บริหาร
โรงเรียนเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องที่เด็กพิการในวัยเรียนทุกคนควรได้รับการบริการสงเคราะห์ฟื้นฟู
จากรัฐอย่างทั่วถึง และรัฐควรจัดสรรงบประมาณด้านการเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครู
การศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ.2539 ให้กับครูอาสาโครงการนี้ด้วย ส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
ของเด็กพิการมีความพึงพอใจมากกับพัฒนาการของลูกที่มีระดับพัฒนาการทีดีขึ้นอย่างชัดเจน 
หลังเข้าร่วมโครงการนี้ 
 ทวีศักดิ์ ศักดิ์ศรีวิทยากูล (2546) การศึกษากระบวนการการจัดท าแผนบริการเฉพาะ
ครอบครัวส าหรับเด็กปัญญาอ่อนแรกเกิดถึง 6 ปี ที่มารับบริการจากฝ่ายจิตวิทยาโรงพยาบาล
พิจิตรในงบประมาณ 2545 จ านวน 3 ครอบครัว พบว่ากระบวนการจัดท าแผนบริการเฉพาะ
ครอบครัวส าหรับเด็กปัญญาอ่อนแรกเกิดถึง 6ปี คือการจัดท าแผนบริการครอบครัวที่มีลูกปัญญา
อ่อนแรกเกิดถึง 6 ปี เป็นรายครอบครัว ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนการบริการจะพิจารณาถึง
ปัญหาและความต้องการของเด็กและครอบครัวเป็นส าคัญ การให้บริการจะเป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างครอบครัวบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และบุคลอ่ืนที่ครอบครัวเห็นว่าสมควร มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนซึ่งมีกระบวนการทั้งหมด 7 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนการค้นหาครอบครัว (Finding 
Case) ขั้นตอนการเตรียมประสานงานบริการต่างๆ ( IFSP. Inter) ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
(MDT Evaluation)ขั้นตอนการประชุมจัดท าแผน (IFSP.Meeting) ขั้นตอนการเริ่มบริการ (IFSP. 
Begin) และขั้นตอนการทบทวนแผน (IFSP.Review) ซึ่งพบว่ามีปัญหาในด้านการฝึกการจัดท า
แผนด้านเศรษฐกิจและขาดบุคลากรด้านแก้ไขการพูด 
 ธิดารัตน์  นงค์ทอง (2546) ท าการวิจัยกระบวนการจัดท าแผนบริการเฉพาะครอบครัว
ส าหรับเด็กหูหนวกแรกเกิด ถึง 6 ปี โดยศึกษาในครอบครัวเด็กหูหนวกและลูกหูหนวกแรกเกิด ถึง 
6 ปี  ที่เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหูหนวกกับวิทยาลัยราชสุดา ในวันที่ 18 สิงหาคม 
2545 จ านวน 3 ครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดท าแผนบริการเฉพาะครอบครัว 
ส าหรับเด็กหูหนวก แรกเกิดถึง 6 ปี มีกระบวนการทั้งหมด 8 ขั้นตอน การค้นหาครอบครัวเด็กหู
หนวก (Education for Deaf Family) ขั้นตอนการค้นหาครอบครัว (Finding Case) ขั้นตอน
การพบปะพูดคุยครั้งแรก (Initial Contact) ขั้นตอนการตรวจประเมิน (MDT Evaluation) 
ขั้นตอนการเตรียมประสานงาน (IFSP. Interim) ขั้นตอนการประชุมจัดท าแผน (IFSP.Meeting) 
ขั้นตอนการเริ่มบริการ (IFSP. Begin)และข้ันตอนการทบทวนแผน (IFSP.Review)  
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 นุชนาฏ  โต๊ะดี (2546) ได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการจัดท าแผนบริการเฉพาะ
ครอบครัวส าหรับเด็กตาบอดแรกเกิดถึง 6 ปี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 นครปฐม 
พบว่า กระบวนการจัดท าแผนบริการเฉพาะบุคลส าหรับเด็กตาบอดแรกเกิดถึง 6 ปี ทั้ง 5 
ครอบครัว มีกระบวนการทั้งหมด 11 ขั้นตอนได้แก่ 

1) ขั้นตอนการค้นหา/ ส่งต่อ (Finding / Referral) 
2) ขั้นตอนผู้ประสานงานพบครอบครัว (Initial Contact) 
3) ขั้นตอนการจัดตั้งทีมตรวจประเมิน (IFSP Interim) 
4) ขั้นตอนการตรวจประเมิน (MDT Evaluation) 
5) ขั้นตอนการพิจารณาผลประเมิน (Verified) 
6) ขั้นตอนการจัดตั้งทีม (IFSP Team) 
7) ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลประกอบการประชุม (Pre-IFSP) 
8) ขั้นตอนการประชุม(IFSP Meeting) 
9) ขั้นตอนการเริ่มบริการ(Service Begin) 
10) ขั้นตอนการทบทวนแผน (IFSP Review) 
11)  ขั้นตอนการออกจากแผน(Formal Exit 

 ซึ่งแต่ละขั้นตอนของแต่ละครอบครัวมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหา ความ
ต้องการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง วันเวลาที่รับบริการ จ านวนครั้ง และกิจกรรมที่ได้รับบริการ เป็นต้น 
ส่วนปัญหาอุปสรรคของการท าแผน IFSP ครั้งนี้ พบว่า มีปัญหาด้านการค้นหาและส่งต่อ ด้าน
การเดินทาง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการตรวจประเมินความสามารถ/พัฒนาเด็ก ด้านความชัดเจน
ของรูปแบบแผน 
 ผลการศึกษางานวิจัยการช่วยเหลือเด็กพิการในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
พบว่า อรพินศิริเอก (2545) ผลการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังการได้รับบริการช่วยเหลือ ระยะ
แรกเริ่มแก่เด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่าผู้ปกครองเด็ก
พิเศษมีคาวามคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษในแต่ละด้านว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดีทุกรายการ โดยมีระดับความพึงพอใจในด้านบุคลากรเป็นปริมาณมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเรียนการสอน และด้านสื่อและอุปกรณ์ ตามล าดับ และ
เมื่อศึกษาถึงความคาดหวังของผู้ปกครองว่ามีความต้องการให้เด็กมีพัฒนาการในด้านใด ผล
ปรากฏว่า ผู้ปกครองต้องการให้เด็กพัฒนาการด้านภาษามากที่สุด 
 สุรัญจิตวรรณนวล (2549) ผลการวิจัยเรื่อง การด าเนินการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มแก่เด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง พบว่า1)สภาพการด าเนินงาน
การให้ บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปางมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติจาก
หลักฐานและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ด้านการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะ( Individualized 
Education Program หรือ IEP) ด้านการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของเด็กพิการ ด้านการ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เด็กพิการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการตามความ
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ต้องการจ าเป็น ด้านให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมตามแผนที่ก าหนด ด้านการ
อบรมผู้ปกครองด้านการให้บริการช่วยเหลือโดยชุมชนและบริการทรัพยากรการเรียนรู้ และด้าน
การเยี่ยมบ้าน ส่วนด้านการจัดท าแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเฉพาะครอบครัว 
(IndividualizedFamily Service: IFSP) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง 2) ปัญหาและอุปสรรคใน
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน 3) แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ได้แก่ ควรจัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพ่ิม มีการเยี่ยมบ้าน
อย่างต่อเนื่อง จัดอบรมให้กับผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอและมีค่าเดินทางให้กับผู้ปกครอง IEP 
ให้กับเด็กพิการทุกคนและประชาสัมพันธ์งานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่กลุ่ม
เครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ และอ าพร  ราชติการ (2551 :91) การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่องาน
บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัย
ที่ ส่ งผ ลต่ อ งาน บ ริ ก ารช่ วย เห ลื อ ระยะแรก เริ่ ม ขอ งศู น ย์ ก ารศึ กษ า พิ เศ ษ  ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เรียงล าดับดังนี้ 1) จริยธรรมของผู้บริหาร 
2) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 3) ศักยภาพของผู้บริหาร 4) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 5) 
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 6) การบริหารงานบุคล และ7) เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
บริหารจัดการ ปัจจัยท านายงานบริหารช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 2) ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร 3) ศักยภาพของผู้บริหาร 4) เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.81 มีค่าสัมประสิทธ์การถดถอยที่ เป็นบวกทุกข้อ มีค่าอ านาจ
พยากรณ์ร้อยละ 64 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
 
 
 
Z= 0.229(Z4)+0.159(Z2)+0.240 (Z1)+0.205 (Z6) 
 จันธิรา  เตจ๊ะจักร (2552) การวิจัย เรื่องการด าเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มเด็กออทิสติกของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สรุปผลได้ดังนี้ 1) การด าเนินงาน
และขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในระยะก่อนเข้าสู่โปรแกรมของกรณีศึกษาทั้ง 2 
กรณี ผู้ปกครองเป็นผู้ส่งต่อเด็กเข้ารับบริการ ต่อเนื่องด้วยกลุ่มพยาบาลท าการคัดกรองและคัด
แยกภาวะเสี่ยงออทิสติก เพ่ือส่งผลในขั้นตอนของการเข้าสู่โปรแกรมต่อไป 2) ขั้นตอนและสภาพ
การด าเนินงานในระยะเข้าสู่โปรแกรมของทีมสหวิชาชีพของกรณีศึกษาโดยส่งผลของการคัดกรอง
และผลการคัดแยกภาวะเสี่ยงออทิสติกให้แพทย์ท าการวินิจฉัย พบว่ากรณีน้องเอ เป็นออทิสติกระ
ดับอาการไม่รุ่นแรงส่งต่อกลุ่มพยาบาลเพ่ือประเมินพัฒนาการตรวจสอบแผนการรักษารับ
โปรแกรมของสหวิชาชีพ คือ ด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 ครั้ง/เดือน และน้องดีเป็นออทิสติ
กระดับกลุ่มอาการรุ่นแรง ได้รับโปรแกรมของสหวิชาชีพที่ต่างกันคือ ได้รับการรักษาด้านอรรถ
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บ าบัด ด้านกิจกรรมบ าบัด และด้านการศึกษาพิเศษ โดยความถี่ของการรับบริการในแต่ละด้าน
จ านวน 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
 ระนงษ์ ชาวเพ็ชร (2554) การวิจัย เรื่อง การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็ก
พิการในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
เด็กพิการในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ซึ่งเป็นผลการศึกษาด้วยเทคนิคการวิจัยแนวชาติพันธุ์วรรณนา 
ได้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ครอบครัว 2) ด้านความช่วยเหลือจากชุมชนองค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) ด้านการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 4) ด้านสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม เมื่อน าแนว
ทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มทั้ง 4 ด้านที่พบไปสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า สามารถก าหนดองค์ประกอบการใช้
บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการได้เป็น 10 องค์ประกอบคือ 1) บุคลากรหรือองค์กรที่
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จ านวน 19 ข้อกระทง 2) ความร่วมมือประสานเครือข่ายจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 13 ข้อกระทง 3) สิทธิทางสังคม จ านวน 13 ข้อกระทง 4) สิทธิ
ทางการศึกษา จ านวน 9 ข้อกระทง 5) การมีส่วนร่วม จ านวน 14 ข้อกระทง 6) การสนับสนุน
การขอรับบริการด้านสิทธิ จ านวน 8 ข้อกระทง 7) การให้บริการทางการศึกษา จ านวน 7 ข้อ
กระทง 8) การประสานงานให้บริการและส่งต่อ จ านวน 7 ข้อกระทง 9) การรับบริการจาก
ภาครัฐ จ านวน 3 ข้อกระทง 10) สิทธิด้านอาชีพ จ านวน 3 ข้อกระทงและเมื่อน าองค์แประกอบ
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการดังกล่าวเข้าสู่ การะบวนการสนทนากลุ่มพบว่า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการและโครงการส าหรับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็ก
พิการที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยควรประกอบไปด้วย 1) การส่งเสริมให้คนพิการได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 5 มาตรการ 3 โครงการส าคัญ 2) การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการด้วย 6 มาตรการ 3 โครงการส าคัญ 3) เร่งรัดส่งเสริมให้สังคมยอมรับ
คนพิการมากขึ้นด้วย 5 มาตรการ 3 โครงการส าคัญ 4) ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการที่ยากเรียน
ต้องได้เรียน ด้วย 5 มาตรการ 3 โครงการส าคัญ 5) มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็ก
พิการทุกทุกภาคส่วน ด้วย 4 มาตรการ 3 โครงการส าคัญ 6) เร่งรัดให้ผู้พิการขอรับบริการตาม
สิทธิอย่างเท่าเทียมเหมือนคนปกติ ด้วย 5 มาตรการ 3 โครงการส าคัญ 7) เร่งรัดการให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ผู้พิการอย่างทั่วถึงและหลากหลาย ด้วย 5 มาตรการ 3 โครงการส าคัญ 8) 
ส่งเสริมให้ทุกองค์กรประสานงานให้บริการและการส่งต่อแก่ผู้พิการ ด้วย 4 มาตรการ 3 โครงการ
ส าคัญ 9) ส่งเสริมการรับบริการจากภาครัฐที่ดีมีคุณภาพ ด้วย 3 มาตรการ 2 โครงการส าคัญ 10) 
ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการอย่างทั่วถึงและยั่งยืนด้วย 5 มาตรการ 3 โครงการ
ส าคัญ  
 ผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ได้แก่ สมยศ นาวีการ (2545) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนพิการในระยะ
แรกเริ่มอย่างมีคุณภาพนั้น พบว่า มีปัจจัยส าคัญคือ ผู้ปกครองต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กด้วยและ สม
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พร  หวานเสร็จ (2547) ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็ก
บกพร่องทางสติปัญญาโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 9 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองและบุคลากรที่ให้บริการมีความต้องการมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กบกพร่องทางสติปัญญา โดยร่วมเสนอปัญหา วางแผนการให้ความ
ช่วยเหลือ จัดหา สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพความต้องการจ าเป็นของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเป็นราย บุ
คล ตลอดจนประเมินการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 จรุงเวทย์ ชูสกุล (2550) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดหนองคาย 
พบว่า ผู้ปกครองและบุคลากรที่ให้บริการ มีความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ โดยร่วมเสนอปัญหาวางแผนการให้ความช่วยเหลือ 
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาร่วมมือกันในการ
พัฒนาศักยภาพตามความต้องการการจ าเป็นของเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพเป็นรายบุ
คลตลอดจนประเมินผลการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาด้วยกัน 
 สุจิตรพร  สีฟ่ัน (2550) การพัฒนาแบบการให้บริการในระยะเชื่อมต่อเฉพาะบุคล
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเข้าสู่ระบบ
โรงเรียน พบว่า 1) ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในการศึกษาครั้งนี้มีสภาพปัญหาและ
ความต้องการในระยะเชื่อมต่ออยู่ในระดับมาก โดยปัญหาและความต้องการด้านบุคลากรมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืนๆ และสูงสุดของผู้ปกครองในทุกกรณีศึกษา 2) เกณฑ์การรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในโครงการเรียนรวมของการศึกษาครั้งนี้มีเกณฑ์การรับที่
แตกต่างกัน โดยพบว่าสภาพปัญหาและความต้องการในการรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของ
โรงเรียนอยู่ ในระดับปานกลาง 3) แบบการให้บริการในระยะเชื่ อมต่อเฉพาะบุ คคล 
(Individualized Transition Service Plan: ITSP) ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องคือ เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ พ่อแม่/ผู้ปกครอง ผู้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ผู้ให้บริการในระยะเชื่อต่อ 
และครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากระบบโรงเรียนด าเนินการตามกระบวนการ 3 ระยะ ซึ่งประกอบด้วย 
8 ขั้นตอน โดยระยะท่ี 1 ประกอบด้วย ขั้นตอนการพบปะแนะน าตัวผู้ให้บริการ ขั้นตอนการชี้แจง
ตารางกิจกรรมการให้บริการในระยะเชื่อมต่อ ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนที่เด็ก
จะเข้ารับการศึกษา ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว และขั้นตอนการวาง
แผนการให้บริการในระยะเชื่อมต่อร่วมกับผู้ปกครอง ระยะที่ 2 เป็นระยะเตรียมความพร้อม และ
ระยะที่ 3 ประกอบด้วย ขั้นตอนการรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลและขั้นตอนการติดตาม
ประเมินผล 4) เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับกบริการในระยะเชื่อมต่อเฉพาะบุคคลจะมี
พัฒนาการในสภาวะสมดุลสูงกว่าก่อนได้รับบริการ 5) เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีความคงทนใน
เชิงบวกของพัฒนาการในสภาวะสมดุลภายหลังจากได้รับบริการในระยะเชื่อมต่อเฉพาะบุคคล 6) 
ผู้ปกครองของเด็กมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการในสภาวะสมดุลของเด็กก่อนและหลังการ
ให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการให้บริการมีความพึงพอใจสูงกว่าก่อนการให้บริการ 
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7) ผู้ปกครองของเด็กมีความคาดหวังต่อการให้บริการในระยะเชื่อมต่อทั้งก่อนและหลังการ
ให้บริการมีความคาดหวังสูงกว่าก่อนการให้บริการ 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 ธอร์นเบิร์ก (Thornberg,2008) ท าการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการท างานแบบ
ทีมสหวิชาชีพในรียงเรียน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสทธิผลของทีมสหวิชาชีพมีความเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการทีม ได้แก่ 1) การเผยแพร่เป้าหมายของทีมให้สมาชิกรับทราบ 2)กระบวนการการ
แก้ปัญหาที่เป็นระบบ เช่น การระบุปัญหา การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การให้ความ
ช่วยเหลือ และการติดตามประเมิณผล 3) การพิจารณาปัญหา และความช่วยเหลือบนพ้ืนฐาน
ของประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน และ 4) การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือแบบองค์รวม และ
บริบททางสังคม (A Holistic and Ecological Approach) ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อประชุมการ
ตัดสินใจในทีม ได้แก่ 1) ความแตกต่างทางสถานภาพของสังคมของสมาชิกในทีม 2) การคิด
คล้อยตามของสมาชิกในทีมเพ่ือยืนยันหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
        ทัฟส์ (Tufts, 1985, p. 3) ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของครูการศึกษาพิเศษ ครูสอนที่สอน
เด็กปกติ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองเด็กปกติและผู้ปกครองเด็กพิเศษที่มีต่อ การเรียนรวม 
ระหว่างเด็กที่มีปัญหาทางภาษากับเด็กปกติที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นอนุบาลถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
ในเขตเมืองลอสแองเจลีส แคลิฟอร์เนีย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่า เพศชายกับเพศหญิงมีทัศนคติต่อ การเรียนรวมไม่แตกต่างกัน 
อายุท างานให้ทัศนคติของบุคคลดังกล่าวแตกต่างกัน ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างานไม่ท าให้ทัศนคติของบุคคลดังกล่าวแตกต่างกัน ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างานไม่ท าให้ทัศนคติต่อการเรียนรวมแตกต่างกัน 
           ฮวง (Huang, 1996) ได้ศึกษาความเข้าใจของผู้ปกครองต่อการเรียนรวมระดับ
ประถมศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความเข้าใจ รวมทั้งความเชื่อและทัศนคติของ
ผู้ปกครองในเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับอนุบาลและประถมของเด็ก ผลการวิจัยพบว่า 
มีความสัมพันธ์กันระหว่างความเชื่อและทัศนคติผู้ปกครองต่อการศึกษาแบบเรียนรวม โดยตัวบ่งชี้
ส าคัญที่มีผลต่อความเข้าใจของผู้ปกครองคือ ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรวมระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง ฐานะผู้ปกครองและระดับของความพิการของนักเรียนและจากผลการศึกษานี้ท าให้
สามารถสรุปได้ว่า ผู้ปกครองแสดงการยอมรับเกี่ยวกับการเรียนรวม ขณะที่กลวิธีในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมยังเป็นงานที่ท้าทายส าหรับผู้บริหารโรงเรียนและผู้สอน 
         จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมจะมี
ผลต่อการจัดการเรียนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งหมายถึง การจัดเตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะมีการจัดการเรียนรวม จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรวมระหว่างเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษกับเด็กปกติ มีจุดมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกับ
เด็กปกติ โดยมุ่งให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ในการที่จะให้เด็ก
ตอบสนองได้เป็นปกติมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น จ าเป็นต้องจัดเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ ของ
โรงเรียนที่จะเปิดการเรียนรวมเพ่ือให้การเรียนรวมประสบผลส าเร็จ คือ อาคารสถานที่ วัสดุ
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อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ บุคลากร การเรียนการสอน หลักสูตร เป็นต้น และต้องค านึงถึงความ
ต้องการของผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองที่มีต่อการเรียนรวมไป ในด้านใด ถ้ามีความพร้อมใน
ด้านดังกล่าวแล้ว จะท าให้การเปิดการเรียนรวมประสบผลส าเร็จได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจ
ท าการศึกษาความต้องการของครู และผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีต่อ การจัดการ
เรียนรวมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการที่จะตอบสนอง
ความต้องการของครูและผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และประกอบ การตัดสินใจใน
การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวมของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป 
 O’Toole (1995) ได้ศึกษาและพบว่า ผู้ปกครองของเด็กพิการจ าเป็นต้องได้รับการ
อบรมเพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะและมีความตระหนักในเรื่องต่อไปนี้ คือ 1) พัฒนาการของเด็ก
ทั่วๆไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่ เด็กทุกคนจะพัฒนาไปตามล าดับขั้นของพัฒนาการ 2) ประสิทธิผลจะ
เกิดขึ้นกับเด็กจากการได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่ส าคัญมากก็คือผู้ปกครองต้องเชื่อว่า
เด็กจะพัฒนาได้เร็วขึ้นถ้าผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กด้วย 3) 
เด็กพิการต้องมีโอกาสในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ปกครองต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมหรือบริบทในชีวิตประจ าวันและการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสมรรถภาพจะช่วยให้เด็กเรียนรู้
มากขึ้น 
 Turner, S (1998) ที่ให้แนวคิดว่าการท างานร่วมกับผู้ปกครองเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ต้องระมัดระวังให้มาก โดยเฉพาะในการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของเด็กสิ่งส าคัญ
คือท าให้ผู้ปกครองรู้สึกภูมิใจในตนเอง จุดมุ่งหมายที่ก าหนดขึ้นควรเป็นระยะสั้นที่มีโอกาสท า
ส าเร็จได้ง่าย พยายามหลีกเลี่ยงจุดมุ่งหมายที่ยากเพ่ือไม่ให้ผู้ปกครองมีความรู้สึกล้มเหลว ควรให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับผิด และเห็นด้วยกับจุดมุ่งหมายในแต่ละข้อก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง 
 Roffey, Sue (2001) ที่ได้ศึกษาผลการท างานร่วมกันของเครือข่ายในการช่วยเหลือ
นักเรียนพิการ พบว่า การ มีเครือข่ายผู้ปกครองท าให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้ปกครองอ่ืนๆ และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักบ าบัดและครูการศึกษาพิเศษ ท าให้ลด
ความวิตกกังวลและมองหาจุดเด่นของบุตรหลานที่พิการ เอาใจใส่ และตั้งใจพัฒนาบุตรหลาน
พิการให้เรียนรู้ และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ จึงท าให้ผู้รายงานและ
บุคลากรทีให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนักเรียนพิการมีความตระหนักถึงความส าคัญ ในการ
ท างานร่วมกับผู้ปกครอง ซึ่งผู้ให้บริการต้องไม่ตัดสินใจเอง ต้องไวต่อความรู้สึก และให้ความสนใจ
ในกระบวนการและเนื้อหาของการสนทนาให้มาก นอกจากการใช้ทักษะของสัมพันธภาพแล้วยัง
จ าเป็นต้องทราบถึงแนวทางการท างานร่วมกันกับผู้ปกครองทั้งท่ีบ้านและที่โรงเรียน 
 
2.9 ทฤษฏีและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 2.9.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับตัวแปลที่ศึกษา ส าหรับแนวทาง
การศึกษาบุพปัจจัยการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
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จากการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูในชั้นเรียนรวมผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี
วรรณกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
   1)  ทฤษฎีความต้องการของเฮนรี เอ.เมอร์เรย์ (Henry A.Murray,1938) เป็น
ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความต้องการพ้ืนฐานที่จะท าให้เกิดแรงขับหรือแรงจูงใจ ซึ่งเป็นผลให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมไปในทางที่จะน าไปสู่เป้าหมาย (goal)แห่งความต้องการของมนุษย์ โดย เมอร์เรย์ 
ได้แบ่งความต้องการที่จ าเป็นและใช้อยู่ในปัจจุบันออกเป็น 7 ชนิดคือ 1)ความต้องการใฝ่สัมฤทธิ์ 
(Achievement)  2)ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ (Affiliation)  3)ความต้องการ
ความก้าวร้าว (Aggression)  4)ความต้องการที่จะเป็นตนของตนเอง (Autonomy)  5)ความ
ต้องการที่จะมีอิทธิพลหรือบังคับคนอ่ืน (Dominance)  6)ความต้องการที่แสดงออกเป็นเป้าแห่ง
สายตาคน (Exhibition)  7)ความต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาผู้อ่ืน (Nurturance) 
   2) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning theory) เป็น
ทฤษฎีที่ผู้ เชี่ยวชาญพัฒนาขึ้น (สุมณฑา พรหมบุญ,2550) เพราะการเรียนรู้จากครูซึ่งเน้น
เนื้อหาวิชาเป็นหลักในการสอน ย่อมไม่เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในปัจจุบัน 
ทั้งนี้เพราะความเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เรียนรู้ในโรงเรียนอาจล้าสมัย
ในเวลาไม่มากนักและเพ่ือเป็นการสร้างมิติใหม่ทางการศึกษา 100 % “การศึกษาตลอดชีพ”และ 
“สังคมแห่งการเรียนรู้” หนทางที่จะน าไปสู่มิติดังกล่าวได้ก็โดยวิธีการสอนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายและยืดหยุ่น ได้เรียนรู้จากครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสิ่งต่างๆรอบตัว ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
   การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) ครูซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่นักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้น า
กลุ่มในชั้นเรียน ในโรงเรียน ตลอดทั้งการสร้างเครือข่ายต่างๆ ระหว่างกลุ่มภายในโรงเรียนหรือต่าง
โรงเรียน ฝึกให้สมาชิกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็น
รูปธรรมมากมาย น าไปสู่การ สร้างชุมชนที่เข้มแข็งจากพ้ืนฐานการสร้างกลุ่มในชั้นเรียน หรือใน
โรงเรียนต่อชุมชนหรือสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของนักเรียนซึ่งเป็นพ้ืนฐานทางด้านครอบครัว
และสภาพแวดล้อมของชุมชนที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนได้ 
   3) ท ฤ ษ ฎี ก า ร ส ร้ า งค ว าม รู้ ด้ ว ย ต น เอ ง โด ย ก า รส ร้ า งส ร รค์ ชิ้ น ง าน 
(Constructionism theory) เป็นทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพ้ฒนาการทางสติปัญญา ของเพีย
เจย์ (Piaget, 1972) เช่นเดียวกับทฤษฎีการสร้างความรู้ผู้พัฒนาทฤษฎีนี้คือ ศาสตราจารย์ซีมัวร์ เพ
เพอร์ท (Seymour Papert) แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซส์ โดยร่วมกับเพียเจย์ (Piaget) 
แนวความคิดของทฤษฎีคือ การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังงานความรู้ในตนเอง หากผู้เรียนมี
โอกาสได้สร้างความคิดและน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
 2.9.2กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย หลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เชื่อมโยงถึง
ความสัมพันธ์แต่ละปัจจัยที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยจึงก าหนดเป็นภาพกรอบแนวคิดครั้งนี้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
2.10 ตัวแปรและสัญลักษณ์ของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้าง 
 
 จากกรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรและสัญลักษณ์ของตัวแปรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ส าหรับการวิเคราะห์โมเดล สมการโครงการตามตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 
ตัวแปแฝงและตัวแปรประจักษ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรประจักษ์ 
1. คุณภาพครู (teacher’s quality : 
TEAQULI) 

1. การพัฒนาตนเองของครู(self development : 
SDM) 

แรงจูงใจของครู 
(MOTIVAT) 

 

การสอนภาคทฤษฎ ี
(THEORINS) 

การสอนภาคปฏิบตั ิ
(PPT) 

 

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(UFW) 

 

การพัฒนาตนเอง
ของครูผู้สอน 
(MOTIVAT) 

 

การศึกษา(EDU) 
 

ประสบการณ์
การสอนของครู 
(THAEXPER) 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
(PMDI) 

สื่อเทคโนโลย ี
(TECHNO) 

ห้องปฏิบัติการ 
(LAB) 

บรรยากาศในชั้น
เรียนของครูผู้สอน 

(CLASSCLIM) 
 

บรรยากาศในที่ท างาน 
(WORKCLIM) 

 
ผลเชิงพฤติกรรมด้าน

การเรียน (BLP) 
 

ผลเชิงพฤติกรรมด้าน
การปฏิบัติงานของ

นักเรียน (BPS) 
 

กระบวนการของครูผู้สอน 
(TEAPROCE) 

ทัศนคติของครูต่อ
บรรยากาศในโรงเรียน 

( TEAPERF) 

คุณภาพของครู 
(TEAQUALI) 

การใช้สื่อการสอนของครู 
(TEAMEDIA) 

ผลการปฏิบัติงานของครู 
(TEAPERFO) 
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2. การศึกษา/อบรม(education : EDU) 
3. ประสบการณ์การสอนของครู(teaching 
experience : TEP) 

2. กระบวนการสอนของครูผู้สอน 
(teaching process : TEAPROCE) 

1. แรงจูงใจของครู(teacher’s motivation : 
MOTIVAT) 
2. การสอนภาคทฤษฎี(theoretical PRACINS 
: TPT) 
3. การสอนภาคปฏิบัติ(practical : PPT) 
4. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(using fold wisdom : 
UFW) 

3. การใช้สื่อการสอนของครู 
(teacher’s media usage : 
TEAMEDIA) 

1. สื่อสิ่งพิมพ์(printing media : PMD) 
2. สื่อเทคโนโลยี(technology media :TECHNO) 
3. ห้องปฏิบัติการ(laboratory : LAB) 

4. ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศใน
โรงเรียน  
(teacher’s Attitude Towards school 
atmosphere :  TEAPERF) 

1. บรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน(teacher’s 
classroom climate : TCC) 
2. บรรยากาศในที่ท างาน(work climate : 
WORDCLIM) 

5. ผลการปฏิบัติบัติงานของครู 
(teacher’s Attitude Towards school 
atmosphere :  TEAPERF) 

1. ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียน(behavioral 
learning performance : BLP) 
2. ผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน
(behavioral practical student performance : 
BPS) 

 
 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรประจักษ์ 
6. คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ(student’s quality : 
STUQULI) 

1. การสื่อความหมาย(Interpretation: INTPTATI) 
2. การดูแลตนเอง(self care: SELCA) 
3. การด ารงชีวิตในบ้าน(living in the home: 
LIVHOM) 
4. ทักษะทางสังคม (social skill: SOSKILLLLLL) 
5. การใช้สาธารณะสมบัติ(use of public treasure: 
USPTRE) 
6. การควบคุมตนเอง(self control: SELCON) 
7. สุขอนามัยและความปลอดภัย(health and 
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safety: HESAFE) 
8. การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน(learning for 
daily life : LEDAIL i) 
9. การใช้เวลาว่าง(leisure time : LETE) 
10. การท างาน(working : WORK) 

 
2.11 แบบจ าลองโครงสร้างหรือโมเดลสมการโครงสร้าง (structure model) 
 
 แบบจ าลองสมการโครงสร้างใช้ส าหรับระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแผงภายนอก
และตัวแปรแฝงภายในเพ่ือทดสอบและประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยการรวมข้อมูลทาง
สถิติกับข้อตกลงเบื้องต้นของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ(สุภมาส อังศุโชติ ,  2551)ท าให้ทราบค่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมคุณภาพครูกระบวนการสอนของครูผู้สอน 
การใช้สื่อการสอนของครู  ทัศน์คติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน จนไปสู่ผล การปฏิบัติงานของ
ครู  และจากการศึกษาหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องท าให้ผู้วิจัยเชื่อมั่นถึงทิศทางความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่างๆที่ก าหนดไว้ตามกรอบแนวคิดและความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้าง เพ่ือก าหนด
สมการที่ใช้เป็นแบบจ าลองสมการโครงสร้างหรือโมเดลสมการโครงสร้าง (structure  equation  
modeling : SEM ) ด้วยระบบโปรแกรมLISEREL   ของสภาพปัจจัยที่เป็นสาเหตุไปสู่กระบวนการ
สอนของครูผู้สอนและผลการปฏิบัติงานของครู ตามภาพแสดงขั้นตอนลักษณะของความสัมพันธ์ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คุณภาพครู 
1.การพัฒนาตนเองของครู 
2.การศึกษา/อบรม 
3.ประสบการณ์การสอนของคร ู

ทัศนะคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน 
1. บรรยากาศในช้ันเรียนของครผููส้อน 
2. บรรยากาศในที่ท างาน 
 

ผลการปฏิบัติงานของครู 
1. ผลเชิงพฤติกรรมดา้นการเรียน 
2. ผลเชิงพฤติกรรมดา้นการ

คุณภาพผู้เรียนในชั้นเรียนรวม 
1. การสื่อความหมาย 
2.การดูแลตนเอง 
3.การต ารงชีวิตในบ้าน 
4.ทักษะทางสังคม 
5.การใช้สาธารณะสมบัต ิ
6.การควบคุมตนเอง 
7.สุขอนามัยและความปลอดภยั 
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2.11.1 โมเดลโครงสร้าง 
   จากกรอบแนวความคิดในการศึกษา ผู้วิจัยขอเสนอโมเดลโครงสร้างที่ไม่เป็น
ทางการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน ได้เป็นสมการ
โครงการดังนี้ 
TEAPROCE =  f (TEAQUALI, 
TEAMEDIA)......................................... ..........................................(1) 
TEAMEDIA =  f (TEAQUALI  
)......................................... .............................................................(2) 
 TEAPERF =  f (TEAQUALI,  TEAPROCE, 
TEAMEDIA)..............................................................(3) 
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TEAPERFO  =  f (TEAQUALI,  TEAPROCE, TEAMEDIA ,  
TEAPERF.........................................(4) 
STUQULI = f 
(STUQULI).............................................................................................................(5) 
 
 2.10.2  โมเดลสมการมาตรวัดตัวแปรแฝงภายนอก  (exogenous measurement  
model)  
  จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ก าหนดสมการมาตรวัดตัวแปรแฝงภายนอกที่ระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์กับตัวแปรแฝงภายนอกตามกรอบแนวคิดมีจ านวน 1 ชุด 
สมการดังนี้ 
 ชุดที่  1 ระหว่าง  คุณภาพครูกับการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนการศึกษา และ
ประสบการณ์การสอนของครู 
SDM =  f (TEAQUALI, error)....................................... .....................................................(16) 
EDU           =  f (TEAQUALI, 
error)...................................... ...................................................(17) 
TEP =  f (TEAQUALI, error).............................................. .............................................(18) 
 
 2.10.3  โมเดลสมการมาตรวัดตัวแปรแฝงภายใน  (exogenous measurement  
model) 
  จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ก าหนดสมการมาตรวัดตัวแปรแฝงภายในที่ระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์กับตัวแปรแฝงภายในตามกรอบแนวคิดมีจ านวน 4 ชุด 
สมการดังนี้ 
 ชุดที่ 1 ระหว่างกระบวนการสอนของครูผู้สอนกับแรงจูงใจ การสอนภาคทฤษฏี,การสอน 
ภาคปฏิบัติและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
MOTIVAT   =  f (TEAQUALI, 
error)............................................................... ............................(19) 
THEORINS   =  f (TEAQUALI, 
error)................................ .........................................................(20) 
PPT  =  f (TEAQUALI, error).............................................................. .............................(21) 
UFW   =  f (TEAQUALI, error).......................................................... .............................(22)  
 ชุดที่  2 ระหว่ าง การใช้สื่ อการสอนของครู  กับสื่ อสิ่ งพิมพ์สื่อ เทคโนโลยี  และ
ห้องปฏิบัติการ 
PMDI   =  f (TEAQUALI, error).......................................................................................(23) 
TECHNO   =  f (TEAQUALI, 
error)............................................................................................(24) 
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PPT  =  f (TEAQUALI, error)................................................... ........................................(25) 
 ชุดที่ 3 ระหว่าง ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน กับ บรรยากาศในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน, บรรยากาศในที่ท างาน 
TCC   =  f (TEAQUALI, error)....................................................... ..................................(26) 
WORKCLIM   =  f (TEAQUALI, 
error)................................................. ......................................(27) 
 ชุดที่ 4 ระหว่าง ผลการปฏิบัติงานของครู กับ ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียน และผลเชิง
พฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน 
BLP   =  f (TEAQUALI, error)........................................................... .............................(28) 
BPS   =  f (TEAQUALI, error)......................................................... ...............................(29) 
 ชุดที่ 5 ระหว่าง  คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษกับการสื่อความหมาย การดูแล
ตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน ทักษะทางสังคม การใช้สาธารณะสมบัติ การควบคุมตนเอง สุขอนามัย
และความปลอดภัย การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่าง การท างาน 
INTPTATI =  f (STUQULI, 
error)....................................... ..........................................................(6) 
SELCA =  f (STUQULI, 
error)....................................... ...............................................................(7) 
LIVHOM =  f (STUQULI, 
error)....................................... ............................................................(8) 
SOSKILLLLLL =  f (STUQULI, 
error)....................................... ...............................................................(9) 
USPTRE =  f (STUQULI, 
error)....................................... ..........................................................(10) 
SELCON =  f (STUQULI, 
error)....................................... .........................................................(11) 
HESAFE =  f (STUQULI, 
error)....................................... ..........................................................(12) 
LEDAIL =  f (STUQULI, 
error)....................................... ............................................................(13) 
LETE =  f (STUQULI, 
error)....................................... ...............................................................(14) 
WORK =  f (STUQULI, error)....................................... ..........................................................(15) 
 แบบจ าลองโครงสร้างและแบบจ าลองมาตรวัดตัวแปรแฝงภายนอก ตัวแปรแฝงภายใน
ดังกล่าวข้างต้น จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ซึ่งเป็นคุณภาพครูกระบวนการสอน
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ของผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของครู 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อสมมติฐานตามแบบจ าลองดังกล่าวซึ่งจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวแปรต่างๆ ด้วยโปรแกรม LISREL โดยจะอธิบายถึงระบบการประมวลผลข้อมูลของโปรแกรม 
รวมถึงขั้นตอนการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถิติที่ใช้ตาม
ระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือให้ได้ผลวิเคราะห์ตัวแปรแต่ละกลุ่มตามแบบจ าลองโครงสร้างและแบบจ าลอง
มาตรวัด และน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของสมมติฐานของการวิจัยต่อไป 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการ 
 
 การวิจัย เรื่อง บุพปัจจัยการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้เทคนิคการ
เสริมต่อ การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูในชั้นเรียนรวม
ด าเนินการวิจัยด้วยการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ใช้รูปแบบการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ คือ  
1) เพ่ือวัดระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับคุณภาพครูกระบวนการสอนของ
ครูผู้สอนการใช้สื่อการสอนของครูทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม2) เพ่ือหา
รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษคุณภาพครูกระบวนการสอน
ของครูผู้สอนการใช้สื่อการสอนของครูและทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม3) ทดลอง
และประเมินผลรูปแบบการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดขั้นตอนในการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. แนวทางท่ีใช้ในการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 3. ลักษณะเบื้องต้นของประชากร 
 4. การสร้างมาตรวัดจากนิยามปฏิบัติการ 
 5. การหาคุณภาพของเครื่องมือทีใช้ในการวิจัย 
 6. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1 แนวทางที่ใช้ในการวิจัย 
 
 ส าหรับแนวทางที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed methoddesing) 
คือ การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative and research)  
 3.1.1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitativeapproach) ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข
จากแบบสอบถามเพ่ือทดสอบและยืนยันแบบจ าลองสมการโครงสร้างและความสัมพันธ์ของตัว
แปรตามหลักและวิธีการของนักวิขาการ เช่น สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์และกรรณิการ์สุขเกษม 
(2547 : 23) ได้ให้ความเห็นว่าการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการใช้แบบสอบถามเ พ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบและค าถามปลายเปิดสามารถน ามาลงรหัสตัวเลขได้และการใช้
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานการยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบรวมทั้งข้อสรุปต่าง ๆ ของ
เรื่องท่ีท าการวิจัยได้อย่างชัดเจน 
 จากการทบทวนวรรณ กรรมของนั กวิช าการ (Alwin, 1994) : (Alwin, Braun, 
Harkness& Scott, 1994) ได้ให้ความเห็นสนับสนุนว่า การท าวิจัยเชิงปริมาณเป็นงานวิจัยที่มี
คุณภาพและสามารถใช้ได้อย่างกว้าขวาง สามารถพิสูจน์ได้ว่างานวิจัยดังกล่าวให้ค าตอบที่ถูกต้อง
จากการใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม และให้ข้อค้นพบที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาข้อมูลดังนี้  
  1. ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแล
ตนเองการด ารงชีวิตในบ้านทักษะทางสังคมการใช้สาธารณะสมบัติการควบคุมตนเองสุขอนามั ย
และความปลอดภัยการเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวันการใช้เวลาว่างการท างาน 
  2. ผลการปฏิบัติงานของครู ได้แก่ ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียนผลเชิงพฤติกรรม
ด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน 
  3. คุณภาพครู ได้แก่ การพัฒนาตนเองของครูการศึกษา/อบรมประสบการณ์การสอน
ของคร ู
  4. ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน ได้แก่ บรรยากาศในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนบรรยากาศในที่ท างาน 
  5. กระบวนการสอนของครูผู้สอน ได้แก่ แรงจูงใจของครูการสอนภาคทฤษฎีการสอน
ภาคปฏิบัติการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. การใช้สื่อการสอน ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ 
 ทั้งนี้ในการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามแนวของ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ์ (2546) ในเรื่องความถูกต้องและความเชื่อถือได้ (Reliability) ของมาตราวัดก่อนน าข้อมูล
ไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติหรือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยบันทึกข้อมูลจากมาตรวัด
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าสถิติเบื้อต้นและประมวลผลแบบจ าลองสมการโครงสร้างหรือ
โมเลสมการโครงสร้าง (Structure equation modeling : SME) ด้วยระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
LISREL ในบทต่อไป 
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 3.1.2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บในเชิงปริมาณได้เนื่องจากการวิจัยเชิงปริมาณ
เป็นการวิจัยที่อาศัยข้อมูลสถิติตัวเลขเป็นหลักข้อมูลที่ได้จึงขาดรายละเอียดไม่ลึกซึ้งในบางแง่มุม 
จึงต้องน าข้อมูลจาการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไม่อาศัยสถิติตัวเลข แต่อาศัยข้อมูลสารสนเทศที่มีการ
เก็บข้อมูลรายละเอียดมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่พบจากการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางของ อรุณ รักธรรม และณรงค์ 
กุลนิเทศ. 2552) ซึ่งเป็นการวิจัยที่เน้นการหารายละเอียดต่าง ๆ จากประชาการที่ศึกษาที่ท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก( In-
depth Interview) โดยก าหนดรูปแบบ ขึ้นตอนการดเนินการและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 
  1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) กับผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู
สอนเด็กพิเศษ เป็นการเก็บข้อมูลจาการสนทนากับผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ จะเป็น
การยืดหยุ่นที่ผู้วิจัยสามารถซักถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ตอบขยายความให้ได้ค าตอบที่หมดความ
สงสัยและตรงตามประเด็นที่ต้องการ เช่น ตามความคิดเห็นของท่าน กระบวนการสอนของ
ครูผู้สอน ส่งผลมาจากคุณภาพครูหรือไม่ ปัจจัยใดที่สงผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษมากท่ีสุด 
  2) เครื่องมือที่ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้สร้างแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi – structured interview)เป็นกรอบในการสัมภาษณ์
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง ตัวแปรต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัยได้
ท าการจัดเตรียมข้อมูล จ าแนกข้อมูลและจัดกระท าข้อมูลน าไปสู่การสร้างข้อสรุปจากการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ทั้งนี้ผลวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จะได้น าประกอบ การ
อภิปรายผลเพ่ือสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและได้มีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องโดยให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง 
(Member check)  
 จากวิธีการและเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก ข้อ 3.2.2 ตามภาพ 3.1 ดังนี้ 
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     เก็บรวบรวมข้อมูล   จัดระเบียบข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ตรวจสอบข้อสรุป    แสดง/น าเสนอข้อมูล  
 
 

ภาพที่ 3.1 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ที่มา : ปรับปรุงจาก Miles and Huberman (1994) 
 ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  1. สรุปค าถามและค าตอบที่ ได้จากการสัมภาษณ์แยกเป็นรายข้อค าถามโดย
เรียงล าดับประเด็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับข้อสมมติฐานการวิจัย ตามแหล่งข้อมูลและผู้ให้ค า
สัมภาษณ์ โดยท าการลดทอนข้อมูลค าตอบ (Data reduction) ให้สั้นแต่ได้ประเด็นที่ส าคัญ 
  2. สรุปประเด็นค าตอบตาม และแยกประเด็กตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
และวิเคราะห์ค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ ระบบความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องตามผลของ
สมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ จากจ านวนของค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการจัดระเบียบข้อมูล 
(Data display) แยกเป็นประเด็นส าคัญเป็นรายข้อหรือกลุ่มค าตอบ 
  3. สรุปจ านวนประเด็นที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องตามสมมติฐานทั้งหมด โดยท า
การวิเคราะห์ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือหาข้อสรุปและตีความ (Conclusion interpretation) ประเด็นที่ต้องการศึกษาเพ่ือสนับสนุน
ผลการศึกษาวิธีวิจัยเชิงปริมาณและท าการสรุปเป็นข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
  4. การจัดแสดงข้อมูล (Data display) และสรุปผลข้อมูลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้
ก าหนดไว้ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ใน
การศึกษาวิธีการวิจัยเชิงปริมาณได้สรุปวิธีการดังกล่าวแล้วข้างต้น ต่อไปเป็นวิธีการจัดแสดงข้อมูล 
(Data display) หรือการสรุปผลที่ได้จากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการรวบรวมข้อมูลประเภท
ต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตและการพูดคุยเสวนาแบบไม่เป็นทางการให้เป็น
หมวดหมู่เดียวกัน (Compressed assembly of data) เป็นการน าไปสู่ประเด็นสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ เพ่ือให้มองเห็นแบบแผน (Pattern) ปัจจัยและความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ใน
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ประเด็นที่ต้องการศึกษา (Miles and Hubeman. 1994 อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ นพเกษร. 2549)โดย
สรุปการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล จ านวนแหล่งที่มาและวิธีการได้ข้อมูลดังตาราง 3.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 โครงสร้าง/ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการเพ่ือได้มาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

ขั้นตอนและวิธีการ 
ด าเนินการ 

จ านวน สถานที่ ผู้ให้สัมภาษณ์/
ข้อมูล 

 สัมภาษณ์ 5 คน 
เจาะลึกครั้งที่ 1 

1. โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 
2. โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 
3. โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร 
4. โรงเรียนมะค่าพิทยาคม  
5. โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 

-ผู้บริหารโรงเรียน
ละ1 คน 
- 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

สัมภาษณ์ 5 คน 
เจาะลึกครั้งที่ 2 

1. โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์  
2. โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม  
3. โรงเรียนนาข่าวิทยาคม  
4. โรงเรียนมัธยมดงยาง 

-ผู้บริหารโรงเรียน
ละ1 คน 
- 

 

ขั้นตอนและวิธีการ 
ด าเนินการ 

จ านวน สถานที่ ผู้ให้สัมภาษณ์/
ข้อมูล 

 สัมภาษณ์ 5 คน 
เจาะลึกครั้งที่ 3 

1. โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม  
2. โรงเรียนเลิงแฝกประชาบ ารุง  
3. โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 
4. โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 
5. โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์ 

-ผู้บริหารโรงเรียน
ละ1 คน 
- 

 
 จากขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ ตามตารางที่ 3.1 ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นค าถามไว้
ล่วงหน้า ซึ่งเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสมมติฐานและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ จ านวน 6 ประเด็นค าถาม และจากค าตอบที่ได้จากประเด็นค าถาม จะเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับสนับสนุนข้อค้นพบจากวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ตามขั้นการแปรผลในบท
ต่อไป 
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3.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามปีการศึกษา2558 จ านวน576คนแยกเป็นผู้บริหาร41 คนและ
ข้าราชการครูจ านวน435 คนครูสอนเด็กพิเศษจ านวน40 คนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
จ านวน60 คน 
 
3.3 ลักษณะเบื้องต้นของประชากร 
 
 คุณลักษณะเบื้องต้นของประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ได้แก่ ผู้บริหารและ
ข้าราชการครูโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ครูสอนเด็กพิเศษ นักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษ จ าแนกได้ดังนี้ 
  1. ผู้บริหาร41 คน 
  2. ข้าราชการครูจ านวน 435 คน 
  3. ครูสอนเด็กพิเศษจ านวน 40 คน 
  4. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจ านวน 60 คน 
 
3.4 การสร้างมาตรวัดจากนิยามปฏิบัติการ 
 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างมาตรวัดของเครื่องมือที่เป็นตัวแปรหลักในการเก็บรวบรวมข้อมล
ทุกมาตราวัด จากนักวิชาการในอดีตและปัจจุบันในการศึกษาตัวแปรซึ่ง ผู้วิจัยได้ค านึงถึงความ
ถูกต้องในเนื้อหา ความถูกต้องในการสร้างและความเชื่อถือได้ ในการด าเนินการตามเป้าหมาย 
โดยก าหนดขึ้นตอนในการจัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูลตามนิยามปฏิบัติการในการสร้างมาตรวัด 
 จากการทบทวนวรรณกรรม นักวิชาการหลายท่านใช้ค าถามแบบปลายเปิดสอบถาม
บุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหน่วยวิเคราะห์ เพ่ือจะได้น าค าตอบมาสร้างค าถามแบบปลายเปิด 
เป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ ทั้งนี้ต้องเข้าใจง่ายและมีความเป็นไปได้ 
ส าหรับมาตรวัดแบบสอบถามที่ก าหนดให้ผู้ตอบเป็นช่วงระดับความส าคัญ คือ ระดับ 1 ถึง ระดับ 
5 เป็นค าถามปลายเปิดที่ผู้วิจัยเตรียมค าตอบให้ผู้ตอบได้เลือกตอบที่คิดว่าตรงกับความคิดเห็น
ของตนเอง (สุวิมล ติรกานันท์. 2549) เพ่ือให้เกณฑ์ของผลการวิเคราะห์มาตรวัดแต่ละกลุ่ม
ค าถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีความหมายแต่ละระดับดังนี้ 
        5หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดหรือบ่อยที่สุด 
        4หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับมากหรือบ่อยครั้ง 
        3หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางหรือเป็นครั้งคราว 
        2หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับน้อยหรือน้อยครั้ง 
        1หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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การแปลผลระดับคุณภาพจากค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 66) ดังนี้ 
        ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 แปลความว่า ระดับคุณภาพมากท่ีสุดหรือ
บ่อยท่ีสุด 
        ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 แปลความว่า ระดับคุณภาพมากหรือ
บ่อยครั้ง 
        ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 แปลความว่า ระดับคุณภาพปานกลาง
หรือเป็นครั้งคราว 
        ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 แปลความว่า ระดับคุณภาพน้อยหรือน้อย
ครั้ง 
        ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 แปลความว่า ระดับคุณภาพน้อยที่สุด 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยซึ่งต้องพิจารณาถึงนิยม
ปฏิบัติการเพ่ือน าไปใช้ในการสร้างมาตราวัด ตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปร ดังนี้ 
  1. ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง สิ่งที่นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษต้องได้รับการพัฒนา คือ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน 
ทักษะทางสังคม การใช้สาธารณะสมบัติ การควบคุมตนเอง สุขอนามัยและความปลอดภัยการ
เรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่าง การท างานผู้วิจัยได้น ามาสร้างมาตราวัดความส าคัญ 
ดังนี้ 
   1.1 การสื่อความหมาย หมายถึง ระดับคุณภาพของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในการสื่อความหมาย ด้านการฟัง ด้านการพูด ด้านการอ่าน ด้านการเขียน และด้านการ
มอง/ดู  
   1.2 การดูแลตนเอง หมายถึง ระดับคุณภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และมีการท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส 
   1.3 การด ารงชีวิตในบ้านหมายถึง ระดับคุณภาพของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในการดูแลความสะอาดร่างกายของตนเอง ความสามารถในการแต่งกาย ความสามารถใน
การักษาความสะอาดภายในบ้าน ความสามารถในการท าอาหารรับประทาน และความสามารถ
ในการท างานเพ่ือตนเองและช่วยผู้ปกครอง 
   1.4 ทักษะทางสังคมหมายถึง ระดับคุณภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี การปฏิบัติตนตามนบธรรมเนียมประเพณี การเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม การแสดงออกในพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
   1.5 การใช้สาธารณะสมบัติหมายถึง ระดับคุณภาพของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในการรู้จักการใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติอย่างเหมาะสม รู้จักการไม่ท าลายสาธารณ
สมบัติ ความสามารถในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน ความสามารถในการรักษา
สิ่งแวดล้อม และการรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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   1.6 การควบคุมตนเอง หมายถึง ระดับคุณภาพของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในการรู้จักเลือกและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองรู้จักควบคุมเวลาใน
การท างานรู้จักอดทนรอในสิ่งที่ต้องการ และรู้จักควบคุมการรับประทานอาหาร 
   1.7 สุขอนามัยและความปลอดภัยหมายถึง ระดับคุณภาพของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษในการขับถ่ายอย่างถูกสุขลักษณะ การรักษาความสะอาดร่างกาย การรักษาความ
สะอาดเครื่องแต่งกาย การเลือกและใช้ภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยและการมีความรู้ความเข้าใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการป้องกัน 
   1.8 การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวันหมายถึง ระดับคุณภาพของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษในการน าความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การเรียนรู้วิชาต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การรู้จักจัดการชีวิตในแต่ละวันของตนเอง 
และการคิดค านวณ การอ่าน ไปใช้ในชีวิตประจ าวันรู้จักอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่างรู้จักท ากิจกรรม
ที่เกิดประโยชน์รู้จักออกก าลังกายเมื่อมีเวลาว่าง 
   1.9 การใช้เวลาว่างหมายถึง ระดับคุณภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน
การท างานอดิเรก การท างานตามความถนัดและความชอบของตนเองในการใช้เวลาว่าง 
   1.10 การท างานหมายถึง ระดับคุณภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน
การรับผิดชอบในการท างาน ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความสามารถในการน า
ความรู้ไปใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการท างานเป็นทีม ความสามารถใน
การท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  2. ผลการปฏิบัติงานของครู หมายถึงผลการสอนของครูที่ส่งผลต่อการเรียนของ
นักเรียน เมื่อจบการศึกษาของแต่ละบุคคล เป็นตัวบ่งชี้ความส าหรับของนักเรียนว่ ามีความรู้
ความสามารถและความก้าวหน้าทางการเรียน มีทั้งผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียน และผลเชิง
พฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน 
   2.1 ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียนหมายถึง ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
ครู เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนตามกระบวนการ
สอนของครู การน าผลการเรียนของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
ครูผู้สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียน 
ครูผู้สอนให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดจนเกิดความเข้าใจและผลการเรียนดีขึ้น และครูได้ทราบผลการ
เรียนของนักเรียนจากการปฏิบัติจริงในการท างาน 
   2.2 ผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียนหมายถึง ระดับคุณภาพ
เกี่ยวกับการประเมินผลงานที่มอบหมายให้นักเรียนการท าข้อมูล สารสนเทศว่านักเรียนเกิดการ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใดการก าหนดกิจกรรมการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรมโดย
การเน้นการลงมือปฏิบัติจริง และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
  3. คุณภาพครู หมายถึง การพัฒนาตนเองของครู การศึกษา/อบรม ประสบการณ์
การสอนของคร ู
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   3.1 การพัฒนาตนเองของครูหมายถึง ระดับคุณภาพของครูเกี่ยวกับการศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุง และ
เพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนการพัฒนาความรู้ความสามารถชอง
ตนเองเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีความช านาญในการ
สอน 
   3.2 การศึกษา/อบรมหมายถึง ระดับคุณภาพของครูเกี่ยวกับการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน การศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาสอนนักเรียน การน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา/อบรม มาพัฒนาการ
เรียนการสอนให้นักเรียนประสบผลส าเร็จ และการปรับปรุงการสอน น าวิธีการสอนที่ทันสมัยมา
สอนนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
   3.3 ประสบการณ์การสอนของครูหมายถึง ระดับคุณภาพของครูเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การสอนมานาน มีความรู้ใหม่ ๆ มาจัดการเรียนการสอนนักเรียนการน าเทคนิคที่
เกิดจากประสบการณ์การสอนมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน ความช านาญในการจัดการเรียนการ
สอนรายบุคคล เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ได้ความรู้จาก
การศึกษา/อบรม มีความรู้ความสามารที่ทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลที่จะเกิดข้ึน 
  4. ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน หมายถึง บรรยากาศในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน บรรยากาศในที่ท างาน 
   4.1 บรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอนหมายถึง ระดับคุณภาพของครูเกี่ยวกับ
ความสามารถของครูด้านการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ความสามารถใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน การส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง และการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   4.2 บรรยากาศในที่ท างาน หมายถึง ระดับคุณภาพของครู เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูในโรงเรียนความพร้อมในการท างานทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอนการออกแบบและวางแผนการเรียนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัวนักเรียนด้วย
ความร่วมมือของเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนโดยสร้าง
บรรยากาศให้สนุกสนานเป็นกันเอง 
  5. กระบวนการสอนของครูผู้สอน หมายถึง แรงจูงใจของครู การสอนภาคทฤษฎี การ
สอนภาคปฏิบัติ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   5.1 แรงจูงใจของครหูมายถึง ระดับคุณภาพของครูเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
สร้างทิศทางในการเรียนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีจุดหมาย มีกระบวนการสร้างเป้าหมายให้
นักเรียนได้ท าจนประสบผลส าเร็จ มีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้ท างานให้มีประสิทธิภาพ มี
กระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้มีความรู้สึกต่อการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จ และ
มีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่ดี เหมาะสม 
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   5.2 การสอนภาคทฤษฎีหมายถึง ระดับคุณภาพของครูเกี่ยวกับการสอนให้
นักเรียนเกิดความรู้ การสอนให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ การสอนให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้เตรียมการสอนไว้ล่วงหน้าและการจัดการเรียนการสอนที่ค้นคว้า
จากหนังสือเรียน สอนโดยการบรรยาย การสาธิต 
   5.3 การสอนภาคปฏิบัติหมายถึง ระดับคุณภาพของครูเกี่ยวกับการสอนโดยให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงการเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายของนักเรียนให้มีความพร้อม
อย่างถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติก่อนลงมือปฏิบัตินักเรียนมีความพร้อมในการท างานสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลและครูมีความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการสอนใน
เนื้อหาที่จ าเป็นก่อนลงมือปฏิบัติ 
   5.4 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง ระดับคุณภาพของครูเกี่ยวกับการใช้องค์
ความรู้จากอดีตมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนการน านักเรียนไปศึกษาแหล่งความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่ นการจัดการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการจัดการเรียนการสอนด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไมใ่ช้ให้เกิดประโยชน์ 
  6. การใช้สื่อการสอน หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการ 
   6.1 สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง ระดับคุณภาพของการใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับหนังสือ
ส าหรับจัดการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน การน าวารสาร หนังสือพิมพ์มาให้นักเรียน
ค้นคว้า การน างานวิจัยมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการน าหนังสืออ่านเพ่ิมเติม
หรืออ่านประกอบมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม 
   6.2 สื่อเทคโนโลยี หมายถึง ระดับคุณภาพของการใช้สื่อวีดีทัศน์ในการจัดการ
เรียนการสอนการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียน
การสอนนักเรียนได้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนและการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาสื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   6.3 ห้องปฏิบัติการหมายถึง ระดับคุณภาพของการใช้ห้องปฏิบัติการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ทั้งครูและนักเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน บรรยากาศห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เหมาะสมใน
การศึกษาหาความรู้และครูจัดห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
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3.5 การหาคุณภาพของเครื่องมือทีใช้ในการวิจัย 
 
 การหาคุณภาพของมาตรวัดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้หาความถูกต้องของเนื้อหา 
ดังนี้ 
 3.5.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยได้สร้างมาตรวัดจากการ
ประมวลรายข้อความ ข้อค าถามที่นักวิชาการส่วนใหญ่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมและ
ประมวลรายการ ข้อค าถาม เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเพ่ือสร้างตัวแปร (Benjamin & Regina. 
2004)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการหลายท่าน เช่น Curry &Kaclasan. 2002) 
เสนอว่าการใช้ข้อค าถามส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานส าหรับการ
วิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546) และ Babbie (2001) ได้เสนอความคิดเห็น
สนับสนุนว่าค าถามต้องเข้าใจง่านและมีความเป็นไปได้ 
 3.5.2 การทดสอบและวิเคราะห์ข้อค าถามเป็นรายข้อ ( Item analysis) โดยผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบเรียนร้อยแล้ว ไปทดสอบหรือฉบับทดลองใช้ (Try out) กับ
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่น ามาศึกษา ที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูล
ฉบับจริง จ านวน 80 คน แล้วน าแบบสอบถามชุดที่ทดลองใช้มาตรวจให้คะแนนโดยด าเนินการหา
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อค าถามจากคะแนนเป็นรายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามราย
กลุ่มตัวแปร (Item total correlation) ช่วงแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อ และค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาแสดงค่ารวมของกลุ่มตัวแปรแต่ละปัจจัย โดยประมวลผลในโปรแกรมส าเร็จรูป 
ผู้วิจัยได้ท าการเลือกข้อค าถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คะแนนรายข้อเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 
0.60 เพ่ือพิจารณาก่อนน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลฉบับจริง ผลการประมวลค่าของแบบสอบถาม
ฉบับทดสอบโดยโปรแกรมส าเร็จรูป ได้แสดงค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัค ของแบบสอบถามฉบับท่ีทดลองใช้ (n = 80) ปรากฏดังตารางที่ 3.3 ดังนี้ 
ตารางที่ 3.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของมาตราวัดที่ใช้ในการวิจัย
ฉบับทดลอง (n = 80) 

 

 
มาตรวัดตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 
ของมาตรวัด ฉบับทดลอง (n = 80) 

จ านวน
ข้อ 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์ – รายข้อ 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
อัลฟา– รวม 

1. มาตรวัดระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ (จ านวน 10 มาตราวัด) 

50 .40-.49 .79 

 1.1 การสื่อความหมาย 5 .41-.49 .77 
 1.2การดูแลตนเอง 5 .42-.58 .76 
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 1.3 การด ารงชีวิตในบ้าน 5 .40-.43 .76 
 1.4ทักษะทางสังคม 5 .41-.44 .78 
 1.5 การใช้สาธารณะสมบัติ 5 .39-.51 .83 
 1.6 การควบคุมตนเอง 5 .39-.56 .84 
 1.7 สุขอนามัยและความปลอดภัย 5 .38-.53 .76 
 1.8 การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน 5 .39-.42 .78 
 1.9 การใช้เวลาว่าง 5 .38-.51 .76 
 1.10 การท างาน 5 .39-.45 .83 
2. มาตรวัดผลการปฏิบัติงานของครู 
(จ านวน 2 มาตราวัด) 

10 .40-.49 .81 

 2.1ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียน 5 .40-.46 .84 
 2.2 ผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน
ของนักเรียน 

5 .39-.52 .78 

3. มาตรวัดคุณภาพครู (จ านวน 3 มาตรวัด) 15 .40-.46 .79 
 3.1 การพัฒนาตนเองของครู 5 .40-.43 .76 
 3.2 การศึกษา/อบรม 5 .41-.44 .78 
 3.3 ประสบการณ์การสอนของครู 5 .39-.51 .83 
4. มาตรวัดทัศนคติของครูต่อบรรยากาศใน
โรงเรียน(จ านวน 2 มาตรวัด) 

10 .42-.51 .77 

 4.1 บรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน 5 .41-.44 .78 
 4.2 บรรยากาศในที่ท างาน 5 .42-.58 .76 
 

 
มาตรวัดตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 
ของมาตรวัด ฉบับทดลอง (n = 80) 

จ านวนข้อ ค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์ – รายข้อ 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
อัลฟา– รวม 

5. มาตรวัดกระบวนการสอนของ
ครูผู้สอน(จ านวน 4 มาตรวัด) 

20 .40-.45 .78 

 5.1 แรงจูงใจของคร ู 5 .40-.43 .76 
 5.2 การสอนภาคทฤษฎี 5 .41-.44 .78 
 5.3 การสอนภาคปฏิบัติ 5 .39-.51 .83 
 5.4 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 .40-.43 .76 
6. มาตรวัดการใช้สื่อการสอน (จ านวน 
3 มาตรวัด) 

15 .41-.51 .80 
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 6.1 สื่อสิ่งพิมพ์ 5 .42-.58 .76 
 6.2 สื่อเทคโนโลยี 5 .40-.43 .76 
 6.3 ห้องปฏิบัติการ 5 .41-.51 .89 
 
 จากตาราง 3.3 แสดงค่าคะแนนรายข้อค าถามฉบับทดลอง เรียงตามมาตรวัดตัวแปรของ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ช่วงรายการ corrected item-total correlation มีค่าต่ าสุด .38 
ค่าสูงสุด .58 และมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัครวม ค่าต่ าสุด .76 มีค่าสูงสุด .89 จากข้อ
ค าถามที่ยอมรับได้หรือสามารถน าไปใช้ได้ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่มีคะแนนรายข้อเป็น
บวกตั้งแต่ .20 และพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคที่มีค่าไม่ต่ าว่า .60 ดังนั้นมาตรวัด
จากแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการจัดเก็บข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้มีความเชื่อถือได้ 
และค่าตามตารางดังกล่าวยังถือเป็นค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ของนักวิชาการที่ใช้
โดยทั่วไป 
 
3.6 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.6.1 ขั้นตอนเตรียมการ 
  1) จัดท าหนังสืออนุมัติส่วนงานต้น สังกัดเพ่ือขอปฏิบัติงานในจังหวัดในการจัดเก็บ
ข้อมูลตามแบบสอบถามของการวิจัย โดยระบุสถานที่ และวัน เวลา ตามที่ก าหนดไว้ในขั้นตอน
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
  2) ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์และความส าคัญของการจัดเก็บ
ข้อมูลในการวิจัย เพ่ือเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม 
  3) จัดแบ่งสถานที่ ที่จ้อต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือสะดวกให้ได้ข้อมูลที่เร็วขึ้น 
ผู้วิจัยจึงก าหนดการจัดเก็บข้อมูลโดยการจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม  
 3.6.2 ขั้นตอนการเก็บและรวบรวมข้อมูล 
  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและตรงประเด็นตามที่ก าหนดไว้ตาม
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ออกจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด ตามรายชื่อที่ก าหนดไว้โดย
ได้จัดส่งไปล่วงหน้าตามข้อ 3.6.1  
 
 
 
 
 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 3.7.1 สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Pearson Product Moment Correlation) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2545 :51) 
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 เมื่อ  r xy  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง X กับ Y 
   ΣX   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนชุด X 
   ΣY   แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนชุด Y 
   ΣX2 แทน ผลรวมทั้งหมดของก าลังสองของคะแนนชุด X 
   ΣY2 แทน ผลรวมทั้งหมดของก าลังสองของคะแนนชุด Y 
   ΣXY  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนชุด X กับ Y 
   N   แทน จ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 

  2) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ เป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด.2554 : 
99) 
 

        α =
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 เมื่อ  แทนสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
  k แทนจ านวนข้อของแบบสอบถาม 
   แทนความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
   แทนความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
  3) การประเมินค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct Reliability : ρV) (Hair 
& others. 1995 : 642) 
            
  Construct Reliability=  
 
 

S
2
t

S
2
i

(Σstd.loading)2 
(Σstd.loading)2 +Σ j 
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  4) การหาค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ (Average Variance Extractes :ρV) 
(Hair & others. 1995 : 642) 
 
            
  Variance Extracted=  
 
      เมื่อ std.loading แทนค่ามาตรฐานของสัมประสิทธิ์องค์ประกอบ 
       j    แทนค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร 
 
  5) การหาค่ าความ เที่ ย งตรงเชิ งโครงสร้ าง (Pearson Preduct – Moment 
Correlation) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2545 : 25) 
 

 
 
   เมื่อ rxr แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับตัวแปร Y 
     N  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
     Σ X  แทน  ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร x 
     Σ Y  แทน  ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร Y 
     Σ XY แทน  ผลรวมของผลคูณของคะแนนตัวแปร X กับคะแนนของ 
          ตัวแปร Y เป็นคู่ ๆ ในรูปคะแนนดิบ 
     Σ X2 แทน  ผลรวมของก าลังสองคะแนนดิบของตัวแปร x 
     Σ Y2 แทน  ผลรวมของก าลังสองคะแนนดิบของตัวแปร Y 
  6) สัมประสิทธ์วัดความกระจาย (Coefficient of Variation : C.V.) 
 
      C.V. = x100 
 
   เมื่อ  C.V.  แทน สัมประสิทธิ์การกระจาย 
      S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 
 
 3.7.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  

(Σstd.loading)2 +Σ j 

(Σstd.loading)2 

rxr = 

S.D. 
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  1) การหาสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่ายโดยใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2545 : 
24) 
 

 
 

   เมื่อ rxr แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับตัวแปร Y 
     N  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
     Σ X  แทน  ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร x 
     Σ Y  แทน  ผลรวมของคะแนนดิบของตัวแปร Y 
     Σ XY แทน  ผลรวมของผลคูณของคะแนนตัวแปร X กับคะแนนของ 
          ตัวแปร Y เป็นคู่ ๆ ในรูปคะแนนดิบ 
     Σ X2 แทน  ผลรวมของก าลังสองคะแนนดิบของตัวแปร x 
     Σ Y2 แทน  ผลรวมของก าลังสองคะแนนดิบของตัวแปร Y 
 
  2) สถิติท่ีใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยใช้ความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum 
Likelihood Estimant : ML) (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2538) 
 
        F=log |Σ | + tr(SΣ -1) –log |S| + k 
 
 เมื่อ  F แทน ฟังก์ชันความเหมาะสมพอดี 
   S แทน เมทริกซ์ความแปรปรวน- ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง 
   Σ  แทน เมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมที่ได้จากค่าพารามิเตอร์ 
   K  แทน จ านวนตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมดในโมเดลลิสเรล 
   tr แทน ผลรวมสมาชิกในแนวทแยงของเมทริกซ์ 
 
  3) ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index : AGFI) เป็นดัชนีที่น า GFI มรปรับแก้โดยค านึงถึงข้ันความเป็นอิสระ ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัว
แปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง ควรจะมีค่าตั้งแต่ .90 ขึ้นไป เช่นเดียวกับค่า GFI จะได้ค่าดัชนี AGFI 
ดังสูตร 
 
 

       AGFI = 1 –{( 1/2d)k(k + 1)}(1 –GFI) 
 

rxr = 
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  เมื่อ  AGFI  แทน  ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว 
     GFI  แทน ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี 
     D   แทน ขั้นความอิสระ 
     K   แทน จ านวนตัวแปรที่สังเกตได้ 
 

  4) ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Error of 
Approximation : RMSEA) เป็นดัชนีกลุ่มเศษเหลือ ซึ่งบ่งบอกความไม่เหมาะสมพอดีของเมท
ริกซ์ ความแปรปรวนร่วมของโมเดลตามทฤษฎีกับเมทริกซ์ความแปรร่วมจาก ประชากรซึ่งควรมี
ค่าต่ ากว่า 0.005 ดังสูตร 
 

         RMSEA=    FOId 
 

 เมื่อ  RMSEA แทน ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ 
    FO   แทน Max. (nF – d, 0) 
    F   แทน ค่าต่ าสุดของฟังก์ขั่นความเหมาะสมของโมเดลพารามิเตอร์ 
    N   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    D   แทน  ค่าองศาอิสระ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือน าไปสู่การวิจัยที่ ใช้แนวทาง
ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิ งปริมาณ (quantitative research) และวิจัยเชิ งคุณภาพ 
(qualitative research) ในการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณ ได้เครื่องมือวัดทั้งสิ้น 14 มาตรวัดมี 
Cronbach,s Alpha = .76 - .89 โดยผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural equation modeling : SEM) โดยโปรแกรม LISREL และใช้การวิเคราะห์การวิจัย
เชิงคุณภาพตามแนวทางการรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก การ
สังเกต และการพูดคุยเสวนาแบบไม่เป็นทางการให้เป็นหมวดหมู่ เดียวกัน (compressed 
assembly of data) เป็นการน าไปสู่ประเด็นสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ในการวิจัยครั้งนี้ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 หน่วยนับ ซึ่งมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 280 หน่วยนับ ซึ่งนับว่ามีกลุ่มตัวอย่างเพียงพอต่อการวิเคราะห์ใน
ครั้งนี้ 



 
 

บทท่ี 4 
ระดับคุณภาพนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ระดับคุณภาพครู 

กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู ทัศนคติของครู 
ต่อบรรยากาศในโรงเรยีนที่มีผลต่อผลการปฏบิัติงานของครู 

ในโรงเรียนเรียนรวม สงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดและสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยเริ่มการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต้องการการยืนยัน ความ
ถูกต้องของข้อค้นพบและการตีความหมายข้อค้นพบซึ่งจะกระท าได้อย่างถูกต้องโดยมีเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ  
 
   ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ดังนี้  
   1.1 สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือแจกแจงคุณสมบัติของประชากรที่ศึกษา 
   1.2 การวิ เคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวประจักษ์กับตัวแปรแฝง 
   1.3 การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (structural equation model, 
SEM) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL เป็นสถิติวิเคราะห์หลักเพ่ือหาอิทธิพลของตัวแปรแต่ละ
ตัว นอกจากนั้นยังใช้แบบจ าลองมาตรวัด (measurement model) เพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรประจักษ์กับตัวแปรแฝง  
 
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 
 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth interview) กับผู้บริหาร 
ข้าราชการครู ครูสอนเด็กพิเศษ เป็นการเก็บข้อมูลจาการสนทนากับผู้ที่เป็นกลุ่มประชากรในการ
สัมภาษณ์ จะเป็นการยืดหยุ่นที่ผู้วิจัยสามารถซักถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ตอบขยายความให้ได้ค าตอบ
ที่หมดความสงสัยและตรงตามประเด็นที่ต้องการ เช่น ตามความคิดเห็นของท่าน กระบวนการ
สอนของครูผู้สอน ส่งผลมาจากคุณภาพครูหรือไม่ ปัจจัยใดที่สงผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษมากท่ีสุดผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์แทนสถิติและตัวแปรต่างๆ ดังนี้  
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3. สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์แทนตัวแปรและค่าสถิติต่างๆ ดังนี้ 
 

  1. สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร  
 

   1.1 ตัวแปรแฝง (exogenous variables) 
     TEAPERF   แทน  ผลการปฏิบัติงานของคร ู
     TEAQULI   แทน  คุณภาพครู 
     TEAPERF   แทน  ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน 
     TEAPROCE  แทน  กระบวนการสอนของครูผู้สอน 
     TEAMEDIA  แทน  การใช้สื่อการสอนของครู 
     STUQULI   แทน  คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 
 

  1.2 ตัวแปรประจักษ์ (endogenous variables) 
 

     BLP   แทน  ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียน 
     BPS     แทน  ผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน 
     SDM     แทน  การพัฒนาตนเองของครู 
     EDU    แทน  การศึกษา/อบรม 
     TEP     แทน ประสบการณ์การสอนของครู 
     TCC     แทน  บรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
     TWC     แทน  บรรยากาศในที่ท างาน 
     TMT      แทน  แรงจูงใจของคร ู
     TPT     แทน  การสอนภาคทฤษฎี 
     PPT     แทน  การสอนภาคปฏิบัติ 
     UFW    แทน  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     PMD      แทน  . สื่อสิ่งพิมพ์ 
     TMD    แทน  สื่อเทคโนโลยี 
     LAB         แทน ห้องปฏิบัติการ 
     SELFSKILL  แทน ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
     COMUSKILL แทน ทักษะการสื่อสาร 
     SOSKILL   แทน ทักษะทางสังคม 
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4. สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 
 
  x       แทน ค่าเฉลี่ย 
  S.D.     แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  Minimum   แทน ค่าต่ าสุด 
  Maximum   แทน ค่าสูงสุด  
  c     แทน ค่าความเชื่อถือได้ของตัวแปรประจักษ์ 
  v     แทนค่าเฉลี่ยของการผันแปรที่สกัดได้ 
  F     แทนค่าสถิติทดสอบ 
  R     แทนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) 
  R 2     แทนค่ าสหสั ม พันธ์พหุ คูณ ยกก าลั งสอง (square multiple 
correlation) 
  x

2     แทน ค่าสถิต ิไค-สแควร์ (chi-square) 
  GFI    แทน ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness of fit index) 
  AGFI    แทน ดั ช นี วั ด ระดั บ ค วาม กล ม กลื น ที่ ป รั บ แ ล้ ว  (adjusted 
goodness of fit index) 
  RMSEA   แทน ค่าประมาณความคาดเคลื่อนของรากก าลังสองเฉลี่ย  (root 
mean square error of approximation) 
  SRMR    แทน ค่ ารากที่ สอ งของเศษ เหลื อที่ ท า ให้ เป็ นค่ ามาตรฐาน
(standardized root mean square residual) 
  CN     แทน ค่าขนาดตัวอย่างวิกฤติ (critical N) 
   
5. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์กับตัวแปรแฝง 
 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์  พบว่า ตัวแปร
ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยจะได้น าไปเป็น
ข้อพิจารณาในการน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป  และค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุดของตัวแปร
ประจักษ์ จากการสอบถามผู้บริหารจ านวน 41 คน ได้ผลดังนี้ 
  1. ระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงานของครู พบว่า ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียน มี
ค่าเฉลี่ย 3.26 ค่าต่ าสุด (2.60) ค่าสูงสุด (4.00) และผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของ
นักเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.40) 



 77 

  2. ระดับคุณภาพครู พบว่า การพัฒนาตนเองของครู มีค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าต่ าสุด (2.80) 
ค่าสู งสุด  (3.80) การศึกษา/อบรม มีค่าเฉลี่ ย  3.53  ค่าต่ าสุด (4.40) ค่ าสู งสุด  (3.53) 
ประสบการณ์การสอนของครู 3.11 ค่าต่ าสุด (2.20) ค่าสูงสุด (4.00) 
  3. ระดับคุณภาพของทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน พบว่า บรรยากาศใน
ชั้นเรียนของครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 3.12 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.00) และบรรยากาศในที่
ท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.20 ค่าต่ าสุด (2.80) ค่าสูงสุด (4.00) 
  4. ระดับคุณภาพของกระบวนการสอนของครูผู้สอน พบว่า แรงจูงใจของครู มี
ค่าเฉลี่ย 3.40 ค่าต่ าสุด (2.60) ค่าสูงสุด (4.60) การสอนภาคทฤษฎี มีค่าเฉลี่ย 3.19 ค่าต่ าสุด 
(2.60) ค่าสูงสุด (3.80) การสอนภาคปฏิบัติ 3.26 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.00) การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.53 ค่าต่ าสุด (3.00) สูงสุด (4.40)  
  5. ระดับคุณภาพการใช้สื่อการสอน พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 3.11 ค่าต่ าสุด 
(2.20) ค่าสู งสุด  (4.00) สื่อเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ ย 3.12 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสู งสุด  (4.00) 
ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.20 ค่าต่ าสุด (2.80) ค่าสูงสุด (4.00)  
  6. คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษชั้นเรียนรวม พบว่า ด้านการสื่อ
ความหมาย มีค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าต่ าสุด (2.60) ค่าสูงสุด (4.00) ด้านการดูแลตนเอง มีค่าเฉลี่ย 
3.40 ค่าต่ าสุด(2.80) สูงสุด (4.40) ด้านการด ารงชีวิตในบ้าน ค่าเฉลี่ย 3.06 ค่าต่ าสุด (2.40) 
ค่าสูงสุด(4.00) ด้านทักษะทางสังคม มีค่าเฉลี่ย 2.99 ค่าต่ าสุด(2.20) ค่าสูงสุด (4.00) ด้านการใช้
สาธารณะสมบัติ ค่าเฉลี่ย 3.23 ค่าต่ าสุด (3.00) ค่าสูงสุด (3.80) ด้านการควบคุมตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 3.20 ค่าต่ าสุด (3.00) ค่าสูงสุด (4.00) ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 
3.10 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.00) ด้านการเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ย 3.61 ค่า
ต่ าสุด (3.00) ค่าสูงสุด (4.40) ด้านการใช้เวลาว่าง มีค่าเฉลี่ย 3.27 ค่าต่ าสุด (2.80) ค่าสูงสุด 
(3.80) และด้านการท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าต่ าสุด (2.60) ค่าสูงสุด (4.00)  
  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ครูที่สอนเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ และการสังเกตแบบมีโครงสร้าง โดยครูเป็นผู้สังเกตนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
เพ่ือสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ  
 
5. การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ 
 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
  1.1 สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือแจกแจงคุณสมบัติของประชากรที่ศึกษา การวิจัยครั้งนี้ท า
การเก็บข้อมูลจากลุ่มประชากร คือ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ครูสอนเด็กพิเศษ และ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามโดยเก็บ
ข้อมูลจากผู้บริหาร 41 คน และข้าราชการครูจ านวน 435 คนครูสอนเด็กพิเศษจ านวน 40 คน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจ านวน 60 คน รวม 576 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 551 ชุด 
เมื่อน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน พบว่า แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ใช้ได้ จ านวน 
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495 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.94 เมื่อน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การก าหนดขนาดของ
กลุ่มประชากรพบว่ายังเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คืออัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและ
จ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปร เป็น 20 : 1  ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มประชากรจากแบบสอบถามที่
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน จ านวน 495 ชุด และก าหนดให้นักเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการสอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มประชากรมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที ่29 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 41) 
 

รายการ ร้อยละ 
1. เพศ  
   ชาย 48.80 
   หญิง 51.20 
2. อายุ  
   ต่ ากว่า 40 22.00 
   40 - -50 ปี 36.60 
   51 ปีขึ้นไป 41.50 
3. วุฒิการศึกษา  
   ปริญญาตรี 12.20 
   ปริญญาโท 63.40 
   ปริญญาเอก 24.40 
4. ประสบการณ ์  
   5 – 10 ปี 29.30 
   11– 20ปี 68.30 
   20 ปีขึ้นไป 2.40 

 
 
 
6. การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
 
 6.1 ผลการปฏิบัติงานของครู 
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  คุณภาพของผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียน พบว่า คุณภาพด้านพฤติกรรมที่แสดงออกว่า
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนตามกระบวนการสอนของครู ครูมีการน าผลการเรียน
ของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียนมีผลการเรี ยนดีขึ้น ครูผู้สอนมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียน ครูผู้สอนให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัดจนเกิดความเข้าใจและผลการเรียนดีขึ้น ครูได้ทราบผลการเรียนของนักเรียนจากการ
ปฏิบัติจริงในการท างาน ทุกประเด็นที่ครูปฏิบัติมีคุณภาพทั้งหมด แต่ต้องการให้เพ่ิมการจัด
กิจกรรมเสริมเพ่ือให้นักเรียน 
  คุณภาพของผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน พบว่า ครูมีการประเมินผล
งานที่มอบหมายให้นักเรียน มีการท าข้อมูล สารสนเทศว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
ครูก าหนดกิจกรรมการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูจัดกิจกรรมโดยการเน้นการลงมือปฏิบัติ
จริง และครูมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ทุกประเด็นมีคุณภาพแต่ต้อง
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับบันทึกการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

 6.2 คุณภาพครู 
 

  คุณภาพการพัฒนาตนเองของครู พบว่า ครูมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีการปรับปรุง และเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ
ในการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถชองตนเองเพ่ือให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงทุกประเด็นมีคุณภาพ แต่การพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีความช านาญใน
การสอน ครูยังไม่ได้รับการสนับสนุนได้ทั่วถึง 
  คุณภาพการศึกษา/อบรม พบว่า ครูมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาสอน
นักเรียน สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา/อบรม มาพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน
ประสบผลส าเร็จอยู่ในคุณภาพดี แต่ประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ การปรับปรุงการสอน น าวิธีการ
สอนที่ทันสมัยมาสอนนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
  คุณภาพของประสบการณ์การสอนของครู พบว่า ครูมีประสบการณ์การสอนมานาน     
มีความรู้ใหม่ ๆ มาจัดการเรียนการสอนนักเรียน ครูน าเทคนิคที่เกิดจากประสบการณ์การสอนมา
พัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน และครูมีความรู้ความสามารที่ทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลที่จะ
เกิดขึ้นมีคุณภาพระดับดี แต่ประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ ครูมีความช านาญในการจัดการเรียน    
การสอนรายบุคคล และครูมีเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ได้ความรู้
จากการศึกษา/อบรม 
 
 

 6.3 ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน   

 

  คุณภาพของบรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน พบว่า ความสามารถของครูด้านการจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ครูมีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
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ครูมีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง และครูมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทุกประเด็นมีคุณภาพดี แต่ต้องการให้เพ่ิมสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้มี
มุมต่าง ๆ เช่น มุมสงบ มุมศิลปะ เป็นต้น 
  คุณภาพของบรรยากาศในที่ท างาน พบว่า ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครู     
ในโรงเรียน โรงเรียนมีความพร้อมในการท างานทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน     
ครูมีการออกแบบและวางแผนการเรียนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัวนักเรียนด้วยความร่วมมือ
ของเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียน ครูมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือนร่วมงาน และมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนโดยสร้างบรรยากาศให้
สนุกสนานเป็นกันเอง ทุกประเด็นมีคุณภาพท่ีดีเหมาะสม 
 

 6.4 กระบวนการสอนของครูผู้สอน   
 

  คุณภาพของแรงจูงใจของครู พบว่า ครูมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างทิศทางในการเรียน
ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีจุดหมาย ครูมีกระบวนการสร้างเป้าหมายให้นักเรียนได้ท าจน
ประสบผลส าเร็จ มีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้ท างานให้มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนได้มีความรู้สึกต่อการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จ  มีคุณภาพดี แต่ต้อง
เพ่ิมการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่ดี เหมาะสม ให้เหมาะสม
กับนักเรียน 
  คุณภาพการสอนภาคทฤษฎี พบว่า การสอนให้นักเรียนเกิดความรู้ การสอนให้นักเรียน
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ การสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และมีการใช้
เตรียมการสอนไว้ล่วงหน้า มีคุณภาพดี แต่การจัดการเรียนการสอนที่ค้นคว้าจากหนังสือเรียน 
สอนโดยการบรรยาย การสาธิต ครูควรลดการบรรยายลง  
  คุณภาพการสอนภาคปฏิบัติ พบว่า มีการสอนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการ
เตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายของนักเรียนให้มีความพร้อมอย่างถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติ 
ก่อนลงมือปฏิบัตินักเรียนมีความพร้อมในการท างาน  สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลมีคุณภาพดี แต่ประเด็นครูมีความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการสอนใน
เนื้อหาที่จ าเป็นก่อนลงมือปฏิบัติ ครูต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการสอนให้
มากกว่านี้ 
  คุณภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ครูมีการใช้องค์ความรู้จากอดีตมาใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูมี
การน านักเรียนไปศึกษาแหล่งความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการจัดการเรียนการสอน
ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์มีคุณภาพระดับดี แต่ประเด็นมีการ
จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ควรเพ่ิมเติมให้มีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาให้ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   

 6.5 การใช้สื่อการสอน   
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  คุณภาพด้านสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า ครูมีหนังสือส าหรับจัดการเรียนการสอน ครูมีการน า
วารสาร หนังสือพิมพ์มาให้นักเรียนค้นคว้า และครูน าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมหรืออ่านประกอบมาให้
นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม มีคุณภาพดี แต่ประเด็นที่ต้องเพ่ิมคือ ครูมีเอกสารประกอบการสอน 
และครูมีการน างานวิจัยมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จะต้องเพ่ิมความรู้ให้ครูได้จัดท า
อย่างเข้าใจ 
  คุณภาพด้านสื่อเทคโนโลยี พบว่า ครูใช้สื่อวีดีทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ครูมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน 
และครูให้นักเรียนได้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคุณภาพดี แต่ประเด็นครูมีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยังคุณภาพระดับต่ าเนื่องมาจากโรงเรียน
ยังไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
  คุณภาพด้านห้องปฏิบัติการ พบว่า ครูมีการใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มีการใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ทั้งครูและนักเรียน  มีการใช้
ห้องปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  บรรยากาศ
ห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เหมาะสมในการศึกษาหาความรู้  มีคุณภาพดี แต่ประเด็นครูจัด
ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล ยังไม่เอ้ือมากเท่าที่ควรอาจ
เนื่องมาจากพ้ืนทีข่องห้องคับแคบเกินไป ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลได้ 
 

 6.6 ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
 

  ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เจาะลึก พบว่า คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในการสื่อ
ความหมาย พบว่า ด้านการฟัง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในทุกระดับชั้น มีปัญหาในการ
รับรู้เข้าใจเรื่องราว เข้าใจความคิดของบุคคล เข้าใจความหมายของการสื่อสารแล้วสามารถน าสิ่ง
ที่ได้ฟังไปปฏิบัติได้ มีความสามารถฟังเพ่ือให้เกิดความรู้ ความบันเทิง และผ่อนคลาย อยู่ในระดับ
ต่ า วิเคราะห์เรื่องราวจากการฟังไมได้ ด้านการพูด พบว่า เมื่อให้พูดต่อหน้าสาธารณะนักเรียน   
ไม่สามารถพูดได้ เมื่อให้พูดสื่อสารกับคนอ่ืน ท าให้คนอ่ืนไม่มีความเข้าใจ ผู้อ่ืนไม่มีความเข้าใจสิ่ง
ที่นักเรียนพูดสื่อสารออกมา ด้านการอ่าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านอยู่ในระดับ
ต่ า บางคนอ่านไม่ออก บางคนอ่านได้แต่ไม่เข้าใจความหมาย ด้านการเขียน พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่เขียนไม่ได้ เขียนผิด ๆ ถูก ๆ มีปัญหาในการเขียนเป็นประโยค เขียนบรรยายไม่ได้ และด้าน
การมอง/ดู นักเรียนไม่มีปัญหาในการมอง และมีจุดมุ่งหมายในการมอง  
  คุณภาพด้านการดูแลตนเอง พบว่า คุณภาพด้านการดูแลตนเองของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษอยู่ในระดับต่ าในทุกระดับชั้น ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง การ เลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
และการท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส 
  คุณภาพด้านการด ารงชีวิตในบ้าน พบว่า ความสามารถในการดูแลความสะอาด
ร่างกายของตนเอง ความสามารถในการแต่งกาย ความสามารถในการักษาความสะอาดภายใน
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บ้าน ความสามารถในการท าอาหารรับประทานและความสามารถในการท างานเพ่ือตนเองและ
ช่วยผู้ปกครอง ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
  คุณภาพด้านทักษะทางสังคม พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสังคม มีการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
แต่เรื่องการเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว และสังคม และการแสดงออกในพฤติกรรมที่        
พึงประสงค์ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
  คุณภาพด้านการใช้สาธารณะสมบัติ พบว่า นั กเรียนรู้จักการใช้ประโยชน์จาก        
สาธารณสมบัติอย่างเหมาะสม รู้จักการไม่ท าลายสาธารณสมบัติ รู้จักอนุรักษ์โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  คุณภาพด้านการควบคุมตนเอง พบว่า การรู้จักเลือกและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง การ
รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง การรู้จักควบคุมเวลาในการท างาน การรู้จักอดทนรอในสิ่งที่
ต้องการ การรู้จักควบคุมการรับประทานอาหาร ต้องได้รับการพัฒนาทุกประเด็น 
  คุณภาพด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย พบว่า ความสามารถในการขับถ่ายอย่าง
ถูกสุขลักษณะ ความสามารถในการรักษาความสะอาดร่างกาย ความสามารถในการรักษาความ
สะอาดเครื่องแต่งกาย การเลือกและใช้ภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย และความรู้ความเข้าใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการป้องกัน ทุกประเด็น
ต้องได้รับการแก้ไข และพัฒนาให้นักเรียนได้มีความเข้าใจมากข้ึน 
  คุณภาพด้านการเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน พบว่า นักเรียนยังไม่มีความรู้ในเรื่อง การ
น าความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง การเรียนรู้วิชาต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การรู้จัก
จัดการชีวิตในแต่ละวันของตนเอง และการคิดค านวณ การอ่าน ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  คุณภาพด้านการใช้เวลาว่าง พบว่า ความสามารถในการท างานอดิเรก การท างานตาม
ความถนัดและความชอบของตนเองในการใช้เวลาว่าง รู้จักอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง รู้จักท า
กิจกรรมที่เกิดประโยชน์ และการรู้จักออกก าลังกายเมื่อมีเวลาว่าง ทั้งหมดเป็นประเด็นที่ต้อง
ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
  คุณภาพด้านการท างาน พบว่า นักเรียนมีความรับผิดชอบในการท างาน มีความสามารถ
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้อง     
มีความสามารถในการท างานเป็นทีม และมีความสามารถในการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 

 
4.5 ความสองคล้องและความแตกต่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการวิเคราะห์สภาพของตัวแปร ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการวิจัยเชิง
คุณภาพสนับสนุนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ความสองคล้องและความแตกต่างดังตาราง 
ดังนี้  
ตาราง 4.1 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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รายการ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ค่า
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

1. การดูแลตนเอง 2.80 4.40 3.40 คุณ ภาพ ด้ านการดู แลตน เอง  พ บ ว่ า 
คุณภาพด้านการดูแลตนเองของนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษอยู่ในระดับต่ าในทุก
ระดับชั้น ทั้ งเรื่องการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง การเลือกรับประทานอาหารที่มี
ป ระ โยชน์  ก ารออกก าลั งก ายอย่ า ง
สม่ าเสมอ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ และ
การท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส 
 

   1.1 การดูแล
สุขภาพของนักเรียน 

2.00 4.00 2.80 

   1.2 เลือก
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน ์

2.000 4.00 2.95 

   1.3 มีการออก   
ก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

3.00 5.00 3.68 

   1.4 มีการพักผ่อน
อย่างเพียงพอ 

3.00 5.00 3.63 

   1.5 มีการท าจิตใจ
ให้ร่าเริงแจ่มใส 

3.00 5.00 3.95 

2. การด ารงชีวิตใน
บ้าน 

2.40 4.00 3.06 คุณภาพด้านการด ารงชีวิตในบ้าน พบว่า 
ความสามารถในการดูแลความสะอาด
ร่างกายของตนเอง ความสามารถในการ
แต่งกาย ความสามารถในการักษาความ
สะอาดภายในบ้าน ความสามารถในการ
ท าอาหารรับประทานและความสามารถใน
การท างานเพื่อตนเองและช่วยผู้ปกครอง 
ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 

   2.1 ความสามารถ
ในการดูแลความ
สะอาดร่างกายของ
ตนเอง 

2.00 4.00 3.12 

   2.2 ความสามารถ
ในการแต่งกาย 

3.00 4.00 3.10 

   2.3 ความสามารถ
ในการักษาความ
สะอาดภายในบา้น 

2.00 4.00 2.83 

   2.4 ความสามารถ
ในการท าอาหาร
รับประทาน 

2.00 4.00 3.32 

   2.5 ความสามารถ
ในการท างานเพื่อ
ตนเองและช่วย
ผู้ปกครอง 

2.00 4.00 2.93 

 

รายการ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ค่า ค่า ค่า 
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ต่ าสุด สูงสุด เฉลี่ย 
3. ทักษะทางสังคม 2.20 4.00 2.99 คุณภาพด้านทักษะทางสั งคม 

พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มี
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
สั งค ม  มี ก า รป ฏิ บั ติ ต น ต าม
ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่เรื่อง
ก า ร เห็ น คุ ณ ค่ า ข อ งต น เอ ง 
ครอบครัว และสังคม และการ
แสดงออกในพฤติ กรรมที่ พึ ง
ประสงค์ต้องได้รับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน 
 

   3.1 ความสามารถใน
การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี 

2.00 4.00 3.10 

   3.2 การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบของสังคม 

2.00 4.00 3.02 

   3.3 การปฏิบัติตน
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

2.00 4.00 3.10 

   3.4 การเห็นคุณค่า
ของตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 

2.00 4.00 2.66 

   3.5 การแสดงออกใน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

2.00 4.00 3.07 

4. การใช้สาธารณะ
สมบัติ 

3.00 5.00 3.23 คุณภาพด้านการใช้สาธารณะ
สมบัติ พบว่า นักเรียนรู้จักการใช้
ประโยชน์จากสาธารณสมบัติ
อ ย่ า ง เห ม าะส ม  รู้ จั ก ก าร ไม่
ท าล ายสาธารณ สมบั ติ  รู้ จั ก
อนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน 
รักษาสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

   4.1 รู้จักการใช้
ประโยชน์จากสาธารณ
สมบัติอย่างเหมาะสม 

3.00 4.00 3.17 

   4.2 รู้จักการไม่
ท าลายสาธารณสมบัติ 

2.00 5.00 3.15 

   4.3 ความสามารถใน
การอนุรักษ์โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน 

2.00 4.00 3.15 

   4.4 ความสามารถใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

3.00 4.00 3.10 

   4.5 การรู้จักอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.00 5.00 3.61 

 
 
 
 
 

รายการ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
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ค่า
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

5. การควบคุมตนเอง 3.00 4.00 3.29 คุณภาพด้านการควบคุมตนเอง 
พบว่า การรู้จักเลือกและปฏิบัติ
ในสิ่งที่ถูกต้อง การรู้จักควบคุม
อารมณ์ ของตน เอง การรู้ จั ก
ควบคุมเวลาในการท างาน การ
รู้จักอดทนรอในสิ่งที่ต้องการ การ
รู้ จั กควบคุมการรับป ระทาน
อาหาร ต้องได้รับการพัฒนาทุก
ประเด็น 
 

   5.1 การรู้จักเลือก
และปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง 

3.00 5.00 3.54 

   5.2 การรู้จักควบคุม
อารมณ์ของตนเอง 

2.00 5.00 3.15 

   5.3 การรู้จักควบคุม
เวลาในการท างาน 

2.00 4.00 3.15 

   5.4 การรู้จักอดทนรอ
ในสิ่งที่ต้องการ 

3.00 5.00 3.59 

   5.5 การรู้จักควบคุม
การรับประทานอาหาร 

2.00 4.00 3.05 

6. สุขอนามัยและความ
ปลอดภัย 

2.40 4.00 3.10 คุณภาพด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย พบว่า ความสามารถใน
การขับถ่ายอย่างถูกสุขลักษณะ 
ความสามารถในการรักษาความ
สะอาดร่างกาย ความสามารถใน
การรักษาความสะอาดเครื่องแต่ง
กาย การเลือกและใช้ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
อย่างถูกต้องและปลอดภัย และ
ความรู้ความเข้าใจโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และวิธีการป้องกัน 
ทุกประเด็นต้องได้รับการแก้ไข 
และพัฒนาให้นักเรียนได้มีความ
เข้าใจมากข้ึน 
 

   6.1 ความสามารถใน
การขับถ่ายอย่างถูก
สุขลักษณะ 

3.00 4.00 3.20 

   6.2 ความสามารถใน
การรักษาความสะอาด
ร่างกาย 

2.00 4.00 2.88 

   6.3 ความสามารถใน
การรักษาความสะอาด
เครื่องแต่งกาย 

2.00 4.00 3.17 

   6.4 สามารถเลือก
และใช้ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

2.00 4.00 3.05 

   6.5 มีความรู้ความ
เข้าใจโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และวิธีการ
ป้องกัน 

2.00 5.00 3.20 
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รายการ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 

7. การเรียนวิชาเพ่ือ
ชีวิตประจ าวัน 

3.00 4.40 3.61 คุณภาพด้านการเรียนวิชา
เพ่ือชีวิตประจ าวัน พบว่า 
นักเรียนยั งไม่มีความรู้ ใน
เรื่อง การน าความรู้ ไป ใช้
ในทางที่ถูกต้อง การเรียนรู้
วิชาต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ใน
ชี วิตป ระจ าวัน  การรู้ จั ก
จัดการชีวิตในแต่ละวันของ
ตนเอง และการคิดค านวณ 
ก า ร อ่ า น  ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
 

   7.1 ความสามารถในการ
น าความรู้ไปใช้ใน 
ทางท่ีถูกต้อง 

3.00 4.00 3.56 

   7.2 ความสามารถในการ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.00 5.00 4.21 

   7.3 ความสามารถในการ
เรียนรู้วิชาต่าง ๆ  
เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.00 5.00 3.54 

   7.4 ความสามารถในการ
รู้จักจัดการชีวิตใน 
แต่ละวันของตนเอง 

3.00 5.00 3.66 

   7.5 การน าความรู้ด้าน
การคิดค านวณ การอ่าน  
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.00 5.00 3.17 

8. การใช้เวลาว่าง 2.80 3.80 3.27 คุณภาพด้านการใช้เวลาว่าง 
พบว่า ความสามารถในการ
ท างานอดิเรก การท างาน
ต า ม ค ว า ม ถ นั ด แ ล ะ
ความชอบของตนเองในการ
ใช้เวลาว่าง รู้จักอ่านหนังสือ
เมื่ อ มี เว ล า ว่ า ง  รู้ จั ก ท า
กิจกรรมที่ เกิดประโยชน์ 
และการรู้จักออกก าลังกาย
เมื่อมีเวลาว่าง ทั้งหมดเป็น
ประเด็ นที่ ต้ อ งได้ รับการ
พัฒนามากยิ่งข้ึน 

 

   8.1 ความสามารถในการ
ท างานอดิเรก 

3.00 4.00 3.15 

   8.2 การท างานตามความ
ถนัดและความชอบของ
ตนเองในการใช้เวลาว่าง 

3.00 5.00 3.20 

   8.3 รู้จักอ่านหนังสือ  
เมื่อมีเวลาว่าง 

3.00 4.00 3.07 

   8.4 รู้จักท ากิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์ 

2.00 4.00 3.80 

8.5 รู้จักออกก าลังกายเมื่อมี
เวลาว่าง 

2.00 4.00 3.15 
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9. การท างาน 2.60 4.00 3.00 คุณภาพด้านการท างาน พบว่า 
นักเรียนมีความรับผิดชอบใน
การท างาน มีความสามารถใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มี
ความสามารถในการน าความรู้
ไปใช้ในการท างานได้อย่าง
ถูกต้อง มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม และมี
ความสามารถในการท างาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

   9.1 ความรับผิดชอบใน
การท างาน 

2.00 4.00 3.05 

   9.2 ความสามารถใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

2.00 4.00 2.83 

   9.3 ความสามารถใน
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ท างานได้อย่างถูกต้อง 

3.00 4.00 3.12 

   9.4 ความสามารถใน
การท างานเป็นทีม 

2.00 4.00 2.98 

   9.5 ความสามารถใน
การท างานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

2.00 4.00 3.05 

ผลการปฏิบัติงานของครู       
10. ผลเชิงพฤติกรรมด้าน
การเรียนของนักเรียน 

2.60 4.00 3.26 คุณภาพของผลเชิงพฤติกรรม
ด้านการเรียน พบว่า คุณภาพ
ด้านพฤติกรรมที่แสดงออกว่า
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเรียนตามกระบวนการ
สอนของครู ครูมีการน าผลการ
เรียนของนักเรียนมาปรับปรุง
แก้ไขให้นักเรียนมีผลการเรียน
ดีขึ้น ครูผู้สอนมีการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนของ
นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียน ครูผู้สอนให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัดจนเกิด
ความเข้าใจและผลการเรียนดี
ขึ้น ครูได้ทราบผลการเรียน
ของนักเรียนจาก 

   10.1 พฤติกรรมที่
แสดงออกว่านักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การเรียนตาม
กระบวนการสอนของครู 

2.00 4.00 3.10 

   10.2 ครูมีการน าผล
การเรียนของนักเรียนมา
ปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียน
มีผลการเรียนดีขึ้น  

2.00 4.00 3.15 

   10.3 ครูผู้สอนมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน  
การเรียน 

2.00 4.00 3.24 
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   10.4 ครูผู้สอนให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัดจน
เกิดความเข้าใจและผล
การเรียนดีขึ้น 

2.00 5.00 3.20 การปฏิบัติจริงในการท างาน 
ทุกประเด็นที่ครูปฏิบัติมี
คุณภาพทั้งหมด แต่ต้องการ
ให้เพ่ิมการจัดกิจกรรมเสริม
เพ่ือให้นักเรียน    10.5 ครูได้ทราบผลการ

เรียนของนักเรียนจากการ
ปฏิบัติจริงในการท างาน 

2.00 5.00 3.63 

11. ผลเชิงพฤติกรรมด้าน
การปฏิบัติงานของ
นักเรียน 

2.40 4.40 3.21 คุณภาพของผลเชิง
พฤติกรรมด้านการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน 
พบว่า ครูมีการประเมินผล
งานที่มอบหมายให้นักเรียน 
มีการท าข้อมูล สารสนเทศ
ว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้
มากน้อยเพียงใด ครูก าหนด
กิจกรรมการสอนนักเรียน
เป็นรายบุคคล ครูจัด
กิจกรรมโดยการเน้นการลง
มือปฏิบัติจริง และครูมีการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน ทุก
ประเด็นมีคุณภาพแต่ต้อง
เพ่ิมเติมเก่ียวกับบันทึกการ
พัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล 

   11.1 ครูมีการ
ประเมินผลงานที่
มอบหมายให้นักเรียน 

2.00 5.00 3.32 

   11.2 ครูมีการท าข้อมูล 
สารสนเทศว่านักเรียนเกิด
การเรียนรู้มากน้อย
เพียงใด 

3.00 5.00 3.44 

   11.3 ครูก าหนด
กิจกรรมการสอนนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

2.00 5.00 3.20 

   11.4 ครูจัดกิจกรรม
โดยการเน้นการลงมือ
ปฏิบัติจริง 

2.00 4.00 3.17 

   11.5 ครูมีการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน  
 
 
 
 
 

2.00 4.00 2.95 
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คุณภาพครู       
12. การพัฒนาตนเองของ
คร ู

2.80 3.80 3.21 คุณภาพการพัฒนาตนเอง
ของครู พบว่า ครูมี
การศึกษาหาความรู้เพ่ิม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน ครูมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ครูมีการ
ปรับปรุง และเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจในการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียน ครูมีการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ชองตนเองเพ่ือให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงทุก
ประเด็นมีคุณภาพ แต่การ
พัฒนาและปรับปรุงตนเอง
ให้มีความช านาญในการ
สอน ครูยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนได้ทั่วถึง 

   12.1 ครูมีการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 

3.00 5.00 3.20 

   12.2   ครูมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 4.00 3.12 

   12.3 ครูมีการปรับปรุง 
และเพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจในการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียน 

3.00 4.00 3.29 

   12.4 ครูมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถชอง
ตนเองเพ่ือให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลง 

3.00 4.00 3.22 

   12.5 มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองให้มีความ
ช านาญในการสอน 

2.00 4.00 3.22 

13. การศึกษา/อบรม 3.00 4.40 3.53 คุณภาพการศึกษา/อบรม 
พบว่า ครูมีการศึกษาสูงกว่า
ระดั บปริญ ญ าตรี  มี การ
พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่ เห มาะสมกั บ
นั ก เรียน  มี การศึ กษาหา
ความรู้ เพ่ิมเติมเพ่ือน ามา
สอนนักเรียน สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษา/
อบรม มาพัฒนาการเรียน
การสอนให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จอยู่ในคุณภาพดี แต่
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ  

   13.1 ครูมีการศึกษาสูง
กว่าระดับปริญญาตรี 

3.00 4.00 3.12 

   13.2 ครูมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับ
นักเรียน 

3.00 5.00 3.88 

   13.3 ครูมีการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมเพ่ือน ามา
สอนนักเรียน 

3.00 5.00 3.78 
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   13.4 ครูน าความรู้ที่ได้
จากการศึกษา/อบรม มา
พัฒนาการเรียนการสอน
ให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จ 

3.00 5.00 3.80 การปรับปรุงการสอน น า
วิธีการสอนที่ทันสมัยมาสอน
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

   13.5 ครูมีการปรับปรุง
การสอน น าวิธีการสอนที่
ทันสมัยมาสอนนักเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพ 

2.00 4.00 3.05 

14. ประสบการณ์การสอน
ของครู 

2.20 4.00 3.11 คุณภาพของประสบการณ์
การสอนของครู พบว่า ครูมี
ประสบการณ์การสอนมา
นาน มีความรู้ ใหม่  ๆ มา
จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น
นักเรียน ครูน าเทคนิคที่เกิด
จากประสบการณ์การสอน
มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน 
และครูมีความรู้ความสามาร
ที่ ทั น ส มั ย  ทั น ต่ อ ค ว าม
เปลี่ยนแปลที่ จะเกิดขึ้นมี
คุณภาพระดับดี แต่ประเด็น
ที่ต้องปรับปรุงคือ ครูมีความ
ช านาญในการจัดการเรียน
การสอนรายบุคคล และครูมี
เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
ที่ได้ความรู้จากการศึกษา/
อบรม 
 

   14.1 ครูมีประสบการณ์
การสอนมานาน มีความรู้
ใหม่ ๆ มาจัดการเรียนการ
สอนนักเรียน 

3.00 4.00 3.24 

   14.2 ครูน าเทคนิคที่เกิด
จากประสบการณ์การสอน
มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์
นักเรียน 

2.00 4.00 3.02 

   14.3 ครูมีความช านาญ
ในการจัดการเรียนการสอน
รายบุคคล 

2.00 4.00 3.17 

   14.4 ครูมีเทคนิค วิธีการ
ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ที่ได้ความรู้
จากการศึกษา/อบรม 

2.00 4.00 2.90 

   14.5 ครูมีความรู้ความสา
มารที่ทันสมัย ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลที่จะเกิดขึ้น 

2.00 4.00 3.22 
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ทัศนคติของครูต่อ
บรรยากาศในโรงเรียน   

    

15. บรรยากาศในชั้นเรียน
ของครูผู้สอน 

2.40 4.00 3.12 คุณภาพของบรรยากาศใน
ชั้นเรียนของครูผู้สอน พบว่า 
ความสามารถของครูด้าน
การจัดประสบการณ์ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ครู
มีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับประสบการณ์
เดิมของผู้ เรียน  ครูมี การ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล ครูมีการสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนเป็น
กัน เอ ง และครูมี ก ารจั ด
ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ภ าย ใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ทุกประเด็นมีคุณภาพดี แต่
ต้ อ ง ก า ร ให้ เ พ่ิ ม ส ร้ า ง
บรรยากาศของห้องเรียนให้
มีมุมต่าง ๆ เช่น มุมสงบ มุม
ศิลปะ เป็นต้น 
 

   15.1 ความสามารถของ
ครูด้านการจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

2.00 4.00 3.22 

   15.2 ครูมี
ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
ประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียน 

2.00 5.00 3.22 

   15.3 ครูมีการส่งเสริม
พัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล 

2.00 4.00 2.85 

   15.4 ครูมีการสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียน
เป็นกันเอง 

2.00 4.00 3.34 

   15.5 ครูมีการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.00 5.00 2.98 
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16. บรรยากาศในที่
ท างาน   

2.80 4.00 3.20 คุณภาพของบรรยากาศในที่
ท างาน พบว่า ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
ครูในโรงเรียน โรงเรียนมี
ความพร้อมในการท างานทั้ง
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนการสอน ครูมีการ
ออกแบบและวางแผนการ
เรียนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่ง
ไกลตัวนักเรียนด้วยความ
ร่วมมือของเพ่ือนร่วมงานใน
โรงเรียน ครูมีส่วนร่วมใน
การท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนร่วมงาน และมีการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียนโดยสร้าง
บรรยากาศให้สนุกสนาน
เป็นกันเอง ทุกประเด็นมี
คุณภาพที่ดีเหมาะสม 

   16.1 ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
กับครูในโรงเรียน 

3.00 4.00 3.29 

   16.2 โรงเรียนมีความ
พร้อมในการท างานทั้ง
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 

3.00 4.00 3.22 

   16.3 ครูมีการออกแบบ
และวางแผนการเรียนจาก
สิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัว
นักเรียนด้วยความร่วมมือ
ของเพ่ือนร่วมงานใน
โรงเรียน 

2.00 4.00 3.15 

   16.4 ครูมีส่วนร่วมใน
การท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือนร่วมงาน 

2.00 4.00 3.22 

   16.5 มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครู
กับนักเรียนโดยสร้าง
บรรยากาศให้สนุกสนาน
เป็นกันเอง 
 
 
 
 
 
 

3.00 4.00 3.12 
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กระบวนการสอนของ
ครูผู้สอน   

    

17. แรงจูงใจของครู 2.60 4.60 3.40 คุณภาพของแรงจูงใจของครู 
พ บ ว่ า  ค รู มี ก า ร ส ร้ า ง
แรงจูงใจเพ่ือสร้างทิศทางใน
การเรียนให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีจุดหมาย ครูมี
กระบวนการสร้างเป้าหมาย
ให้นักเรียนได้ท าจนประสบ
ผ ล ส า เร็ จ  มี ก า ร ส ร้ า ง
แ ร งจู ง ใจ ให้ นั ก เรี ย น ได้
ท างานให้มีประสิทธิภาพ มี
กระบวนการสร้างแรงจูงใจ
ให้นักเรียนได้มีความรู้สึกต่อ
การเรียนการสอนให้ประสบ
ผลส าเร็จ มีคุณภาพดี แต่
ต้องเพ่ิมการสร้างแรงจูงใจ
ให้นักเรียนได้รับการกระตุ้น
ให้ แ ส ด งพ ฤ ติ ก ร รม ที่ ดี 
เหมาะสม ให้เหมาะสมกับ
นักเรียน 

   17.1 ครูมีการสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือสร้างทิศทาง
ในการเรียนให้กับนักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างมจีุดหมาย 

2.00 5.00 3.20 

   17.2 ครูมีกระบวนการ
สร้างเป้าหมายให้นักเรียน
ได้ท าจนประสบผลส าเร็จ 

2.00 5.00 3.02 

   17.3 มีการสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนได้
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 

3.00 5.00 3.63 

   17.4 มีกระบวนการ
สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
ได้มีความรู้สึกต่อการเรียน
การสอนให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

3.00 5.00 3.59 

   17.5 มีการสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนได้รับ
การกระตุ้นให้แสดง
พฤติกรรมที่ดี เหมาะสม 

3.00 5.00 3.56 

18. การสอนภาคทฤษฎี 2.60 3.80 3.19 คุณภาพการสอนภาคทฤษฎี 
พบว่า การสอนให้นักเรียน
เกิดความรู้ การสอนให้
นักเรียนบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ การสอนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และมีการใช้
เตรียมการสอนไว้ล่วงหน้า  
มีคุณภาพดี แต่การจัดการ 

   18.1 การสอนให้
นักเรียนเกิดความรู้ 

3.00 4.00 3.17 

   18.2 การสอนให้
นักเรียนบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

3.00 4.00 3.20 

   18.3 การสอนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

2.00 4.00 3.17 
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   18.4 มีการใช้
เตรียมการสอนไว้ล่วงหน้า 

2.00 4.00 3.15 เรียนการสอนที่ค้นคว้าจาก
หนังสือเรียน สอนโดยการ
บรรยาย การสาธิต ครูควร
ลดการบรรยายลง 

   18.5 มีการจัดการเรียน
การสอนที่ค้นคว้าจาก
หนังสือเรียน สอนโดยการ
บรรยาย การสาธิต  

2.00 4.00 3.24 

19. การสอนภาคปฏิบัติ 2.40 4.00 3.26 คุณภาพการสอนภาคปฏิบัติ 
พบว่า มีการสอนโดยให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
มีการเตรียมความพร้อมด้าน
สภาพร่างกายของนักเรียน
ให้มีความพร้อมอย่างถูกต้อง
ก่อนลงมือปฏิบัติ ก่อนลงมือ
ปฏิบัตินักเรียนมีความพร้อม
ในการท างาน สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตาม
ความสามารถของแต่ละ
บุคคลมีคุณภาพดี แต่
ประเด็นครูมีความรู้ใหม่ ๆ 
ทางด้านการสอนในเนื้อหาที่
จ าเป็นก่อนลงมือปฏิบัติ ครู
ต้องได้รับการอบรมให้มี
ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการ
สอนให้มากกว่านี้ 

   19.1 มีการสอนโดยให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง 

2.00 4.00 2.93 

   19.2 มีการเตรียมความ
พร้อมด้านสภาพร่างกาย
ของนักเรียนให้มีความ
พร้อมอย่างถูกต้องก่อนลง
มือปฏิบัติ  

2.00 4.00 3.17 

   19.3 ก่อนลงมือปฏิบัติ
นักเรยีนมีความพร้อมใน
การท างาน 

2.00 5.00 3.00 

   19.4 สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตาม
ความสามารถของแต่ละ
บุคคล 

3.00 5.00 3.63 

   19.5 ครูมีความรู้ใหม่ ๆ 
ทางด้านการสอนใน
เนื้อหาที่จ าเป็นก่อนลงมือ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 

3.00 5.00 3.59 
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20. การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3.00 4.40 3.53 คุณภาพการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พบว่า ครูมีการใช้องค์
ความรู้จากอดีตมาใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอน ครู
มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ครูมีการน านักเรียนไปศึกษา
แหล่งความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และมีการ
จัดการเรียนการสอนด้วยการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์มีคุณภาพ
ระดับดี แต่ประเด็นมีการ
จัดการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน ควร
เพ่ิมเติมให้มีปราชญ์ชาวบ้าน
เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

   20.1 ครูมีการใช้องค์
ความรู้จากอดีตมาใช้
ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3.00 4.00 3.21 

   20.2 ครูมีการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

3.00 5.00 3.88 

   20.3 ครูมีการน านักเรียน
ไปศึกษาแหล่งความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.00 5.00 3.78 

   20.4 มีการจัดการเรียน
การสอนที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน 

3.00 5.00 3.80 

   20.5 มีการจัดการเรียน
การสอนด้วยการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไม่ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

2.00 4.00 3.05 

การใช้สื่อการสอน       
21. สื่อสิ่งพิมพ์ 2.20 4.00 3.11 คุณภาพด้านสื่อสิ่งพิมพ์ พบว่า 

ครูมีหนั งสื อส าหรับจัดการ
เรียนการสอน ครูมี การน า
วารสาร หนั งสือพิมพ์มาให้
นัก เรียนค้นคว้า  และครูน า
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมหรืออ่าน
ประกอบมาให้ นั ก เรี ยน ได้
ศึกษาเพ่ิมเตมิ มีคุณภาพดี  
 

   21.1 ครูมีหนังสือส าหรับ
จัดการเรียนการสอน 

3.00 4.00 3.22 

   21.2 ครูมีเอกสาร
ประกอบการสอน 

2.00 4.00 2.90 

   21.3 ครูมีการน าวารสาร 
หนังสือพิมพ์มาให้นักเรียน
ค้นคว้า 
 
 
 
 

2.00 4.00 3.17 
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   21.4 ครูมีการน างานวิจัย
มาให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ 

2.00 4.00 3.02  

21.5 ครูน าหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมหรืออ่านประกอบ
มาให้นักเรียนได้ศึกษา
เพ่ิมเติม 

2.00 4.00 3.24 แต่ประเด็นที่ต้องเพิ่มคือ ครูมี
เอกสารประกอบการสอน และ
ครูมีการน างานวิจัยมาให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ จะต้องเพ่ิมความรู้ให้
ครูได้จัดท าอย่างเข้าใจ 

22. สื่อเทคโนโลยี 2.40 4.00 3.12 คุณ ภาพด้านสื่ อ เทคโน โลยี 
พบว่า ครูใช้สื่อวีดีทัศน์ในการ
จัดการเรียนการสอน ครูมีการ
น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน ครูมีการใช้
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการ
สอน และครูให้นักเรียนได้ใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียน
การสอนคุณภาพดี แต่ประเด็น
ครูมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้
ศึ กษ าสื่ อ และเทค โน โลยีที่
ทันสมัย ยังคุณภาพระดับต่ า
เนื่องมาจากโรงเรียนยังไม่มี
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

   22.1 ครูใช้สื่อวีดีทัศน์ใน
การจัดการเรียนการสอน 

2.00 5.00 3.22 

   22.2 ครูมีการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน 

2.00 4.00 3.22 

   22.3 ครูมีการใช้
อินเทอร์เน็ตในการเรียนการ
สอน 

2.00 4.00 2.85 

   22.4 ครูให้นักเรียนได้ใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียน
การสอน  

2.00 5.00 3.34 

   22.5 ครูมีการส่งเสริมให้
นักเรียนได้ศึกษาสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.00 4.00 2.98 

23. ห้องปฏิบัติการ 2.80 4.00 3.20 คุณภาพด้านห้องปฏิบัติการ 
พ บ ว่ า  ค รู มี ก า ร ใ ช้
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร ใน ก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน มี
การใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือจัด
กิจกรรมที่เกิดประโยชน์ทั้งครู
แ ล ะ นั ก เ รี ย น  มี ก า ร ใ ช้
ห้องปฏิบัติการจัดกิจกรรม 
 

   23.1 ครูมีการใช้
ห้องปฏิบัติการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.00 4.00 3.59 

   23.2 มีการใช้
ห้องปฏิบัติการเพ่ือจัด
กิจกรรมที่เกิดประโยชน์ทั้ง
ครูและนักเรียน 
 

3.00 4.00 3.22 
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   23.3 มีการใช้
ห้องปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

2.00 4.00 3.15 ที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 
บรรยากาศห้องปฏิบัติการมี
บรรยากาศที่เหมาะสมใน 

   23.4 บรรยากาศ
ห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศ
ที่เหมาะสมในการศึกษาหา
ความรู้ 

2.00 4.00 3.22 การศึกษาหาความรู้ มีคุณภาพ
ดี แต่ประเด็นครูจัด
ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอนทั้งรายกลุ่มและ
รายบุคคล ยังไม่เอ้ือมาก
เท่าท่ีควรอาจเนื่องมาจากพ้ืนที่
ของห้องคับแคบเกินไป ท าให้
ไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนเป็นรายบุคคลได้ 

   23.5 ครูจัด
ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอนทั้งรายกลุ่ม
และรายบุคคล 

3.00 4.00 3.12 

ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  
24. การสื่อความหมาย 2.60 4.00 3.21 คุณภาพนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษในการสื่อ
ความหมาย พบว่า ด้านการฟัง 
นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษในทุกระดับชั้น มีปัญหา
ในการรับรู้เข้าใจเรื่องราว 
เข้าใจความคิดของบุคคล 
เข้าใจความหมายของสารแล้ว
สามารถน าสิ่งที่ได้ฟังไปปฏิบัติ
ได้ มีความสามารถฟังเพ่ือให้
เกิดความรู้ ความบันเทิง และ
ผ่อนคลาย อยู่ในระดับต่ า 
วิเคราะห์เรื่องราวจากการฟัง
ไมได้ ด้านการพูด พบว่า เมื่อ
ให้พูดต่อหน้าสาธารณะ
นักเรียนมีไม่สามารถพูดได้  
 

   24.1 คุณภาพการสื่อ
ความหมายด้านการฟัง 

3.00 5.00 3.95 

   24.2 คุณภาพการสื่อ
ความหมายด้านการพูด 

2.00 4.00 3.07 

   24.3 คุณภาพการสื่อ
ความหมายด้านการอ่าน 

2.00 4.00 3.17 

   24.4 คุณภาพการสื่อ
ความหมายด้านการเขียน 

3.00 4.00 3.17 

   24.5 คุณภาพการสื่อ
ความหมายด้านการมอง/ดู  

2.00 4.00 2.68 

 
 

รายการ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
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    เมื่อให้พูดสื่อสารกับคนอ่ืน 
ท าให้คนอ่ืนไม่มีความเข้าใจ 
ผู้อื่นไม่มีความเข้าใจสิ่งที่
นักเรียนพูดสื่อสารออกมา 
ด้านการอ่าน พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถด้าน
การอ่านอยู่ในระดับต่ า บาง
คนอ่านไม่ออก บางคนอ่าน
ได้แต่ไม่เข้าใจความหมาย 
ด้านการเขียน พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่เขียนไม่ได้ 
เขียนผิด ๆ ถูก ๆ มีปัญหา
ในการเขียนเป็นประโยค 
เขียนบรรยายไม่ได้ และด้าน
การมอง/ดู นักเรียนไม่มี
ปัญหาในการมอง และมี
จุดมุ่งหมายในการมอง 

 
4.6 การวิเคราะห์ผล 
 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า คุณสมบัติของกลุ่มประชากรที่เก็บข้อมูลทั้งหมด ผู้บริหาร
เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 41 คน คิดเป็นชายร้อยละ 48.80 หญิงร้อยละ 51.20 มีอายุต่ า
กว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22 อยู่ในช่วง 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 41.50 วุฒิการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.20 คน ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 63.40 ปริญญาเอก คิด
เป็นร้อยละ 24.40 ประสบการณ์ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.30 ประสบการณ์ 11 – 20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 63.30 และ 20 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.40  
 จากการศึกษากลุ่มประชากรค่าเฉลี่ยของตัวแปรประจักษ์ทุกตัวอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรประจักษ์แต่ละตัว พบว่า ตัวแปรประจักษ์ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ผลการปฏิบัติงานของครู มีค่าเฉลี่ย เรียงตามล าดับจากสูงไปต่ า คือ การศึกษา/อบรม มีค่าเฉลี่ย 
การพัฒนาตนเองของครู และประสบการณ์การสอนของครู ตัวแปรประจักษ์ที่ส่งผลต่อระดับ
คุณภาพของทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากสูงไปต่ า คือ 
บรรยากาศในที่ท างาน และบรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน ตัวแปรประจักษ์ที่ส่งผลต่อระดับ
คุณภาพของกระบวนการสอนของครูผู้สอน เรียงตามล าดับจากสูงไปต่ า คือ การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แรงจูงใจของครู การสอนภาคปฏิบัติ และการสอนภาคทฤษฎี ตัวแปรประจักษ์ที่ส่งผลต่อ
ระดับคุณภาพการใช้สื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากสูงไปต่ า คือ ห้องปฏิบัติการ สื่อ
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เทคโนโลยี และสื่อสิ่งพิมพ์ ตัวแปรประจักษ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษชั้น
เรียนรวม มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากสูงไปต่ า คือ ด้านการเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน ด้านการ
ดูแลตนเอง ด้านการใช้เวลาว่าง ด้านการใช้สาธารณะสมบัติ ด้านการสื่อความหมาย ด้านการ
ควบคุมตนเอง ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ด้านการด ารงชีวิตในบ้าน ด้านการท างาน และ
ด้านทักษะทางสังคม 
 
4.7 สรุป 
 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปร
ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยจะได้น าไปเป็น
ข้อพิจารณาในการน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป และค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุดของตัวแปร
ประจักษ์ จากการสอบถามผู้บริหารจ านวน 41 คน ได้ผลดังนี้ 
  1. ระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงานของครู พบว่า ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียน มี
ค่าเฉลี่ย 3.26 ค่าต่ าสุด (2.60) ค่าสูงสุด (4.00) และผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของ
นักเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.40) 
  2. ระดับคุณภาพครู พบว่า การพัฒนาตนเองของครู มีค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าต่ าสุด (2.80) 
ค่าสู งสุด  (3.80) การศึกษา/อบรม มีค่าเฉลี่ ย  3.53 ค่าต่ าสุด (4.40) ค่าสู งสุด (3.53) 
ประสบการณ์การสอนของครู 3.11 ค่าต่ าสุด (2.20) ค่าสูงสุด (4.00) 
  3. ระดับคุณภาพของทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน พบว่า บรรยากาศใน
ชั้นเรียนของครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 3.12 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.00) และบรรยากาศในที่
ท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.20 ค่าต่ าสุด (2.80) ค่าสูงสุด (4.00) 
  4. ระดับคุณภาพของกระบวนการสอนของครูผู้สอน พบว่า แรงจูงใจของครู มี
ค่าเฉลี่ย 3.40 ค่าต่ าสุด (2.60) ค่าสูงสุด (4.60) การสอนภาคทฤษฎี มีค่าเฉลี่ย 3.19 ค่าต่ าสุด 
(2.60) ค่าสูงสุด (3.80) การสอนภาคปฏิบัติ 3.26 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.00) การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.53 ค่าต่ าสุด (3.00) สูงสุด (4.40)  
  5. ระดับคุณภาพการใช้สื่อการสอน พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 3.11 ค่าต่ าสุด 
(2.20) ค่าสูงสุด (4.00) สื่อเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.12 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.00) 
ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.20 ค่าต่ าสุด (2.80) ค่าสูงสุด (4.00)  
  6. คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษชั้นเรียนรวม พบว่า ด้านการสื่อ
ความหมาย มีค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าต่ าสุด (2.60) ค่าสูงสุด (4.00) ด้านการดูแลตนเอง มีค่าเฉลี่ย 
3.40 ค่าต่ าสุด(2.80) สูงสุด (4.40) ด้านการด ารงชีวิตในบ้าน ค่าเฉลี่ย 3.06 ค่าต่ าสุด (2.40) 
ค่าสูงสุด(4.00) ด้านทักษะทางสังคม มีค่าเฉลี่ย 2.99 ค่าต่ าสุด(2.20) ค่าสูงสุด (4.00) ด้านการใช้
สาธารณะสมบัติ ค่าเฉลี่ย 3.23 ค่าต่ าสุด (3.00) ค่าสูงสุด (3.80) ด้านการควบคุมตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 3.20 ค่าต่ าสุด (3.00) ค่าสูงสุด (4.00) ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 
3.10 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.00) ด้านการเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ย 3.61 ค่า
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ต่ าสุด (3.00) ค่าสูงสุด (4.40) ด้านการใช้เวลาว่าง มีค่าเฉลี่ย 3.27 ค่าต่ าสุด (2.80) ค่าสูงสุด 
(3.80) และด้านการท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าต่ าสุด (2.60) ค่าสูงสุด (4.00) 
 
  



 
 

บทท่ี 5 
 

รูปแบบความสัมพันธ์ของคุณภาพนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ คุณภาพ
ครูกระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สือ่การสอนของครู และทัศนคติ

ของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลตอ่การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
เรียนรวม สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

 

5.1 ความน า 
 

เนื่องจากข้อวิจัยนี้มีผลต่อความสัมพันธ์ของคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
คุณภาพครูกระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู และทัศนคติของครูต่อ
บรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นจุดประสงค์ที่ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะน าผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้เทคนิคการเสริมต่อการเรียนรู้
จากการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูในชั้นเรียนรวม  ซึ่งครูจะต้องมีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีกระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู และทัศนคติ
ของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนของการวิจัย
ในการที่จะได้มาซึ่งข้อค้นพบที่ชัดเจนดังนี้ ในขั้นแรกจะท าการเสนอผลการวิเคราะห์แบบจ าลอง
สมการโครงสร้าง (Structural equation model, SEM) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL แล้ว
จึงท าการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อตัวแปรตาม เพ่ือจะได้
ก าหนดรูปแบบเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของ
คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ คุณภาพครูกระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการ
สอนของครู และทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และคุณภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ  
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5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนผู้วิจัยได้
วิเคราะห์สมมติฐานตามสมการโครงสร้าง   

สมการ  (1) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพของครู 
สมการ (2) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติของครูต่อ

บรรยากาศในโรงเรียน 
สมการ (3) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกระบวนการสอน    

ของคร ู 
สมการ (4) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้สื่อการสอน 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางท่ี 5.1   
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์ 
 

ตัวแปรแฝง 
ตัวแปรสังเกตได้ 

STUQULI 
INTPTATI SELCA LIVHOM SOSKILL USPTRE SELCON HESAFE LEDAIL LETE WORK 

1. INTPTATI 1          
2. SELCA .289   1         
3. LIVHOM . .024   .491** 1        
4. SOSKILL . 341*  -.014   -.016   1       
5. USPTRE .246   .487** .235   .133** 1      
6. SELCON .442** .748** .338* .010   .522** 1     
7. HESAFE .003   -.048   .261   .207   .068   -.049   1    
8. LEDAIL .-007   .110   .307* .005   -.105   .127   -.003   1   
9. LETE .363*  .323 * .346* .274   .482** .201   .435** .033   1  
10. WORK .023   .229   .249   .071   .218   .157   -.060   .319* .088   1 

ค่าเฉลี่ย 3.2139 3.4136 3.0650 2.9952 3.2416 3.3020 3.1023 3.6139 3.2743 3.0182 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .32392 .46535 .36273 .42149 .28468 .34065 .40086 .48493 .22833 .34726 

Minimum 2.60 2.80 2.40 2.20 3.00 3.00 2.40 3.00 2.80 2.60 
Maximum 4.00 4.40 4.00 4.00 3.80 4.00 4.00 4.40 3.80 4.00 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).* 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).** 
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ตารางท่ี 5.2   
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์ 
 

ตัวแปรแฝงตัวแปรสังเกตได้  TEAPERF TEAQULI  TEAPERF TEAPROCE TEAMEDIA 
BLP BPS SDM EDU TEP TCC WORDCLIM MOTIVAT TPT PPT UFW PMD TECHNO LAB 

1. BLP 1              
2. BPS .008 1             
3. SDM .277 .154 1            
4. EDU .194 -.233 .191 1           
5. TEP .523** .248 .114 -.096 1          
6. TCC -.131 .455** .260 .074 .029 1         
7. WORDCLIM .276 .300* .233 -.053 .583** .032 1        
8. MOTIVAT -.004 .155 .361* .350* -.150 .291 .201 1       
9. TPT .385** .220 .102 .190 .384* .347* .135 .142 1      
10. PPT .152 .287 .054 .385** -.078 .382* .126 .368* .229 1     
11. UFW .194 -.233 .191 1.000** -.096 .074 -.053 .350* .190 .385** 1    
12. PMD .523** .248 .114 -.096 1.000** .029 .583** -.150 .384* -.078 -.096 1   
13. TECHNO -.131 .455** .260 .074 .029 1.000** .032 .291 .347* .382* .074 .029 1  
14. LAB .276 .300* .233 -.053 .583** .032 1.000** .201 .135 .126 -.053 .583** .032 1 

ค่าเฉลี่ย 3.2650 3.2230 3.2139 3.5348 3.1116 3.1255 3.2091 3.4091 3.1861 3.2605 3.5348 3.1116 3.1255 3.2091 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

.30107 .53215 .29061 .53478 .40302 .39538 .27264 .54038 .25662 .36225 .53478 .40302 .39538 .27264 

Minimum 2.60 2.40 2.80 3.00 2.20 2.40 2.80 2.60 2.60 2.40 3.00 2.20 2.40 2.80 
Maximum 4.00 4.40 3.80 4.40 4.00 4.00 4.00 4.60 3.80 4.00 4.40 4.00 4.00 4.00 

 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).* 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).** 
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 การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural equation model, SEM) โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามาตรวัดทุกตัวในแบบจ าลองโครงสร้างสามารถ
ใช้ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้แสดงค่าความเที่ยง [construct 
(composite) reliability, c ] ของตัวแปรแฝง ความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้ด้วย
องค์ประกอบ (variance extracted, v ) และค่าความเที่ยงของตัวแปร (R2) นอกจากนั้นยังใช้
แบบจ าลองมาตรวัด (measurement model) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์กับ
ตัวแปรแฝง   
 
ตารางที ่ 5.3  ความเที่ยงของตัวแปรแฝง ( c ) และค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ 
( v )  
 

ตัวแปร c  v  
ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 0.74 0.54 
ผลการปฏิบัติงานของครู   0.77 0.55 
คุณภาพครู   0.84 0.76 
ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน   0.78 0.57 
กระบวนการสอนของครูผู้สอน   0.84 0.73 
การใช้สื่อการสอน   0.84 0.76 
 
 จากตาราง  33  จะเห็นว่าค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝง ( c ) ของระดับคุณภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ผลการปฏิบัติงานของครู คุณภาพครู ทัศนคติของครูต่อ
บรรยากาศในโรงเรียน กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอน มีค่าความเที่ยงของตัว
แปรค่อนข้างสูงอยู่ระหว่าง 0.74 – 0.84   ค่าเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ ( v ) อยู่
ระหว่าง 0.54 – 0.76 
 โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ใช้ เทคนิคการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณแบบจ าลองสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรม LISREL โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ (1) สมการมาตรวัด (measurement equations) และ (2) สมการโครงสร้าง (structure 
equations) ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามภาพ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 สมการมาตรวัด (measurement  equations) : ของตัวแปรประจักษ์ต่อตัวแปรแฝง 
คือ ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ผลการปฏิบัติงานของครู คุณภาพครู ทัศนคติ
ของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอน แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ตามสมการ ดังนี้ 
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      TCC = 1.00*TEAATTIT, Errorvar.= 0.23  ,  = 0.40 
                                     (0.014)            
                                      15.83             
  
      TWC = 1.21*TEAATTIT, Errorvar.= 0.24  , = 0.49 
           (0.076)                   (0.017)            
            16.04                     13.93             
  
      TPT = 0.69*TEAPROCE, Errorvar.= 0.56  , = 0.17 
           (0.062)                   (0.030)            
            11.04                     18.69             
  
      PPT = 1.00*TEAPROCE, Errorvar.= 0.21  , = 0.54 
                                     (0.013)            
                                      16.24             
  
      TMT = 0.45*TEAPROCE, Errorvar.= 0.39  ,  = 0.11 
           (0.050)                   (0.021)            
            9.02                      18.74             
  
      UFW = 0.80*TEAPROCE, Errorvar.= 0.15   ,  = 0.50 
           (0.041)                   (0.0089)            
            19.63                     16.76              
  
      PMD = 0.31*TEAMEDIA, Errorvar.= 0.46  ,  = 0.077 
           (0.041)                   (0.025)             
            7.58                      18.77              
  
      TMD = 1.31*TEAMEDIA, Errorvar.= 0.21  ,  = 0.76 
           (0.040)                   (0.014)            
            32.80                     15.39             
  
      LAB = 1.00*TEAMEDIA, Errorvar.= 0.13   ,  = 0.74 
                                     (0.0085)            
                                      15.81              
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       BLP = 1.09*TEAPERFO, Errorvar.= 0.15  , = 0.79 

           (0.035)                   (0.010)            
            30.99                     14.46             
  
      BPS = 1.00*TEAPERFO, Errorvar.= 0.21  , = 0.69 
                                     (0.012)            
                                      16.72             
  
 SELFSKIL = 0.97*STUQUALI, Errorvar.= 0.093  , = 0.63 
           (0.043)                   (0.0061)            
            22.54                     15.27              
  
 COMMUSKI = 1.31*STUQUALI, Errorvar.= 0.046  , = 0.87 
           (0.050)                   (0.0064)            
            26.09                     7.14               
  
  SOSKILL = 1.00*STUQUALI, Errorvar.= 0.11   , = 0.61 
                                     (0.0071)            
                                      15.71              
   
      SDM = 1.00*TEAQUALI, Errorvar.= 0.26  , = 0.50 
                                     (0.015)            
                                      17.52             
  
      EDU = 0.91*TEAQUALI, Errorvar.= 0.23  , = 0.49 
           (0.050)                   (0.013)            
            18.14                     17.60             
  
      TEP = 0.93*TEAQUALI, Errorvar.= 0.25  , = 0.48 
           (0.052)                   (0.014)            
            17.94                     17.66             
   หมายเหตุ :      1)   ในวงเล็บ คือ ค่าผิดพลาดการคาดประมาณ 

2) ตัวเลขใต้วงเล็บ  คือ  ค่า  t 
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 สมการ (4.1-4.10) พบว่า คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีความสัมพันธ์กับ
การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน ทักษะทางสังคม การใช้สาธารณะสมบัติ 
การควบคุมตนเอง สุขอนามัยและความปลอดภัย การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่าง 
การท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 65, 51, 43 
66, 66, 61, 63, 50, 4, 8 และ 60 ตามล าดับ  
 สมการ (4.11), (4.12) พบว่า ผลการปฏิบัติบัติงานของครู มีความสัมพันธ์กับผล       
เชิงพฤติกรรมด้านการเรียนกับผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติ และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 73 และ 56 ตามล าดับ 
 สมการ (4.13), (4.14) และ (4.15) พบว่า คุณภาพครู มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
ตนเองของครู การศึกษา/อบรม ประสบการณ์การสอนของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ได้ร้อยละ 38, 54 และ 54 ตามล าดับ 
 สมการ (4.16) และ  (4.17)  พบว่า ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน  มี
ความสัมพันธ์กับบรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน บรรยากาศในที่ท างาน อย่างมีนัยส าคัญ   
ทางสถิติ  และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ได้ร้อยละ  63 และ 50  ตามล าดับ 
 สมการ (4.18), (4.19), (4.20)  และ  (4.21)  พบว่า กระบวนการสอนของครูผู้สอน     
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจของครู การสอนภาคทฤษฎี การสอนภาคปฏิบัติ การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ได้ร้อยละ  48, 60, 73 
และ 56 ตามล าดับ 
 
TEAATTIT = 0.77*TEAQUALI, Errorvar.= -0.0011 ,  = 1.01 
           (0.049)                    (0.0091)            
            15.59                     -0.12               
  
 W_A_R_N_I_N_G : Error variance is negative. 
 
 TEAPROCE = 6.00*TEAATTIT - 3.68*TEAQUALI, Errorvar.= 0.043,  = 0.82 
           (48.10)         (37.06)                   (0.31)            
            0.12           -0.099                     0.14             
  
 TEAMEDIA =  - 0.34*TEAPROCE + 1.41*TEAQUALI, Errorvar.= 0.083 ,  = 0.79 
              (0.98)          (0.93)                    (0.012)            
              -0.35            1.51                      6.90              
  
 TEAPERFO = 11.57*TEAATTIT - 1.36*TEAPROCE + 0.86*TEAMEDIA - 
7.38*TEAQUALI, Errorvar.= -0.076,  = 1.16 
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           (11.93)          (13.87)         (0.92)          (20.06)                    (1.15)            
            0.97            -0.098           0.93           -0.37                      -0.066            
  
 W_A_R_N_I_N_G : Error variance is negative. 
 
 STUQUALI =  - 0.011*TEAMEDIA + 0.47*TEAPERFO, Errorvar.= 0.073  ,  = 0.57 
              (0.051)          (0.050)                   (0.0069)            
              -0.21             9.51                      10.67              
 หมายเหตุ :  1) ในวงเล็บ คือ ค่าผิดพลาดการคาดประมาณ 

2) ตัวเลขใต้วงเล็บ  คือ  ค่า  t 
 
 จากสมการ (4.16)  พบว่า  ผลการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สามารถอธิบายการผันแปรของผลการ
ปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้ร้อยละ 
91 ซึ่งมีค่าสูงมาก ทั้งนี้เนื่องจาก สภาวะจริงในปัจจุบันการปฏิบัติงานครูกับนักเรียนมีลักษณะการ
ท างานสนับสนุนซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะต าแหน่งครูต้องมีหน้าทีในการจัดการเรียนการสอนเป็น
หลัก   
 จากสมการ (4.17) พบว่า คุณภาพครูมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของครู
และคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถอธิบายการผัน
แปรของคุณภาพครูได้ร้อยละ 87 
 จากสมการ  (4.18)  พบว่า ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนของครู มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพครูและคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ สามารถอธิบายการผันแปรของ ความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียนได้ร้อยละ 85 
 จากสมการ (4.19)  พบว่า กระบวนการสอนของครูผู้สอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพครู และผลการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถอธิบายการผันแปรของ
คุณภาพครูได้ร้อยละ 41 
 จากสมการ (4.20)  พบว่า คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับคุณภาพครู และผลการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถอธิบาย        
การผันแปรของคุณภาพครูได้ร้อยละ 41 
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Chi – Square=3130.50, df=108, P-value=0.00000, RMSEA=0.199 

 
 
 
 



 

 

111 

 
Chi – Square=3130.50, df=108, P-value=0.00000, RMSEA=0.199 

 
ภาพท่ี 5.1  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรภายใน โดยดูจากค่า  

      Standardized Solution 
 
5.3 การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
 
 จากการสั มภาษณ์ เจาะลึก  สรุป ได้ ว่ า  สมการ (1) ผลการปฏิ บั ติ งานของครู                   
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพของครู เนื่องจาก มีผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน 
พฤติกรรมที่แสดงออกว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนตามกระบวนการสอนของครู 
ครูมีการน าผลการเรียนของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น  แลครูผู้สอน   
มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียน 
 สมการ (2) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติของครูต่อ
บรรยากาศในโรงเรียน เนื่องจาก ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม
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ของผู้เรียน มีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง และมีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 สมการ  (3) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกระบวนการสอนของครู  
เนื่องจาก ครูมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างทิศทางในการเรียนให้กับนักเรียนได้ เรียนรู้อย่าง         
มีจุดหมาย มีกระบวนการสร้างเป้าหมายให้นักเรียนได้ท าจนประสบผลส าเร็จ มีการสร้างแรงจูงใจ
ให้นักเรียนได้ท างานให้มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้มีความรู้สึก
ต่อการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จ 
 สมการ (4) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้สื่อการสอน 
เนื่องจาก ครูมีหนังสือส าหรับจัดการเรียนการสอน มีเอกสารประกอบการสอนมีการน าวารสาร 
หนังสือพิมพ์มาให้นักเรียนค้นคว้า มีการน างานวิจัยมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ครูน า
หนังสืออ่านเพิ่มเติมหรืออ่านประกอบมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม  
 สมการ (5) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพผู้เรียนในชั้น
เรียนรวม เนื่องจาก ครูมีการพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน มีความรู้
ความสามารถในด้านการสื่อสาร การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน ทักษะทางสังคม การใช้
สาธารณะสมบัติ  การควบคุมตนเอง สุขอนามัยและความปลอดภัย การเรียนวิชาเพ่ือ
ชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่าง และการท างาน 
 
5.4 สรุป 
 
 คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ระดับคุณภาพครู กระบวนการสอนของ
ครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู ทัศนคติของครู ต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า กลุ่มประชากรส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 51 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่ ประสบการณ์ 11 – 
20 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์กับตัวแปรแฝง พบว่า  ตัวแปรประจักษ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษชั้นเรียนรวม มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากสูงไปต่ า คือ 
ด้านการเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน ด้านการดูแลตนเอง ด้านการใช้เวลาว่าง ด้านการใช้
สาธารณะสมบัติ ด้านการสื่อความหมาย ด้านการควบคุมตนเอง ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย ด้านการด ารงชีวิตในบ้าน ด้านการท างาน และด้านทักษะทางสังคม ตัวแปรประจักษ์ที่
ส่งผลต่อระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงานของครู มีค่าเฉลี่ย เรียงตามล าดับจากสูงไปต่ า คือ 
การศึกษา/อบรม มีค่าเฉลี่ย การพัฒนาตนเองของครู และประสบการณ์การสอนของครู ตัวแปร
ประจักษ์ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเรียง
ตามล าดับจากสูงไปต่ า คือ บรรยากาศในที่ท างาน และบรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน ตัว
แปรประจักษ์ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของกระบวนการสอนของครูผู้สอน เรียงตามล าดับจากสูง
ไปต่ า คือ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แรงจูงใจของครู การสอนภาคปฏิบัติ และการสอนภาคทฤษฎี 
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ตัวแปรประจักษ์ท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพการใช้สื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากสูงไปต่ า 
คือ ห้องปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยี และสื่อสิ่งพิมพ์ 
 สมการ (1) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับคุณภาพของครู 
เนื่องจาก มีผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมที่แสดงออกว่านักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเรียนตามกระบวนการสอนของครู ครูมีการน าผลการเรียนของนักเรียนมา
ปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น แลครูผู้สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของ
นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียน 
 สมการ (2) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติของครูต่อ
บรรยากาศในโรงเรียน เนื่องจาก ครูมีความสามารรถในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้    
ที่หลากหลาย มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียน มีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง และมีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 สมการ  (3) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกระบวนการสอนของครู  
เนื่องจาก ครูมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างทิศทางในการเรียนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
จุดหมาย มีกระบวนการสร้างเป้าหมายให้นักเรียนได้ท าจนประสบผลส าเร็จ มีการสร้างแรงจูงใจ
ให้นักเรียนได้ท างานให้มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้มีความรู้สึก
ต่อการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จ 
 สมการ (4) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้สื่อการสอน 
เนื่องจาก ครูมีหนังสือส าหรับจัดการเรียนการสอน มีเอกสารประกอบการสอนมีการน าวารสาร 
หนังสือพิมพ์มาให้นักเรียนค้นคว้า มีการน างานวิจัยมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ครนู า
หนังสืออ่านเพิ่มเติมหรืออ่านประกอบมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม  
 สมการ (5) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพผู้เรียนในชั้น
เรียนรวม เนื่องจาก ครูมีการพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน มีความรู้
ความสามารถในด้านการสื่อสาร การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน ทักษะทางสังคม การใช้
สาธารณะสมบัติ  การควบคุมตนเอง สุขอนามัยและความปลอดภัย การเรียนวิชาเพ่ือ
ชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่าง และการท างาน 
 
5.5 ผลการทดลองและประเมินผลรูปแบบการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่ส่งผล
ต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรในการทดลอง ได้แก่ ข้าราชการครูจ านวน 435 คน      
ครูสอนเด็กพิเศษจ านวน 40 คน นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจ านวน 60 คน ในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้วิธีการสอบถามความคิดเห็นหลังจากน ารูปแบบ
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
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เรียนรวม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ไปทดลองใช้ พบว่า ครูและนักเรียนมี
ความสนใจที่จะใช้รูปแบบการปฏิบัติงานของครูเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรวม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดังตารางที่ 5.4 
 
 
ตารางท่ี 5.4 ผลการทดลองและประเมินผลรูปแบบการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 

 

ข้อที่ รายการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
 ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ 
      

1 การสื่อความหมาย       
 1.1 คุณภาพการสื่อความหมายด้าน 

การฟัง 
2.91 .029 ปาน

กลาง 
4.76 0.43 มาก

ที่สุด 
 1.2 คุณภาพการสื่อความหมายด้าน 

การพูด 
2.93 0.26 ปาน

กลาง 
4.82 0.39 มาก

ที่สุด 
 1.3 คุณภาพการสื่อความหมายด้าน 

การอ่าน 
2.93 0.26 ปาน

กลาง 
4.85 0.36 มาก

ที่สุด 
 1.4 คุณภาพการสื่อความหมายด้าน 

การเขียน 
2.92 0.28 ปาน

กลาง 
4.81 0.39 มาก

ที่สุด 
 1.5 คณุภาพการสื่อความหมายด้าน 

การมอง/ดู  
2.87 0.34 ปาน

กลาง 
4.83 0.38 มาก

ที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 2.91 

 
0.23 

 
ปาน
กลาง 

4.81 
 

0.39 
 

มาก
ที่สุด 

2 การดูแลตนเอง       
 2.1 การดูแลสุขภาพของนักเรียน 2.91 0.29 ปาน

กลาง 
4.82 0.39 มาก

ที่สุด 
 2.2 เลือกรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ 
2.88 0.33 ปาน

กลาง 
4.82 0.39 มาก

ที่สุด 
 2.3 มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 2.90 0.30 ปาน

กลาง 
4.86 0.35 มาก

ที่สุด 
 2.4 มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 2.92 0.28 ปาน

กลาง 
4.84 0.37 มาก

ที่สุด 
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 2.5 มีการท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส 2.91 0.29 ปาน
กลาง 

4.82 0.39 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.90 
 

0.30 
 

ปาน
กลาง 

4.83 
 

0.38 
 

มาก
ที่สุด 

 
ข้อที่ รายการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
3 การด ารงชีวิตในบ้าน       
 3.1 ความสามารถในการดูแลความ

สะอาดร่างกายของตนเอง 
2.94 0.25 ปาน

กลาง 
4.88 0.33 มาก

ที่สุด 
 3.2 ความสามารถในการแต่งกาย 2.88 0.33 ปาน

กลาง 
4.82 0.39 มาก

ที่สุด 
 3.3 ความสามารถในการักษาความ

สะอาดภายในบ้าน 
2.90 0.30 ปาน

กลาง 
4.86 0.35 มาก

ที่สุด 
 3.4 ความสามารถในการท าอาหาร

รับประทาน 
2.92 0.28 ปาน

กลาง 
4.84 0.37 มาก

ที่สุด 
 3.5 ความสามารถในการท างานเพื่อ

ตนเองและช่วยผู้ปกครอง 
2.88 0.33 ปาน

กลาง 
4.82 0.39 มาก

ที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 2.90 

 
0.30 

 
ปาน
กลาง 

4.84 
 

0.37 
 

มาก
ที่สุด 

4 ทักษะทางสังคม       
 4.1 ความสามารถในการปฏิบัติตนเป็น

พลเมืองที่ดี 
2.88 0.33 ปาน

กลาง 
4.82 0.39 มาก

ที่สุด 
 4.2 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ

สังคม 
2.90 0.30 ปาน

กลาง 
4.86 0.35 มาก

ที่สุด 
 4.3 การปฏิบัติตนตามนบธรรมเนียม

ประเพณี 
2.92 0.28 ปาน

กลาง 
4.84 0.37 มาก

ที่สุด 
 4.4 การเห็นคุณค่าของตนเอง 

ครอบครัว และสังคม 
2.91 0.29 ปาน

กลาง 
4.82 0.39 มาก

ที่สุด 
 4.5 การแสดงออกในพฤติกรรมที่ 

พึงประสงค์ 
2.88 0.33 ปาน

กลาง 
4.82 0.39 มาก

ที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 2.90 

 
0.31 

 
ปาน
กลาง 

4.83 
 

0.38 
 

มาก
ที่สุด 

5 การใช้สาธารณะสมบัติ       
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 5.1 รู้จักการใช้ประโยชน์จากสาธารณ
สมบัติอย่างเหมาะสม 

2.90 0.30 ปาน
กลาง 

4.86 0.35 มาก
ที่สุด 

 5.2 รู้จักการไม่ท าลายสาธารณสมบัติ 2.92 0.28 ปาน
กลาง 

4.84 0.37 มาก
ที่สุด 

 5.3 ความสามารถในการอนุรักษ์
โบราณวัตถุ โบราณสถาน 

2.91 0.29 ปาน
กลาง 

4.82 0.39 มาก
ที่สุด 

 

ข้อที่ รายการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
 5.4 ความสามารถในการรักษา

สิ่งแวดล้อม 
2.90 0.30 ปาน

กลาง 
4.86 0.35 มาก

ที่สุด 
 5.5 การรู้จักอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.92 0.28 ปาน

กลาง 
4.84 0.37 มาก

ที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 2.91 

 
0.29 

 
ปาน
กลาง 

4.84 
 

0.37 
 

มาก
ที่สุด 

6 การควบคุมตนเอง       
 6.1 การรู้จักเลือกและปฏิบัติในสิ่งที่

ถูกต้อง 
2.90 0.30 ปาน

กลาง 
4.86 0.35 มาก

ที่สุด 
 6.2 การรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง 2.92 0.28 ปาน

กลาง 
4.84 0.37 มาก

ที่สุด 
 6.3 การรู้จักควบคุมเวลาในการท างาน 2.88 0.33 ปาน

กลาง 
4.82 0.39 มาก

ที่สุด 
 6.4 การรู้จักอดทนรอในสิ่งที่ต้องการ 2.90 0.30 ปาน

กลาง 
4.86 0.35 มาก

ที่สุด 
 6.5 การรู้จักควบคุมการรับประทาน

อาหาร 
2.92 0.28 ปาน

กลาง 
4.84 0.37 มาก

ที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 2.90 

 
0.30 

 
ปาน
กลาง 

4.84 
 

0.37 
 

มาก
ที่สุด 

7 สุขอนามัยและความปลอดภัย       
 7.1 ความสามารถในการขับถ่ายอย่าง

ถูกสุขลักษณะ 
2.90 0.30 ปาน

กลาง 
4.86 0.35 มาก

ที่สุด 
 7.2 ความสามารถในการรักษาความ

สะอาดร่างกาย 
2.92 0.28 ปาน

กลาง 
4.84 0.37 มาก

ที่สุด 
 7.3 ความสามารถในการรักษาความ

สะอาดเครื่องแต่งกาย 
2.91 0.29 ปาน

กลาง 
4.82 0.39 มาก

ที่สุด 
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 7.4 สามารถเลือกและใช้ภาชนะและ
อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

2.90 0.30 ปาน
กลาง 

4.86 0.35 มาก
ที่สุด 

 7.5 มีความรู้ความเข้าใจโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และวิธีการป้องกัน 

2.90 0.30 ปาน
กลาง 

4.86 0.35 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.91 
 

0.29 
 

ปาน
กลาง 

4.85 
 

0.36 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

ข้อที่ รายการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
8 การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน       
 8.1 ความสามารถในการน าความรู้ไป

ใช้ในทางที่ถูกต้อง 
2.91 0.29 ปาน

กลาง 
4.70 0.46 มาก

ที่สุด 
 8.2 ความสามารถในการน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.93 0.26 ปาน

กลาง 
4.79 0.41 มาก

ที่สุด 
 8.3 ความสามารถในการเรียนรู้วิชา 

ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.92 0.27 ปาน

กลาง 
4.81 0.39 มาก

ที่สุด 
 8.4 ความสามารถในการรู้จักจัด 

การชีวิตในแต่ละวันของตนเอง 
2.91 0.29 ปาน

กลาง 
4.70 0.46 มาก

ที่สุด 
 8.5 การน าความรู้ด้านการคิดค านวณ 

การอ่าน ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.93 0.26 ปาน

กลาง 
4.79 0.41 มาก

ที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 2.92 

 
0.27 

 
ปาน
กลาง 

4.76 
 

0.43 
 

มาก
ที่สุด 

9 การใช้เวลาว่าง       
 9.1 ความสามารถในการท างานอดิเรก 2.89 0.32 ปาน

กลาง 

4.78 0.42 มาก
ที่สุด 

 9.2 การท างานตามความถนัดและ
ความชอบของตนเองในการใช้เวลาว่าง 

2.90 0.32 ปาน
กลาง 

4.78 0.41 มาก
ที่สุด 

 9.3 รู้จักอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง 2.90 0.31 ปาน
กลาง 

4.82 0.39 มาก
ที่สุด 

 9.4 รู้จักท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ 2.90 0.30 ปาน
กลาง 

4.79 0.41 มาก
ที่สุด 

 9.5 รู้จักออกก าลังกายเมื่อมีเวลาว่าง 2.89 0.32 ปาน
กลาง 

4.78 0.42 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.90 0.31 ปาน 4.79 0.41 มาก
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  กลาง   ที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ รายการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
10  การท างาน       
 10.1 ความรับผิดชอบในการท างาน 2.89 0.31 ปาน

กลาง 
4.67 0.47 มาก

ที่สุด 
 10.2 ความสามารถในการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 
2.91 0.29 ปาน

กลาง 

4.73 0.44 มาก
ที่สุด 

 10.3 ความสามารถในการน าความรู้ไป
ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้อง 

2.89 0.31 ปาน
กลาง 

4.88 0.33 มาก
ที่สุด 

 10.4 ความสามารถในการท างานเป็น
ทีม 

2.89 0.31 ปาน
กลาง 

4.83 0.37 มาก
ที่สุด 

 10.5 ความสามารถในการท างานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต 

2.84 0.37 ปาน
กลาง 

4.77 0.42 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.88 
 

0.32 
 

ปาน
กลาง 

4.78 
 

0.41 
 

มาก
ที่สุด 

 ผลการปฏิบัติงานของครู         
11 ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียนของ

นักเรียน 
2.89 0.31 ปาน

กลาง 
4.88 0.33 มาก

ที่สุด 
 11.1 พฤติกรรมที่แสดงออกว่านักเรียน

มีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนตาม
กระบวนการสอนของครู 

2.89 0.31 ปาน
กลาง 

4.83 0.37 มาก
ที่สุด 

 11.2 ครูมีการน าผลการเรียนของ
นักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียน 
มีผลการเรียนดีขึ้น  

2.84 0.37 ปาน
กลาง 

4.77 0.42 มาก
ที่สุด 

 11.3 ครูผู้สอนมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจในการเรียน 

2.85 0.35 ปาน
กลาง 

4.71 0.45 มาก
ที่สุด 
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 11.4 ครูผู้สอนให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด
จนเกิดความเข้าใจและผลการเรียนดีขึ้น 

2.87 0.42 ปาน
กลาง 

4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

 11.5 ครูได้ทราบผลการเรียนของ
นักเรียนจากการปฏิบัติจริงในการ
ท างาน 

2.89 0.31 ปาน
กลาง 

4.88 0.33 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.87 
 

0.35 
 

ปาน
กลาง 

4.77 
 

0.41 
 

มาก
ที่สุด 

 

ข้อที่ รายการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
12 ผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงาน

ของนักเรียน 
      

 12.1 ครูมีการประเมินผลงานที่
มอบหมายให้นักเรียน 

2.91 0.28 ปาน
กลาง 

4.91 0.28 มาก
ที่สุด 

 12.2 ครูมีการท าข้อมูล สารสนเทศว่า
นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

2.89 0.32 ปาน
กลาง 

4.89 0.32 มาก
ที่สุด 

 12.3 ครูก าหนดกิจกรรมการสอน
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.91 0.28 ปาน
กลาง 

4.91 0.28 มาก 

 12.4 ครูจัดกิจกรรมโดยการเน้นการลง
มือปฏิบัติจริง 

2.81 0.39 ปาน
กลาง 

4.81 0.39 มาก
ที่สุด 

 12.5 ครูมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน  

2.89 0.32 ปาน
กลาง 

4.89 0.32 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.88 
 

0.32 
 

ปาน
กลาง 

4.88 
 

0.32 
 

มาก
ที่สุด 

 คุณภาพครู         
13 การพัฒนาตนเองของครู       
 13.1 ครูมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิม

เกีย่วกับการจัดการเรียนการสอน 
2.81 0.39 ปาน

กลาง 
4.81 0.39 มาก

ที่สุด 
 13.2   ครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
2.89 0.32 ปาน

กลาง 
4.89 0.32 มาก

ที่สุด 
 13.3 ครูมีการปรับปรุง และเพ่ิมความรู้

ความเข้าใจในการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

2.88 0.33 ปาน
กลาง 

4.86 0.35 มาก
ทีสุ่ด 

 13.4 ครูมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถชองตนเองเพ่ือให้ทันกับ

2.81 0.39 ปาน
กลาง 

4.81 0.39 มาก
ที่สุด 
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ความเปลี่ยนแปลง 
 13.5 มีการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง

ให้มีความช านาญในการสอน 
2.89 0.32 ปาน

กลาง 
4.89 0.32 มาก

ที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 2.86 

 
0.35 

 
ปาน
กลาง 

4.85 
 

0.35 
 

มาก
ที่สุด 

 
 
 
 

ข้อที่ รายการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
14 การศึกษา/อบรม       
 14.1 ครูมีการศึกษาสูงกว่าระดับ

ปริญญาตรี 
2.88 0.33 ปาน

กลาง 
4.80 0.40 มาก

ที่สุด 
 14.2 ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน 
2.90 0.30 ปาน

กลาง 
4.83 0.38 มาก

ที่สุด 
 14.3 ครูมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม

เพ่ือน ามาสอนนักเรียน 
2.91 0.28 ปาน

กลาง 

4.86 0.35 มาก
ที่สุด 

 14.4 ครูน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา/
อบรม มาพัฒนาการเรียนการสอนให้
นักเรียนประสบผลส าเร็จ 

2.89 0.32 ปาน
กลาง 

4.85 0.36 มาก
ทีสุ่ด 

 14.5 ครูมีการปรับปรุงการสอน น า
วิธีการสอนที่ทันสมัยมาสอนนักเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพ 

2.91 0.28 ปาน
กลาง 

4.83 0.38 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.90 
 

0.30 
 

ปาน
กลาง 

4.83 
 

0.37 
 

มาก
ที่สุด 

15 ประสบการณ์การสอนของครู       
 15.1 ครูมีประสบการณ์การสอนมา

นาน มีความรู้ใหม่ ๆ มาจัดการเรียน
การสอนนักเรียน 

2.81 0.39 ปาน
กลาง 

4.79 0.41 มาก
ที่สุด 

 15.2 ครูน าเทคนิคที่เกิดจาก
ประสบการณ์การสอนมาพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

2.89 0.32 ปาน
กลาง 

4.84 0.37 มาก
ที่สุด 

 15.3 ครูมีความช านาญในการจัด 
การเรียนการสอนรายบุคคล 

2.88 0.33 ปาน
กลาง 

4.85 0.36 มาก
ที่สุด 

 15.4 ครูมีเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ 2.89 0.32 ปาน 4.84 0.37 มาก
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ในการจัดการเรียนการสอน ที่ได้ความรู้
จากการศึกษา/อบรม 

กลาง ที่สุด 

 15.5 ครูมีความรู้ความสามารที่ทันสมัย 
ทันต่อความเปลี่ยนแปลที่จะเกิดข้ึน 
 

2.81 0.39 ปาน
กลาง 

4.79 0.41 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.86 
 

0.35 
 

ปาน
กลาง 

4.82 
 

0.38 
 

มาก
ที่สุด 

 
 

ข้อที่ รายการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
 ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศใน

โรงเรียน   
      

16 บรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน       
 16.1 ความสามารถของครูด้านการจัด

ประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

2.88 0.33 ปาน
กลาง 

4.71 0.46 มาก
ที่สุด 

 16.2 ครูมีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 

2.85 0.36 ปาน
กลาง 

4.78 0.42 มาก
ที่สุด 

 16.3 ครูมีการส่งเสริมพัฒนานักเรียน
เป็นรายบุคคล 

2.88 0.33 ปาน
กลาง 

4.76 0.43 มาก
ที่สุด 

 16.4 ครูมีการสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนเป็นกันเอง 

2.85 0.36 ปาน
กลาง 

4.81 0.39 มาก
ที่สุด 

 16.5 ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.36 0.35 ปาน
กลาง 

4.79 0.41 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.76 
 

0.35 
 

ปาน
กลาง 

4.77 
 

0.42 
 

มาก
ที่สุด 

17 บรรยากาศในที่ท างาน         
 17.1 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

กับครูในโรงเรียน 
2.85 0.36 ปาน

กลาง 

4.81 0.39 มาก
ที่สุด 

 17.2 โรงเรียนมีความพร้อมในการ
ท างานทั้งวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อ 
การเรียนการสอน 

2.36 0.35 ปาน
กลาง 

4.79 0.41 มาก
ที่สุด 

 17.3 ครูมีการออกแบบและวาง
แผนการเรียนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งไกล

2.78 0.42 ปาน
กลาง 

4.75 0.44 มาก
ที่สุด 
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ตัวนักเรียนด้วยความร่วมมือของเพ่ือน
ร่วมงานในโรงเรียน 

 17.4 ครูมีส่วนร่วมในการท างานเป็น
กลุ่มเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนร่วมงาน 

2.81 0.39 ปาน
กลาง 

4.78 0.42 มาก
ที่สุด 

 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อที่ รายการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
 17.5 มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ครูกับนักเรียนโดยสร้างบรรยากาศให้
สนุกสนานเป็นกันเอง 

2.80 0.40 ปาน
กลาง 

4.85 0.36 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.72 
 

0.38 
 

ปาน
กลาง 

4.80 
 

0.40 
 

มาก
ที่สุด 

 กระบวนการสอนของครูผู้สอน         
18 แรงจูงใจของครู       
 18.1 ครูมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้าง

ทิศทางในการเรียนให้กับนักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีจุดหมาย 

2.89 0.32 ปาน
กลาง 

4.66 0.48 มาก
ที่สุด 

 18.2 ครูมีกระบวนการสร้างเป้าหมาย
ให้นักเรียนได้ท าจนประสบผลส าเร็จ 

2.91 0.28 ปาน
กลาง 

4.73 0.45 มาก
ที่สุด 

 18.3 มีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 

2.95 0.22 ปาน
กลาง 

4.74 0.44 มาก
ที่สุด 

 18.4 มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนได้มีความรู้สึกต่อการเรียน 
การสอนให้ประสบผลส าเร็จ 

2.88 0.33 ปาน
กลาง 

4.75 0.44 มาก
ที่สุด 

 18.5 มีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
ได้รับการกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่ดี 
เหมาะสม 

2.89 0.32 ปาน
กลาง 

4.66 0.48 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.90 
 

0.29 
 

ปาน
กลาง 

4.71 
 

0.46 
 

มาก
ที่สุด 

19 การสอนภาคทฤษฎี       
 19.1 การสอนให้นักเรียนเกิดความรู้ 2.89 0.32 ปาน 4.71 0.46 มาก
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กลาง ที่สุด 
 19.2 การสอนให้นักเรียนบรรลุตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ 
2.78 0.42 ปาน

กลาง 

4.70 0.46 มาก
ที่สุด 

 19.3 การสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

2.78 0.42 ปาน
กลาง 

4.75 0.44 มาก
ที่สุด 

 19.4 มีการใช้เตรียมการสอนไว้
ล่วงหน้า 

2.83 0.38 ปาน
กลาง 

4.74 0.44 มาก
ที่สุด 

 
 

ข้อที่ รายการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
 19.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่

ค้นคว้าจากหนังสือเรียน สอนโดย 
การบรรยาย การสาธิต  

2.81 0.39 ปาน
กลาง 

4.64 0.48 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.82 
 

0.39 
 

ปาน
กลาง 

4.71 
 

0.46 
 

มาก
ที่สุด 

20 การสอนภาคปฏิบัติ       
 20.1 มีการสอนโดยให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริง 
2.89 0.42 ปาน

กลาง 
4.63 0.49 มาก

ที่สุด 
 20.2 มีการเตรียมความพร้อมด้าน

สภาพร่างกายของนักเรียนให้มีความ
พร้อมอย่างถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติ  

2.94 0.37 ปาน
กลาง 

4.71 0.46 มาก
ที่สุด 

 20.3 ก่อนลงมือปฏิบัตินักเรียนมีความ
พร้อมในการท างาน 

2.90 0.38 ปาน
กลาง 

4.68 0.47 มาก
ที่สุด 

 20.4 สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

2.83 0.38 ปาน
กลาง 

4.75 0.44 มาก
ที่สุด 

 20.5 ครูมีความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการ
สอนในเนื้อหาที่จ าเป็นก่อนลงมือปฏิบัติ 

2.91 0.40 ปาน
กลาง 

4.65 0.48 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.89 
 

0.39 
 

ปาน
กลาง 

4.68 
 

0.47 
 

มาก
ที่สุด 

21 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น       
 21.1 ครูมีการใช้องค์ความรู้จากอดีตมา

ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอน 

2.90 0.38 ปาน
กลาง 

4.68 0.47 มาก
ที่สุด 

 21.2 ครูมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 2.83 0.38 ปาน 4.75 0.44 มาก
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ใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลาง ที่สุด 
 21.3 ครูมีการน านักเรียนไปศึกษา

แหล่งความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.91 0.40 ปาน

กลาง 
4.65 0.48 มาก

ทีสุ่ด 
 21.4 มีการจัดการเรียนการสอนที่

เกี่ยวข้องกับชุมชน 
2.85 0.48 ปาน

กลาง 
4.70 0.46 มาก

ที่สุด 
 
 
 
 

ข้อที่ รายการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
 21.5 มีการจัดการเรียนการสอนด้วย

การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ใช้
ให้เกิดประโยชน์ 

2.78 0.42 ปาน
กลาง 

4.68 0.47 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.85 
 

0.41 
 

ปาน
กลาง 

4.69 
 

0.46 
 

มาก
ที่สุด 

 การใช้สื่อการสอน         
22 สื่อสิ่งพิมพ์       
 22.1 ครูมีหนังสือส าหรับจัดการเรียน

การสอน 
2.90 0.38 ปาน

กลาง 
4.68 0.47 มาก

ที่สุด 
 22.2 ครูมีเอกสารประกอบการสอน 2.83 0.38 ปาน

กลาง 
4.75 0.44 มาก

ที่สุด 
 22.3 ครูมีการน าวารสาร หนังสือพิมพ์

มาให้นักเรียนค้นคว้า 
2.91 0.40 ปาน

กลาง 
4.65 0.48 มาก

ที่สุด 
 22.4 ครูมีการน างานวิจัยมาให้นักเรียน

ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
2.89 0.32 ปาน

กลาง 

4.71 0.46 มาก
ที่สุด 

 22.5 ครูน าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมหรือ
อ่านประกอบมาให้นักเรียนได้ศึกษา
เพ่ิมเติม 

2.78 0.42 ปาน
กลาง 

4.70 0.46 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.86 
 

0.38 
 

ปาน
กลาง 

4.70 
 

0.46 
 

มาก
ที่สุด 

23 สื่อเทคโนโลยี       
 23.1 ครูใช้สื่อวีดีทัศน์ในการจัด 

การเรียนการสอน 
2.89 0.32 ปาน

กลาง 

4.71 0.46 มาก
ที่สุด 

 23.2 ครูมีการน าเทคโนโลยีมา 2.78 0.42 ปาน 4.70 0.46 มาก
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ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน กลาง ที่สุด 
 23.3 ครูมีการใช้อินเทอร์เน็ตใน   

การเรียนการสอน 
2.78 0.42 ปาน

กลาง 

4.75 0.44 มาก
ที่สุด 

 23.4 ครูให้นักเรียนได้ใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน  

2.83 0.38 ปาน
กลาง 

4.74 0.44 มาก
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 

ข้อที่ รายการ ก่อนการใช้รูปแบบ หลังการใช้รูปแบบ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
 23.5 ครูมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้

ศึกษาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2.81 0.39 ปาน

กลาง 

4.64 0.48 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.82 
 

0.39 
 

ปาน
กลาง 

4.71 
 

0.46 
 

มาก
ที่สุด 

24 ห้องปฏิบัติการ       
 24.1 ครูมีการใช้ห้องปฏิบัติการใน  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.89 0.32 ปาน

กลาง 
4.66 0.48 มาก

ที่สุด 
 24.2 มีการใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือจัด

กิจกรรมที่เกิดประโยชน์ทั้งครูและ
นักเรียน 

2.91 0.28 ปาน
กลาง 

4.73 0.45 มาก
ทีสุ่ด 

 24.3 มีการใช้ห้องปฏิบัติการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

2.95 0.22 ปาน
กลาง 

4.74 0.44 มาก
ที่สุด 

 24.4 บรรยากาศห้องปฏิบัติการมี
บรรยากาศที่เหมาะสมในการศึกษาหา
ความรู้ 

2.88 0.33 ปาน
กลาง 

4.75 0.44 มาก
ที่สุด 

 24.5 ครูจัดห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอนทั้งรายกลุ่มและ
รายบุคคล 

2.89 0.32 ปาน
กลาง 

4.66 0.48 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.90 
 

0.29 
 

ปาน
กลาง 

4.71 
 

0.46 
 

มาก
ที่สุด 

 

 จากตาราที่ 5.4 พบว่า ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ พบว่า ด้านการสื่อ
ความหมายก่อนการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.23 หลัง
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การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39 ด้านการดูแลตนเอง 
ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.30  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38 ด้านการ
ด ารงชีวิตในบ้าน ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.30  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.37 ทักษะทางสังคม ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29 หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.37 การใช้สาธารณะสมบัติ  ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.91 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.31  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 การควบคุมตนเอง ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37  สุขอนามัยและความปลอดภัย ก่อนใช้รูปแบบด้าน
การสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29  หลังการใช้
รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 การเรียนวิชาเพ่ือ
ชีวิตประจ าวัน ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.29  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.43  การใช้เวลาว่าง ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.31  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.41 การท างาน ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.41 

 ผลการปฏิบัติงานของครู พบว่า ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน ก่อนใช้
รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  หลัง
การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 
ผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน พบว่า ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32 
 คุณภาพครู พบว่า การพัฒนาตนเองของครู ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35 การศึกษา/อบรม ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อ
ความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30  หลังการใช้รูปแบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 ประสบการณ์การสอนของครู ก่อนใช้
รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  หลัง
การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38 



 

 

127 

 ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน พบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน ก่อน
ใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  
หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 และบรรยากาศ
ในที่ท างาน ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.38  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40  
 กระบวนการสอนของครูผู้สอน พบว่า แรงจูงใจของครู ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อ
ความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29  หลังการใช้รูปแบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 การสอนภาคทฤษฎี ก่อนใช้รูปแบบ
ด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39  หลังการใช้
รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 การสอนภาคปฏิบัติ ก่อนใช้
รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39  หลัง
การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.41  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46  
 การใช้สื่อการสอน  พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46  สื่อเทคโนโลยี ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46  ห้องปฏิบัติการ  ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อ
ความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29  หลังการใช้รูปแบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46   
 



 
 

บทท่ี 6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
6.1 ความน า 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือวัดระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ระดับคุณภาพครู กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู ทัศนคติของครู ต่อ
บรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือหารูปแบบความสัมพันธ์ของคุณภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ คุณภาพครูกระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู และทัศนคติ
ของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูใน โรงเรียนเรียนรวมสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 3) ทดลองและประเมินผลรูปแบบการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพของประชากร โดยใช้ค่าความถ่ีและ
ค่าร้อยละ สภาพของตัวแปรวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมคุณภาพครูกระบวนการสอน
ของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู  ทัศน์คติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน จนไปสู่ผล การ
ปฏิบัติงานของครู ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าเข้า
ในการวิเคราะห์แบบจ าลอง LISREL ซึ่งได้น าเสนอข้อค้นพบไปแล้วข้างต้น  
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมคุณภาพครู
กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู  ทัศน์คติของครูต่อบรรยากาศใน
โรงเรียน จนไปสู่ผล การปฏิบัติงานของครู  ผู้วิจัยจึงขอสรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย และข้อค้นพบที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พร้อมกับท าการอภิปรายผลที่ได้จากข้อ
ค้นพบ และข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 
6.2 สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
 จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้รายงายข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 2 ข้อ และตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 4 ข้อ โดยมีสมการทั้งหมด 8 สมการ ตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 
 6.2.1 สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 : เพื่อวัดระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษระดับคุณภาพครู กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู 
ทัศนคติของครู ต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียน
รวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
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 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปร
ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยจะได้น าไปเป็น
ข้อพิจารณาในการน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป  และค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุดของตัวแปร
ประจักษ์ จากการสอบถามผู้บริหารจ านวน 41 คน ได้ผลดังนี้ 
  1. ระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงานของครู พบว่า ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียน มี
ค่าเฉลี่ย 3.26 ค่าต่ าสุด (2.60) ค่าสูงสุด (4.00) และผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของ
นักเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.40) 
  2. ระดับคุณภาพครู พบว่า การพัฒนาตนเองของครู มีค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าต่ าสุด (2.80) 
ค่าสู งสุด  (3.80) การศึกษา/อบรม มีค่าเฉลี่ ย  3.53  ค่าต่ าสุด (4.40) ค่ าสู งสุด  (3.53) 
ประสบการณ์การสอนของครู 3.11 ค่าต่ าสุด (2.20) ค่าสูงสุด (4.00) 
  3. ระดับคุณภาพของทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน พบว่า บรรยากาศใน
ชั้นเรียนของครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 3.12 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.00) และบรรยากาศในที่
ท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.20 ค่าต่ าสุด (2.80) ค่าสูงสุด (4.00) 
  4. ระดับคุณภาพของกระบวนการสอนของครูผู้สอน พบว่า แรงจูงใจของครู มี
ค่าเฉลี่ย 3.40 ค่าต่ าสุด (2.60) ค่าสูงสุด (4.60) การสอนภาคทฤษฎี มีค่าเฉลี่ย 3.19 ค่าต่ าสุด 
(2.60) ค่าสูงสุด (3.80) การสอนภาคปฏิบัติ 3.26 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.00) การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 3.53 ค่าต่ าสุด (3.00) สูงสุด (4.40)  
  5. ระดับคุณภาพการใช้สื่อการสอน พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 3.11 ค่าต่ าสุด 
(2.20) ค่าสู งสุด  (4.00) สื่อเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ ย 3.12 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสู งสุด  (4.00) 
ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.20 ค่าต่ าสุด (2.80) ค่าสูงสุด (4.00)  
  6. คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษชั้นเรียนรวม พบว่า ด้านการสื่อ
ความหมาย มีค่าเฉลี่ย 3.21 ค่าต่ าสุด (2.60) ค่าสูงสุด (4.00) ด้านการดูแลตนเอง มีค่าเฉลี่ย 
3.40 ค่าต่ าสุด(2.80) สูงสุด (4.40) ด้านการด ารงชีวิตในบ้าน ค่าเฉลี่ย 3.06 ค่าต่ าสุด (2.40) 
ค่าสูงสุด(4.00) ด้านทักษะทางสังคม มีคา่เฉลี่ย 2.99 ค่าต่ าสุด(2.20) ค่าสูงสุด (4.00) ด้านการใช้
สาธารณะสมบัติ ค่าเฉลี่ย 3.23 ค่าต่ าสุด (3.00) ค่าสูงสุด (3.80) ด้านการควบคุมตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 3.20 ค่าต่ าสุด (3.00) ค่าสูงสุด (4.00) ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 
3.10 ค่าต่ าสุด (2.40) ค่าสูงสุด (4.00) ด้านการเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ย 3.61 ค่า
ต่ าสุด (3.00) ค่าสูงสุด (4.40) ด้านการใช้เวลาว่าง มีค่าเฉลี่ย 3.27 ค่าต่ าสุด (2.80) ค่าสูงสุด 
(3.80) และด้านการท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ค่าต่ าสุด (2.60) ค่าสูงสุด (4.00)  
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์กับตัวแปรแฝง พบว่า การสร้างแรงจูงใจของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามากที่สุด ความร่วมมือใน
การก าหนดบทบาทมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือของครูกับผู้บริหารมากที่สุด  ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียนมากที่สุด 
ความร่วมมือในการท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง พบว่า 
ความร่วมมือในการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีความสัมพันธ์มากที่สุด และคุณภาพ
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นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีความสัมพันธ์อย่างมากที่สุดกับพัฒนาการด้านอารมณ์และ
สังคมของนักเรียน  
 
 6.2.2 สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 : เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์ของ
คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ คุณภาพครูกระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อ
การสอนของครู และทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่ มีผลต่อการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 
 คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ระดับคุณภาพครู กระบวนการสอนของ
ครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู ทัศนคติของครู ต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า กลุ่มประชากรส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 51 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่ ประสบการณ์ 11 – 
20 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประจักษ์กับตัวแปรแฝง พบว่า ตัวแปรประจักษ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษชั้นเรียนรวม มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากสูงไปต่ า คือ 
ด้านการเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน ด้านการดูแลตนเอง ด้านการใช้เวลาว่าง ด้านการใช้
สาธารณะสมบัติ ด้านการสื่อความหมาย ด้านการควบคุมตนเอง ด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย ด้านการด ารงชีวิตในบ้าน ด้านการท างาน และด้านทักษะทางสังคม ตัวแปรประจักษ์ที่
ส่งผลต่อระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงานของครู มีค่าเฉลี่ย เรียงตามล าดับจากสูงไปต่ า คือ 
การศึกษา/อบรม มีค่าเฉลี่ย การพัฒนาตนเองของครู และประสบการณ์การสอนของครู ตัวแปร
ประจักษ์ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเรียง
ตามล าดับจากสูงไปต่ า คือ บรรยากาศในที่ท างาน และบรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน ตัว
แปรประจักษ์ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของกระบวนการสอนของครูผู้สอน เรียงตามล าดับจากสูง
ไปต่ า คือ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แรงจูงใจของครู การสอนภาคปฏิบัติ และการสอนภาคทฤษฎี 
ตัวแปรประจักษ์ท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพการใช้สื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากสูงไปต่ า 
คือ ห้องปฏิบัติการ สื่อเทคโนโลยี และสื่อสิ่งพิมพ์ 
 สมการ (1) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพของครู 
เนื่องจาก มีผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมที่แสดงออกว่านักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเรียนตามกระบวนการสอนของครู ครูมีการน าผลการเรียนของนักเรียนมา
ปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น แลครูผู้สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของ
นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียน 
 สมการ (2) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับทัศนคติของครูต่อ
บรรยากาศในโรงเรียน เนื่องจาก ครูมีความสามารรถในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้   
ที่หลากหลาย มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียน มีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง และมีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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 สมการ (3) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกระบวนการสอนของครู  
เนื่องจาก ครูมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างทิศทางในการเรียนให้กับนักเรียนได้ เรียนรู้อย่างมี
จุดหมาย มีกระบวนการสร้างเป้าหมายให้นักเรียนได้ท าจนประสบผลส าเร็จ มีการสร้างแรงจูงใจ
ให้นักเรียนได้ท างานให้มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้มีความรู้สึก
ต่อการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จ 
 สมการ (4) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้สื่อการสอน 
เนื่องจาก ครูมีหนังสือส าหรับจัดการเรียนการสอน มีเอกสารประกอบการสอนมีการน าวารสาร 
หนังสือพิมพ์มาให้นักเรียนค้นคว้า มีการน างานวิจัยมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ครูน า
หนังสืออ่านเพิ่มเติมหรืออ่านประกอบมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม  
 สมการ (5) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพผู้เรียนในชั้น
เรียนรวม เนื่องจาก ครูมีการพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน มีความรู้
ความสามารถในด้านการสื่อสาร การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน ทักษะทางสังคม การ ใช้
สาธารณะสมบัติ  การควบคุมตนเอง สุขอนามัยและความปลอดภัย การเรียนวิชาเพ่ือ
ชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่าง และการท างาน 
 

 6.2.3 สรุปข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 : ทดลองและประเมินผลรูปแบบการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
เรียนรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
 

ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ พบว่า ด้านการสื่อความหมายก่อนการใช้
รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.23 หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39 ด้านการดูแลตนเอง ก่อนใช้รูปแบบด้านการ
สื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30  หลังการใช้รูปแบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38 ด้านการด ารงชีวิตในบ้าน ก่อนใช้
รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30  หลัง
การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 ทักษะทางสังคม ก่อน
ใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29 
หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 การใช้สาธารณะ
สมบัติ  ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.31  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 
การควบคุมตนเอง ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.30  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.37  สุขอนามัยและความปลอดภัย ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.91 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อ
ความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29  หลังการใช้รูปแบบมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43  การใช้เวลาว่าง ก่อนใช้รูปแบบด้าน
การสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.31  หลังการใช้
รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 การท างาน ก่อนใช้รูปแบบ
ด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32  หลังการใช้
รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 

 ผลการปฏิบัติงานของครู พบว่า ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน ก่อนใช้
รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  หลัง
การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 
ผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน พบว่า ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32 
 คุณภาพครู พบว่า การพัฒนาตนเองของครู ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35 การศึกษา/อบรม ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อ
ความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30  หลังการใช้รูปแบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 ประสบการณ์การสอนของครู ก่อนใช้
รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  หลัง
การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38 

 ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน พบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน ก่อน
ใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  
หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 และบรรยากาศ
ในที่ท างาน ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.38  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40  
 กระบวนการสอนของครูผู้สอน พบว่า แรงจูงใจของครู ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อ
ความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29  หลังการใช้รูปแบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 การสอนภาคทฤษฎี ก่อนใช้รูปแบบ
ด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39  หลังการใช้
รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 การสอนภาคปฏิบัติ ก่อนใช้
รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39  หลัง
การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.41  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46  
 การใช้สื่อการสอน  พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46  สื่อเทคโนโลยี ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46  ห้องปฏิบัติการ  ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อ
ความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29  หลังการใช้รูปแบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46   
 
6.3 อภิปรายผล 
 
 ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  3 ข้อ คือ (1) เพ่ือวัดระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษระดับคุณภาพครู กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู ทัศนคติ
ของครู ต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (2) เพ่ือหารูปแบบความสัมพันธ์ของคุณภาพนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ คุณภาพครูกระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู และ
ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (3) ทดลองและประเมินผลรูปแบบการปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
  1. ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับคุณภาพครู กระบวนการสอน
ของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู ทัศนคติของครู ต่อบรรยากาศในโรงเรียนที่มีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผล
การปฏิบัติงานของครู คุณภาพของผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียน พบว่า คุณภาพด้านพฤติกรรม
ที่แสดงออกว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนตามกระบวนการสอนของครู ครูมีการน า
ผลการเรียนของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ครูผู้สอนมีการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียน ครูผู้สอนให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัดจนเกิดความเข้าใจและผลการเรียนดีขึ้น ครูได้ทราบผลการเรียนของนักเรียนจากการ
ปฏิบัติจริงในการท างาน ทุกประเด็นที่ครูปฏิบัติมีคุณภาพทั้งหมด แต่ต้องการให้เพ่ิมการจัด
กิจกรรมเสริมเพ่ือให้นักเรียน และคุณภาพของผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน 
พบว่า ครูมีการประเมินผลงานที่มอบหมายให้นักเรียน มีการท าข้อมูล สารสนเทศว่านักเรียนเกิด
การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ครูก าหนดกิจกรรมการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูจัดกิจกรรมโดย
การเน้นการลงมือปฏิบัติจริง และครูมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ทุก
ประเด็นมีคุณภาพแต่ต้องเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบันทึกการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล  คุณภาพครู 
พบว่า คุณภาพการพัฒนาตนเองของครู พบว่า ครูมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูมีการปรับปรุง และเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ
ในการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถชองตนเองเพ่ือให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงทุกประเด็นมีคุณภาพ แต่การพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีความช านาญใน
การสอน ครูยังไม่ได้รับการสนับสนุนได้ทั่วถึง คุณภาพการศึกษา/อบรม พบว่า ครูมีการศึกษาสูง
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กว่าระดับปริญญาตรี มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาสอนนักเรียน สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา/อบรม มา
พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนประสบผลส าเร็จอยู่ในคุณภาพดี แต่ประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
คือ การปรับปรุงการสอน น าวิธีการสอนที่ทันสมัยมาสอนนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  คุณภาพ
ของประสบการณ์การสอนของครู พบว่า ครูมีประสบการณ์การสอนมานาน มีความรู้ใหม่ ๆ มา
จัดการเรียนการสอนนักเรียน ครูน าเทคนิคที่เกิดจากประสบการณ์การสอนมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์
นักเรียน และครูมีความรู้ความสามารที่ทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลที่จะเกิดขึ้นมีคุณภาพ
ระดับดี แต่ประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ ครูมีความช านาญในการจัดการเรียน    การสอนรายบุคคล 
และครูมีเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ได้ความรู้จากการศึกษา/อบรม 
ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน คุณภาพของบรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน พบว่า 
ความสามารถของครูด้านการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูมีความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ครูมีการส่งเสริม
พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ครูมีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง และครูมีการจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทุกประเด็นมีคุณภาพดี แต่ต้องการให้เพ่ิม
สร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้มีมุมต่าง ๆ เช่น มุมสงบ มุมศิลปะ เป็นต้น คุณภาพของ
บรรยากาศในที่ท างาน พบว่า ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูในโรงเรียน โรงเรียนมี
ความพร้อมในการท างานทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ครูมีการออกแบบและ
วางแผนการเรียนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัวนักเรียนด้วยความร่วมมือของเพ่ือนร่วมงานใน
โรงเรียน ครูมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่มเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน และ
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนโดยสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเป็นกันเอง ทุก
ประเด็นมีคุณภาพที่ดีเหมาะสม กระบวนการสอนของครูผู้สอน พบว่า คุณภาพของแรงจูงใจของ
ครู พบว่า ครูมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างทิศทางในการเรียนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
จุดหมาย ครูมีกระบวนการสร้างเป้าหมายให้นักเรียนได้ท าจนประสบผลส าเร็จ มีการสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนได้ท างานให้มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้มี
ความรู้สึกต่อการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จ มีคุณภาพดี แต่ต้องเพ่ิมการสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่ดี เหมาะสม ให้เหมาะสมกับนักเรียน  คุณภาพการ
สอนภาคทฤษฎี พบว่า การสอนให้นักเรียนเกิดความรู้ การสอนให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ การสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการใช้เตรียมการสอนไว้
ล่วงหน้า มีคุณภาพดี แต่การจัดการเรียนการสอนที่ค้นคว้าจากหนังสือเรียน สอนโดยการบรรยาย 
การสาธิต ครูควรลดการบรรยายลง คุณภาพการสอนภาคปฏิบัติ พบว่า มีการสอนโดยให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายของนักเรียนให้มีความพร้อมอย่าง
ถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติ ก่อนลงมือปฏิบัตินักเรียนมีความพร้อมในการท างาน สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลมีคุณภาพดี แต่ประเด็นครูมีความรู้ใหม่ ๆ 
ทางด้านการสอนในเนื้อหาที่จ าเป็นก่อนลงมือปฏิบัติ ครูต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับการสอนให้มากกว่านี้ และคุณภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ครูมีการใช้องค์ความรู้
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จากอดีตมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ครูมีการน านักเรียนไปศึกษาแหล่งความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมี
การจัดการเรียนการสอนด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์มีคุณภาพ
ระดับดี แต่ประเด็นมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ควรเพ่ิมเติมให้มีปราชญ์
ชาวบ้านเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้สื่อการสอน พบว่า คุณภาพด้านสื่อ
สิ่งพิมพ์ พบว่า ครูมีหนังสือส าหรับจัดการเรียนการสอน ครูมีการน าวารสาร หนังสือพิมพ์มาให้
นักเรียนค้นคว้า และครูน าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมหรืออ่านประกอบมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม มี
คุณภาพดี แต่ประเด็นที่ต้องเพ่ิมคือ ครูมีเอกสารประกอบการสอน และครูมีการน างานวิจัยมาให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จะต้องเพ่ิมความรู้ให้ครูได้จัดท าอย่างเข้าใจ  คุณภาพด้านสื่อ
เทคโนโลยี พบว่า ครูใช้สื่อวีดีทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน ครูมีการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ครูมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน และครูให้นักเรียน
ได้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคุณภาพดี แต่ประเด็นครูมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้
ศึกษาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยังคุณภาพระดับต่ าเนื่องมาจากโรงเรียนยังไม่มีความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี คุณภาพด้านห้องปฏิบัติการ พบว่า ครูมีการใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มีการใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ทั้งครูและนักเรียน มี
การใช้ห้องปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน บรรยากาศ
ห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เหมาะสมในการศึกษาหาความรู้ มีคุณภาพดี แต่ประเด็นครูจัด
ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล ยังไม่เอ้ือมากเท่าที่ควรอาจ
เนื่องมาจากพ้ืนที่ของห้องคับแคบเกินไป ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลได้ 
ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ พบว่า คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษใน
การสื่อความหมาย พบว่า ด้านการฟัง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในทุกระดับชั้น มีปัญหาใน
การรับรู้เข้าใจเรื่องราว เข้าใจความคิดของบุคคล เข้าใจความหมายของการสื่อสารแล้วสามารถ
น าสิ่งที่ได้ฟังไปปฏิบัติได้ มีความสามารถฟังเพ่ือให้เกิดความรู้ ความบันเทิง และผ่อนคลาย อยู่ใน
ระดับต่ า วิเคราะห์เรื่องราวจากการฟังไมได้ ด้านการพูด พบว่า เมื่อให้พูดต่อหน้าสาธารณะ
นักเรียน   ไม่สามารถพูดได้ เมื่อให้พูดสื่อสารกับคนอ่ืน ท าให้คนอ่ืนไม่มีความเข้าใจ ผู้อ่ื นไม่มี
ความเข้าใจสิ่งที่นักเรียนพูดสื่อสารออกมา ด้านการอ่าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการ
อ่านอยู่ในระดับต่ า บางคนอ่านไม่ออก บางคนอ่านได้แต่ไม่เข้าใจความหมาย ด้านการเขียน 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เขียนไม่ได้ เขียนผิด ๆ ถูก ๆ มีปัญหาในการเขียนเป็นประโยค เขียน
บรรยายไม่ได้ และด้านการมอง/ดู นักเรียนไม่มีปัญหาในการมอง และมีจุดมุ่งหมายในการมอง  
คุณภาพด้านการดูแลตนเอง พบว่า คุณภาพด้านการดูแลตนเองของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษอยู่ในระดับต่ าในทุกระดับชั้น ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง การเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ และการท า
จิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส คุณภาพด้านการด ารงชีวิตในบ้าน พบว่า ความสามารถในการดูแลความ
สะอาดร่างกายของตนเอง ความสามารถในการแต่งกาย ความสามารถในการักษาความสะอาด
ภายในบ้าน ความสามารถในการท าอาหารรับประทานและความสามารถในการท างานเพื่อตนเอง
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และช่วยผู้ปกครอง ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น คุณภาพด้านทักษะทางสังคม พบว่า นักเรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสังคม มีการ
ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี แต่เรื่องการเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว และสังคม 
และการแสดงออกในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น  คุณภาพด้านการใช้
สาธารณะสมบัติ พบว่า นักเรียนรู้จักการใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติอย่างเหมาะสม รู้จักการ
ไม่ท าลายสาธารณสมบัติ รู้จักอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน รักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพด้านการควบคุมตนเอง พบว่า การรู้จักเลือกและปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง การรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง การรู้จักควบคุมเวลาในการท างาน การรู้จักอดทนรอ
ในสิ่งที่ต้องการ การรู้จักควบคุมการรับประทานอาหาร ต้องได้รับการพัฒนาทุกประเด็น คุณภาพ
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย พบว่า ความสามารถในการขับถ่ายอย่างถูกสุขลักษณะ 
ความสามารถในการรักษาความสะอาดร่างกาย ความสามารถในการรักษาความสะอาดเครื่อง
แต่งกาย การเลือกและใช้ภาชนะและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
และความรู้ความเข้าใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีการป้องกัน ทุกประเด็นต้องได้รับการ
แก้ไข และพัฒนาให้นักเรียนได้มีความเข้าใจมากขึ้น คุณภาพด้านการเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
พบว่า นักเรียนยังไม่มีความรู้ในเรื่อง การน าความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง การเรียนรู้วิชาต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การรู้จักจัดการชีวิตในแต่ละวันของตนเอง และการคิดค านวณ การ
อ่าน ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน คุณภาพด้านการใช้เวลาว่าง พบว่า ความสามารถในการท างาน
อดิเรก การท างานตามความถนัดและความชอบของตนเองในการใช้เวลาว่าง รู้จักอ่านหนังสือเมื่อ
มีเวลาว่าง รู้จักท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ และการรู้จักออกก าลังกายเมื่อมีเวลาว่าง ทั้งหมดเป็น
ประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น และคุณภาพด้านการท างาน พบว่า นักเรียนมีความ
รับผิดชอบในการท างาน มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความสามารถในการน า
ความรู้ ไปใช้ ในการท างานได้อย่างถูกต้องมีความสามารถในการท างานเป็นทีม และมี
ความสามารถในการท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับ รอบบินส์ (Robbins, 1994) 
พบว่าการสร้างแรงจูงใจ เป็นพลังที่มีความส าคัญซึ่งก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคนจะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการท างานที่มีประสิทธิภาพและยัง
สอดคล้องกับแมคเชลแลนด์, อันเดอร์เฟอร์, บารอน, แอมโบสและกูริก (McClelland, 1961; 
Alderfer, 1996; Baron, 1991; Ambrose & Kulik, 1999) ผู้บริหารที่มีความรอบรู้และเข้าใจ
เรื่องแรงจูงใจอย่างดีจะสามารถอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมองค์กรสถานศึกษาได้ สามารถ
พยากรณ์ผลของกิจกรรมทางการบริหารได้และรู้ทิศทางในการปฏิบัติไปสู่การบรรลุความส าเร็จ
ตามเป้าหมายของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 
1991) พบว่าการสร้างแรงจูงใจในการท างานที่ประสบความส าเร็จได้นั้น จะต้องจูงใจให้บุคคลมี
ความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ความอดทน มีพฤติกรรมที่มีลักษณะไม่เพียงพอหรือเติมไม่เต็มทางจิตใจที่
เรียกว่า ความต้องการ แรงขับ รางวัลอันเป็นสิ่งล่อใจและสอดคล้องกับ เชอร์ริงตัน, ลูธาน 
(Cherrington, 1994; Luthans, 1992) พบว่าการสร้างแรงจูงใจ ท าให้เกิดความคาดหวังจาก
การท างาน ความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของงาน การน าไปสู่ความส าเร็จของงานได้ ความสัมพันธ์
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ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียนมากที่สุด  
เนื่องจากมีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือรวบรวมข้อมูลของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เกี่ยวกับ
ปัญหาและความต้องการของครอบครัว มีช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น และสายตรงผู้อ านวยการโรงเรียน มีกิจกรรมศึกษาดูงาน
ร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครอง มีการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับครูก าหนดไว้ใน
ปฏิทินปฏิบัติการของโรงเรียน เช่น การปฐมนิเทศ งานวันแม่ งานวันพ่อ สอดคล้องกับ เคทซ์ 
และลัวเรีย (Katz & Laurie, 1992) พบว่า การด าเนินการติดต่ออย่างสม่ าเสมอระหว่างครูกับ
ผู้ปกครองให้ข่าวสารที่ดีแก่ผู้ปกครองเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ปกครอง
มาร่วมงานให้มากท่ีสุด ได้แก่ จดหมายข่าว โทรศัพท์ โปสเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ การให้บริการ เช่น 
การบริการด้านยานพาหนะในการเข้าร่วมประชุมตลอดจนการดูแลเด็ก แสดงปฏิกิริยาในการ
ติดต่ออย่างมีคุณค่า และยังสอดคล้องกับ ลอมบานา (Lombana, 1983) พบว่าผู้ปกครองจะให้
ความร่วมมือกับทางโรงเรียนถ้าได้รับความเอาใจใส่จากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ตอบสนองโดยทัน
เหตุการณ์เมื่อได้รับการติดต่อจากทางโรงเรียน ความสัมพันธ์โดยการใช้สื่อ เช่น การเขียน
จดหมาย การโทรศัพท์ การประชุม  ความร่วมมือในการท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง พบว่า ความร่วมมือในการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
มีความสัมพันธ์มากที่สุด เนื่องจากโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล และมีการติดตาม การเข้าร่วมประชุมของผู้ปกครองมีข้อมูลของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษที่ระบุความสามารถพ้ืนฐานและความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เช่น เครื่องช่วยฟัง สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งมีการ
ประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ในการก าหนดวัตถุประสงค์
และนโยบายในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สอดคล้องกับ มอร์เฟท และคณะ (Morphet, 
et al., 1982) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมในการวางแผน คือการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่จะท าในอนาคตเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานที่ส าคัญโดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การร่วมก าหนดแผนตามนโยบาย 
 นอกจากนั้น คราฟและพาโด (Kraft & Padro, 1972) พบว่าความส าคัญของความ
ร่วมมือในการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  คือ การร่วมมือในการวางแผนเป็น
กระบวนการที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการบริหารการศึกษาเปรียบได้กับหางเสือของเรือโดยการ
ก าหนดทิศทางในการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับ  บอซเมน และซัซเมลเซอร์  (Bozemen & 
Schmelzer, 1984) พบว่า การวางแผนสามารถช่วยลดปัญหาและความล าบากทั้งหลายที่เป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิด โดยเน้นความส าคัญของการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องที่ต้องการการศึกษาพิเศษซึ่งมีการก าหนด
จุดประสงค์ การวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและการติดตามความก้าวหน้า สอดคล้อง
กับ เอปสไตน์ เดวิดและนิวสตอม และอานสไตน์ (Epstein, 1992; Davis & Newstrom, 1989; 
Arnstein, 1969) พบว่าการท างานแบบร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วน  ระหว่างครูกับพ่อแม่ ซึ่ง
ผู้ปกครองต้องได้รับโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
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ตัดสินใจเรื่องส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กโดยได้รับโอกาสในการร่วมออกแบบโปรแกรมการ
สอนส าหรับเด็กในปกครองกับคณะท างานของโรงเรียน ได้รับสิทธิในการรับฟังและพิจารณาข้อ
ปรึกษา  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านความคิดเห็น  ร่วมคิด ร่วมวางแผน สละ
แรงงาน และเวลาในการวางแผน การก าหนดนโยบาย การติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน 
การแก้ปัญหา และการสนับสนุนด้านการเงิน  สอดคล้องกับ เซอร์ชิ โอแวนนี่และคณะ 
(Sergiovanni, et al., 1987) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารและการวางแผนไว้ว่าการ
บริหารที่ดีนั้นอยู่ที่ผลส าเร็จของการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่ใช่สิ่งบังเอิญ ต้องมาจากเจตนารมณ์และการวางแผนที่แม่นย า ต้องก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจน 
ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการอย่างระมัดระวัง ถ้าหากวิธีการที่ก าหนดไว้ได้น าไปใช้อย่างถูกต้องตาม
แผน ผลที่ได้รับก็จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  
 คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีความสัมพันธ์อย่างมากที่สุดกับพัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคมของนักเรียน พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับ ป.1 –ป.6 
นักเรียนมีจิตใจร่าเริง สดชื่นแจ่มใสและอารมณ์ดีตามสถานการณ์ รู้จักรอคอย เช่นการเข้าแถว 
การส่งงาน การดื่มนม เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน รวมทั้งการ
เคารพสิทธิของผู้อ่ืนเมื่อได้รับการบอกด้วยค าพูด จะไม่หยิบของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงของห้องเรียนตามค าสั่งครูได้  ท างานที่ได้รับมอบหมายจากครู รวมทั้งการแสดง
ความเคารพได้ เช่น การไหว้ ขอบคุณ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ป.1– ป.
6 โดยทั่วไปมีพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมเป็นไปตามสถานการณ์  สามารถปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของชั้นเรียนได้  
 ส่วนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 – ป.6 มีจิตใจร่าเริง ชอบ
หัวเราะและอารมณ์ดี รอคอยได้ไม่นาน เช่นเวลาเข้าแถวเล่นของเล่น ส่งงานคุณครู จะแสดง
ท่าทางหงุดหงิด ร้องไห้ไม่พอใจ ไม่มั่นใจในตนเอง เช่น เวลาถามชื่อจะก้มหน้า ไม่สบตา ไม่ตอบ
ค าถาม ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนได้ ท างานที่
ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ  กรีนเบริกร์ และซาฟาน (Greenberg & Safran, 
1987) พบว่า การแสดงออกด้วยความร่าเริงแจ่มใส ไม่เศร้าซึมหรือร้องไห้ เนื่องจากเหตุเพียง
เล็กน้อย ไม่โกรธเคืองเกรี้ยวกราดหรือแสดงอาการขัดใจง่ายๆ ไม่แสดงอาการยึดติดในบุคคล 
หรือกลุ่ม  สามารถอยู่ร่วมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษด้วยกันและเด็กปกติอย่างมีความสุข โดย
การพูดคุยเล่นกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติ ท างานร่วมกับเด็กปกติ และปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สมิทธ์ (Smith, 1991) พบว่า การน า
แนวคิดการน าเด็กเข้าสู่สภาวะปกติมากท่ีสุดเพ่ือพัฒนาอารมณ์และสังคม โดยให้โอกาสในการรับ
สิทธิต่างๆ เท่าเทียมกับคนปกติ รวมทั้งแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบไม่แยกประเภทตาม
ความบกพร่อง จะส่งผลต่อความคาดหวังในทางบวก ทั้งจากเพ่ือนและบุคคลอ่ืนในวัฒนธรรม
เดียวกัน  ซึ่ งขึ้นอยู่กับเจตคติและการแสดงออกของสมาชิกในชุมชน  จัดเป็นการเข้าสู่
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่น าเข้าสู่สภาวะปกติอย่างสมบูรณ์  
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 เธอร์แมน (Thurman, 1985) พบว่า การน าแนวคิดนิเวศวิทยามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน โดยเด็กสามารถปรับตัวเข้าหากันระหว่างเด็กที่มีความพิเศษกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้น
สภาพความสอดคล้องทางนิเวศวิทยา  แนวคิดนี้มี 3 มิติ คือ ความเบี่ยงเบน ความสามารถ และ
อดกลั้นต่อความแตกต่าง โดยเฉพาะพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ให้สามารถอยู่ในสังคมได้ โดยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาบุคคลในระดับความสามารถ
และปฏิกิริยาทางสังคม นอกจากนี้ แดเนียล และคิง (Daniel & King, 1998) พบว่า เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษจะมีพัฒนาการด้านอารมณ์ละสังคมสูงขึ้น เมื่อเด็กมีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก
ปกติอันเป็นสภาพที่เป็นจริงในสังคม  
 2. เพ่ือหารูปแบบความสัมพันธ์ของคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ คุณภาพครู
กระบวนการสอนของครูผู้สอน การใช้สื่อการสอนของครู และทัศนคติของครูต่อบรรยากาศใน
โรงเรียนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม 
 สมการ (1) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพของครู 
เนื่องจากมีผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมที่แสดงออกว่านักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการเรียนตามกระบวนการสอนของครู ครูมีการน าผลการเรียนของนักเรียนมา
ปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น แลครูผู้สอน   มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
ของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียน 
 สมการ (2) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติของครูต่อ
บรรยากาศในโรงเรียน เนื่องจาก ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียน มีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง และมีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 สมการ  (3) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกระบวนการสอนของครู  
เนื่องจาก ครูมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างทิศทางในการเรียนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่าง         
มีจุดหมาย มีกระบวนการสร้างเป้าหมายให้นักเรียนได้ท าจนประสบผลส าเร็จ มีการสร้างแรงจูงใจ
ให้นักเรียนได้ท างานให้มีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้มีความรู้สึก
ต่อการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จ 
 สมการ (4) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการใช้สื่อการสอน 
เนื่องจาก ครูมีหนังสือส าหรับจัดการเรียนการสอน มีเอกสารประกอบการสอนมีการน าวารสาร 
หนังสือพิมพ์มาให้นักเรียนค้นคว้า มีการน างานวิจัยมาให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ครูน า
หนังสืออ่านเพิ่มเติมหรืออ่านประกอบมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม  
 สมการ (5) ผลการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพผู้เรียนในชั้น
เรียนรวม เนื่องจาก ครูมีการพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน มีความรู้
ความสามารถในด้านการสื่อสาร การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน ทักษะทางสังคม การใช้
สาธารณะสมบัติ  การควบคุมตนเอง สุขอนามัยและความปลอดภัย การเรียนวิชาเพ่ือ
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ชีวิตประจ าวัน การใช้เวลาว่าง และการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ มิเซล (Michale, 1998) การมี
วิสัยทัศน์และการตัดสินใจร่วมกันของครูกับผู้บริหารจะท าให้พัฒนานักเรียน 3 ด้านคือ (1)รู้ว่า
อะไรคือสิ่งที่ดีส าหรับเด็ก มีความต้องการจ าเป็นอะไร และช่วยเหลือได้อย่างไร (2)การมี
ประชาธิปไตยกับบุคลากรทุกคนส่งผลให้ผู้ปกครองและเด็กมีสิทธิมีเสียงในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมของโรงเรียนแบบเรียนรวม (3)ความร่วมมือและช่วยเหลือกันโดยวิธีการต่าง ๆ จะท าให้
โรงเรียนสามารถตัดสินใจร่วมกันในการพัฒนานักเรียนได้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ Charlotte 
– Mecklenburg School (2004) พบว่า ภาวะผู้น าในการประสานงานและการสนับสนุนสร้าง
รูปแบบในการปฏิบัติงาน สร้างความเป็นผู้น าให้แก่ครูในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการจัดการ
และมีความสามารถที่จะประสานพลังเพ่ือให้การท างานประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ  ดาวิช 
และอิลสัน (Davies & Eillson, 1997) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ การร่วมมือกัน การ
จัดการ การให้ก าลังใจ และเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ รวมทั้ง เดทนาว 
ฮับบารท และมีฮาน (Datnow, Hubbard & Mehan, 2002) พบว่า อิทธิพลที่ส่งผลต่อการน า
วิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ คือ การสร้างแรงจูงใจระหว่างครูกับผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของ
ครู และยังสอดคล้องกับ แอมบรอสและคูลิค (Ambrose & Kulik, 1999) พบว่า การสร้าง
แรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษาก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนทั้งภายในและภายนอกที่มีอยู่ในตัว
บุคคลทุกคนจะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการท างานที่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อความร่วมมือของ
ผู้บริหารกับบุคลากรและครู และจากการศึกษาโคเฮนและอัพฮูฟ (Cohen & Uphooff, 1977) 
พบว่า ระดับความร่วมมือของผู้ปกครองที่จะส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีศักยภาพเพียงพอในการร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน และความเป็นหุ้นส่วนของ
ผู้ปกครองกับโรงเรียนได้ โรงเรียนและผู้ปกครองต้องมีระดับความร่วมมือมากกว่าการพบปะ
ระหว่างกัน ต้องเสริมสร้างความร่วมมือให้เข้มแข็งโดยการสาธิตให้ผู้ปกครองดูและทดลองปฏิบัติ  
รวมทั้งการสังเกตนักเรียนในห้องเรียนและโรงเรียน การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลกับผู้ปกครอง 
การประชุมโดยการกระตุ้นให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางพัฒนานักเรียน 
รวมทั้งโรงเรียนต้องบันทึกและแจ้งข้อมูลทุกอย่างของนักเรียนกับผู้ปกครอง ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางอ้อมต่อความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียนสูงสุดโดยผ่าน
ความร่วมมือของครูกับผู้บริหาร โดยการก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน ระบุไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงานของครู มีแผนปฏิบัติงาน มีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครู รวมทั้งการนิเทศและ
ประชุมเพ่ือพัฒนางาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนานักเรียน มีโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะก่อนวิชาการและทักษะทางวิชาการ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานนักเรียน เช่น 
นิทรรศการภายในโรงเรียน นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน นิทรรศการห้องสมุดสมัยใหม่ 
ส่งเสริมครูให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการการศึกษาพิเศษที่มีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตพ้ืนที่การศึกษา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ มีการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนในการ
พัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในการเรียน เช่น ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  การ
ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เรียน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีสื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างเพียงพอกับความ
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ต้องการพิเศษนอกจากนั้นยังมีเป้าหมาย การอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาพิเศษ อบรมการ
จัดท าแบบประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีปฏิทินปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ชัดเจน มีการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีการก าหนดเป้าหมายระบุไว้ในแผนพัฒนานักเรียน 
เช่นเดียวกับ บลาเซและบลาเซ (Blasé & Blasé, 2000) พบว่า ความร่วมมือของผู้บริหารกับ
ผู้ปกครองต้องมีลักษณะการท างานเป็นแบบความร่วมมือร่วมใจกัน เช่น การแลกเปลี่ยน การ
ตัดสินใจ และสนับสนุนการท างานร่วมกัน นอกจากนี้ ซึ่งสอดคล้องกับมิเซล  (Michale, 1998) 
พบว่า ความเป็นหุ้นส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจ การวางแผน 
การก ากับติดตามและประเมินผล การค านึงถึงข้อคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานจะท าให้ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับ ฟอร์แมน (Foreman, 
1996) พบว่า การส่งเสริมความเข้มแข็งระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ประกอบด้วย การให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับผู้บริหาร 
ร่วมกันวางแผนให้ผู้ปกครองเป็นหุ้นส่วนโดยเชิญผู้ปกครองให้มาเยี่ยมชมโรงเรียนและพบปะ  รับ
ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรงเรียนและอยู่ในวิถี
ชีวิตของโรงเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เคทและลูไลซ์ (Katz & Laurie, 1992) 
พบว่า ผู้บริหารมีหน้าที่สนับสนุนการท างานร่วมกันของครูและผู้ปกครอง นอกจากนี้ ศรียา นิยม
ธรรม (2539) พบว่า ความร่วมมือที่ เกิดขึ้นมีเป้าหมายและมีผลต่อการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะการยอมรับนับถือ การรับฟังความคิดเห็น และให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน ซึ่งความร่วมมือกันเป็นการประสานงานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของบุคคลเพ่ือการพัฒนาการที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ เบญจา ชลธานนท์ (2546) 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ในการสนับสนุนให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ครูและผู้ปกครอง มีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลและประเมินเกี่ยวกับ
นักเรียน รวมทั้งการก าหนดให้มีการประชุมจัดท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล  การใช้
โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล และการวัดผลประเมินผล 
 3. ทดลองและประเมินผลรูปแบบการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
  ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ พบว่า ด้านการสื่อความหมายก่อนการ
ใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.23 หลังการใช้รูปแบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39 ด้านการดูแลตนเอง ก่อนใช้รูปแบบ
ด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30  หลังการใช้
รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38 ด้านการด ารงชีวิตในบ้าน 
ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.30  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 ทักษะทาง
สังคม ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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เท่ากับ 0.29 หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 การ
ใช้สาธารณะสมบัติ  ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่วน เบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.31  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.37 การควบคุมตนเอง ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.37  สุขอนามัยและความปลอดภัย ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน ก่อนใช้รูปแบบด้าน
การสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29  หลังการใช้
รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.43  การใช้เวลาว่าง ก่อนใช้
รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.31  หลัง
การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 การท างาน ก่อนใช้
รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32  หลัง
การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 
 ผลการปฏิบัติงานของครู พบว่า ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน ก่อนใช้
รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  หลัง
การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 
ผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน พบว่า ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.32 
 คุณภาพครู พบว่า การพัฒนาตนเองของครู ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35 การศึกษา/อบรม ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อ
ความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30  หลังการใช้รูปแบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 ประสบการณ์การสอนของครู ก่อนใช้
รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.35  หลัง
การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38 
 ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน พบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน 
ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.35  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 และ
บรรยากาศในที่ท างาน ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.40  
 กระบวนการสอนของครูผู้สอน พบว่า แรงจูงใจของครู ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อ
ความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29  หลังการใช้รูปแบบมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 การสอนภาคทฤษฎี ก่อนใช้รูปแบบ
ด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39  หลังการใช้
รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 การสอนภาคปฏิบัติ ก่อนใช้
รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39  หลัง
การใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 การใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.41  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46  
 การใช้สื่อการสอน  พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46  สื่อเทคโนโลยี ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อความหมายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.39  หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46  ห้องปฏิบัติการ ก่อนใช้รูปแบบด้านการสื่อ
ความหมายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29  หลังการใช้รูปแบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 สอดคล้องกับ ดัน (Dunn, 1968) 
พบว่า เด็กบกพร่องทางสติปัญญาสามารถเรียนรวมอยู่ในชั้นเดียวกับเด็กปกติ  โดยครูผู้สอน 
ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ต้องร่วมมือกันในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับเด็ก
เพ่ือพัฒนาให้ เด็กมี พัฒนาการที่ เหมาะสมตามศักยภาพ  ฮันซ์  (Huntze, 1980) พบว่า 
ความส าเร็จในการเรียนรวมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเกิดขึ้นได้อย่างดีจากความร่วมมือของ
ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและเด็กปกติและมองภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษไปในทางบวก
มากกว่าทางลบ ไรบา (Ryba, 1995) พบว่า การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
เรียนรวมช่วยพัฒนาเด็กทุกคนได้หลายประการโดยเฉพาะเด็กเหล่านี้จะได้เรียนรู้และพัฒนา
สติปัญญา พัฒนาการทางสังคม และทักษะทางร่างกายซึ่งจะท าได้ดีจาก ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่
ปกติ พัฒนาได้ในระดับสูงจากการเรียนรู้ถึงความแตกต่างของบุคคล และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าส าหรับเด็กทุกคนเพราะเด็กทุกคนจะไม่ถูกปฏิเสธจากสังคม  
   จากการศึกษาสมิทธ์และคณะ (Smith, et al., 1995) พบว่า การจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู และ
ผู้ปกครอง ในการก าหนดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการก าหนดเป้าหมายที่จะสนอง
ความต้องการส่วนบุคคลของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยการให้บริการที่มีความจ ากัดน้อย
ที่สุด สอดคล้องกับ เลอร์เนอร์ (Lerner, 1993) และ เมอร์เซอร์และเมอร์เซอร์ (Mercer & 
Mercer, 1989) พบว่า ขั้นตอนน าไปสู่การปฏิบัติในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ส าหรับผู้ด าเนินการ คือ การร่วมมือระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน โดยมีการ
ประชุมร่วมกัน การตัดสินใจลงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและสิ่งที่ควรพัฒนา และแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ก าหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดในรอบปี  เอปสไตน์ (Epstein, 1997) 
พบว่า ในการตัดสินใจเรื่องส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กโดยได้รับโอกาสในการร่วมออกแบบ
โปรแกรมการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษกับคณะท างานของโรงเรียน ได้รับสิทธิ



 

 

144 

ในการรับฟังและพิจารณาข้อปรึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านความคิดเห็นที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
   จากการศึกษาของ เซอกิโอเวนนี่และคณะ (Sergiovanni, et al., 1987) พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร และการวางแผนที่ดีคือความส าเร็จของการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ แต่ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งบังเอิญ ต้องมาจากเจตนารมณ์และการ
วางแผนที่แม่นย า เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของงาน สอดคล้องกับ โคเฮน
และอัพฮูฟ (Cohen & Uphooff, 1977) พบว่า ระดับความร่วมมือของผู้ปกครองประกอบด้วย 
การพบปะระหว่างกัน การสาธิต การสังเกต การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล การประชุม การแจ้ง
ข้อมูลที่ได้รับจากนักเรียน และกิจกรรมที่ช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับพาลเมอร์ 
(Palmer, et al., 1998) พบว่า ผู้บริหารเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการวางแผนจัดประชุม ก าหนด
เป้าหมาย จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก และประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา 
โดยครูเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
รวมทั้งผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งจัดท าแผนการช่วยเหลือ บ าบัด ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและจัดการศึกษาของเด็กพิการแต่ละคนอย่างเหมาะสมซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการ
จัดการเรียนรวมไม่เพียงแต่ท าให้เด็กที่มีความบกพร่องในระดับมากมีพัฒนาการดีขึ้นทุกด้าน เช่น 
การพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างมีความหมาย ทักษะการสื่อสาร และพัฒนาการทาง
อารมณ์ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจน  

 

 6.3.2 คุณค่าด้านระเบียบวิธีวิจัย คุณค่าด้านทฤษฏี และคุณค่าในการปฏิบัติ  
 

   นอกจากการเสนอข้อค้ นพบ การอภิปรายผลที่ ได้น าเสนอมาแล้ว และ
ข้อเสนอแนะที่จะน าเสนอต่อไปนี้ ผู้วิจัยพบว่านักวิชาการในยุคปัจจุบันให้ความสนใจในการชี้แจง
ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงคุณค่าของงานวิจัยทั้งในด้านทฤษฏีที่ไปเสริมสร้างองค์ความรู้เดิม  และ
ระเบียบวิธีที่น าไปใช้เพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่องในท านองเดียวกันให้เป็นประโยชน์ด้านคุณค่า
หรือนัยส าคัญทางสถิติทางทฤษฎี  (theoretical implication) ผู้วิจัยขอน าเสนอคุณค่าทาง
วิชาการท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีที่ใช้ ส่วนที่สอง
เป็นประโยชน์ด้านทฤษฏีที่เกิดขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และสุดท้ายเป็นคุณค่าในภาคปฏิบัติตาม
มาตรการวิธีการปฏิบัติ 
  6.3.2.1 คุณค่าด้านระเบียบวิธีวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์โดย
การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง(Structural equation 
modeling : SEM) ซึ่ งเป็นการวิเคราะห์ที่บูรณาการการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
analysis) การวิเคราะห์ อิทธิพล (Path analysis) และการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการ
วิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis) ไว้ด้วยกันในรูปของโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) โดย
ใช้โปแกรม LISREL Version 8.8 ซึ่งเป็นเทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณท่ีทันสมัยและนิยมใช้กันมาก
ที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสถิติขั้นสูงจะไม่ท าให้ตีความผิด เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
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ตัวแปรแต่ละตัวที่มีอิทธิพลต่อแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและคุณภาพนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ คุณค่าทางทฤษฎีที่มีผลต่อการศึกษาครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและคุณภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา และความร่วมมือของ
ครูกับผู้บริหาร และคุณค่าด้านการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการน าข้อค้นพบไปใช้ในการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและผู้ปกครอง ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  
  6.3.2.2 คุณค่าทางทฤษฎี จากการศึกษาท าให้ได้องค์ความรู้จากการใช้สถิติขั้นสูง
หลากหลายแง่มุม เพราะ LISREL สามารถชี้กลับได้ว่าการมีอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปร
ประจักษ์ และตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง นอกจากนั้นแล้วยังท าให้เกิดคุณค่าทางวิชาการในสาขา
ที่ศึกษา โดยความรู้ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ด้านการบริหารการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ ท าให้ศาสตร์ด้านนี้มีองค์ความรู้
เพ่ิมเติมขึ้นมาหรือช่วยตรวจตอบศาสตร์นี้ๆ ในด้านทฤษฎีและความเป็นจริง การศึกษาและวิจัย
ในเรื่องนี้ต้องอาศัยความรู้ทฤษฎีทฤษฎีภาวะผู้น า ทฤษฎีความร่วมมือ ทฤษฎีการเรียนรวม และ
ทฤษฎีพัฒนาการ ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานพบว่าทฤษฎีที่ศึกษาทั้ง 4 ทฤษฎี สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ความร่วมมือของครูกับผู้บริหาร 
ความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียน และความร่วมมือในการท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นอกจากนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะน าทฤษฎีทั้ง 4 
ทฤษฎีมาศึกษาประยุกต์ใช้และวางแผนในการท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
  6.3.2.3 คุณค่าทางการบริหาร ตัวแปรทุกตัวที่ปรากฏในกรอบแนวความคิดที่มี
อิทธิพลล้วนเป็นนโยบายทั้งสิ้น ดังนั้นการควบคุมตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษดีขึ้น 
ได้แก่ ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของโรงเรียนแบบเรียนรวมโดยให้ความส าคัญกับเด็กทุกคน 
ซ่ึงเด็กทุกคนมีฐานะเป็นสมาชกิหน่ึงของโรงเรยีน มีสิทธิ์ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
  6.3.2.4 คุณค่าในภาคปฏิบัติตามมาตรการวิธีการปฏิบัติ จากการค้นพบที่ว่า ความ
ร่วมมือเป็นการแสดงถึงระดับของการมีส่วนร่วม และมีความผูกพันระหว่างครู ผู้ปกครองกับ
ผู้บริหารโดยการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นแผนที่เขียนขึ้นส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องด้านต่างๆ อธิบายถึงลักษณะของความจ าเป็นที่เด็กต้องได้รับสาระส าคัญใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประกอบด้วยโปรแกรมและบริการที่เด็กควรจะได้รับ สิ่งที่เด็ก
สามารถท าได้และสิ่งที่จ าเป็นต้องเรียน ผลสัมฤทธิ์ที่เด็กควรจะได้รับเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
ระยะเวลาที่เด็กต้องใช้ในการรับบริการพิเศษโดยมีขั้นตอนในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล การด าเนินการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและการประเมินผลแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ความ
ร่วมมือเป็นสิ่งที่ส าคัญของการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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6.4 ข้อเสนอแนะ 
 

 6.4.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน 
 

  6.4.1.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมควรมีภาวะ
ผู้น าทั้งด้านวิสัยทัศน์ การสร้างแรงจูงใจ และการตัดสินใจ ในการก าหนดแผนปฏิบัติงาน แต่งตั้ง
คณะกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีโครงการพัฒนานักเรียนและมีตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของคุณภาพผู้เรียนระบุไว้ในรายงานการประเมินคุณภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม เช่น อาคารเรียนเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความ
ปลอดภัย รวมทั้งมีค าสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน มีทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  
  6.4.1.2 ความร่วมมือของครูกับผู้บริหารควรจัดท าแผนปฏิบัติ งานประจ าปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จที่ชัดเจน มีการติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินโครงการ มีการประเมินผลผู้เรียน รวมทั้งการใช้มาตรฐานของโรงเรียนมาก าหนด
เป้าหมาย และการน าข้อมูลจากผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน  
  6.4.1.3 ความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียน มีระดับค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ขอให้ลูกมีที่เรียนก็ดีแล้ว เรียนไปก็ไม่รู้จะท าอะไรได้ แสดงให้
เห็นว่าผู้ปกครองไม่มีคาดหวังกับการศึกษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และเป็นการลด
ภาระของตนเองในเวลากลางวันเพราะบุตรไปเรียนรวมในโรงเรียน ภาระในช่วงเวลาดังกล่าวจึง
ตกเป็นภาระของครู  ดังนั้นควรจัดท าแผนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 
มีการด าเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง รวมทั้งการประเมินผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียนเพ่ือมาปรับปรุง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน มี
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง แสดงความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ กล่องรับฟังความคิดเห็น 
และสายตรงผู้อ านวยการ รวมทั้งการตั้งชมรมหรือสมาคมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ 
  6.4.1.4 ความร่วมมือในการท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระหว่างผู้บริหาร 
ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนควรมีการใช้มาตรฐานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็น
เป้าหมายในการบริหารจัดการ มีการจัดท านโยบายตามแผนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
แบบร่วมมือร่วมใจในการท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลคุณภาพนักเรียนรวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
ชั้นเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
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  6.4.1.5 คุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน โรงเรียนควรมีการจัด
สภาพแวดล้อมและบริการที่ส่ งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ เช่น       
อาคารเรียนที่เหมาะสม มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับระดับพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนทั้งทักษะก่อนวิชาการและทักษะวิชาการ 
  6.4.1.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ จ าเป็นต้องมี      
การช่วยเหลือจากเขตพ้ืนที่การศึกษา ในลักษณะของระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้การช่วยเหลือสนับสนุน 
ควรสนับสนุนให้มีโรงเรียนเรียนรวมในลักษณะของเครือข่าย โดยมีการประสานความร่วมมือใน
การส่งต่อเด็กให้ได้รับการบริการที่ตอบสนองความต้องการพิเศษได้ การส่งเสริมให้มีระบบนิเทศ
แบบกัลยาณมิตรโดยการสร้างศรัทธา สร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม รวมทั้งมีการสาธิตและร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการติดตาม
ประเมินผลการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และสนับสนุนให้จัดการเรียนรวม โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน การท างานเชิงสัมพันธ์กับหน่วยที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในพื้นที่ 
เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด สาธารณสุข และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เพ่ือให้เกิดพันธมิตรทางวิชาการ สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรกลุ่มศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการจัดการเรียนรวม และควรส่งเสริมให้มี
การท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพ่ือเขตพ้ืนที่การศึกษาจะได้
น าข้อค้นพบจากการวิจัยไปพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมต่อไป  
 

 6.4.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต 
 

   6.4.2.1 ควรมีการวิจัย การบริหารการศึกษา ด้านความร่วมมือของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน 
   6.4.2.2 ควรมีการวิจัยแนวทางการเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษให้สอดคล้องกับการด ารงชีพในอนาคต 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง บุพปัจจัยการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้เทคนิคการเสริมต่อ 

 การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครู 
ในชั้นเรียนรวม 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 บุพปัจจัยการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ   
  ตอนที่ 3 ข้อมูลข้อเสนอแนะ 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
 

2. อายุ 
 ต่ ากว่า 40 
 40 – 50 ปี 
 51 ปีขึ้นไป 

3. วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 

4. ประสบการณ์ 
 5 - 10 ปี 
 11– 20 ปี 

     20 ปีขึ้นไป 
 
ตอนที่ 2 บุพปัจจัยการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
 ระดับคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ      
1 การสื่อความหมาย      
 1.1 คุณภาพการสื่อความหมายด้านการฟัง      
 1.2 คุณภาพการสื่อความหมายด้านการพูด      
 1.3 คุณภาพการสื่อความหมายด้านการอ่าน      
 1.4 คุณภาพการสื่อความหมายด้านการเขียน      
 1.5 คุณภาพการสื่อความหมายด้านการมอง/ดู       
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ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

2 การดูแลตนเอง      
 2.1 การดูแลสุขภาพของนักเรียน      
 2.2 เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์      
 2.3 มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ      
 2.4 มีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ      
 2.5 มีการท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส      
3 การด ารงชีวิตในบ้าน      
 3.1 ความสามารถในการดูแลความสะอาด

ร่างกายของตนเอง 
     

 3.2 ความสามารถในการแต่งกาย      
 3.3 ความสามารถในการักษาความสะอาดภายใน

บ้าน 
     

 3.4 ความสามารถในการท าอาหารรับประทาน      
 3.5 ความสามารถในการท างานเพื่อตนเองและ

ช่วยผู้ปกครอง 
     

4 ทักษะทางสังคม      
 4.1 ความสามารถในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่

ดี 
     

 4.2 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสังคม      
 4.3 การปฏิบัติตนตามนบธรรมเนียมประเพณี      
 4.4 การเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว และ

สังคม 
     

 4.5 การแสดงออกในพฤติกรรมที่พึงประสงค์      
5 การใช้สาธารณะสมบัติ      
 5.1 รู้จักการใช้ประโยชน์จากสาธารณสมบัติอย่าง

เหมาะสม 
     

 5.2 รู้จักการไม่ท าลายสาธารณสมบัติ      
 5.3 ความสามารถในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ 

โบราณสถาน 
     

 5.4 ความสามารถในการรักษาสิ่งแวดล้อม      
 5.5 การรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
6 การควบคุมตนเอง      
 6.1 การรู้จักเลือกและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง      
 6.2 การรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง      
 6.3 การรู้จักควบคุมเวลาในการท างาน      
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ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

 6.4 การรู้จักอดทนรอในสิ่งที่ต้องการ      
 6.5 การรู้จักควบคุมการรับประทานอาหาร      
7 สุขอนามัยและความปลอดภัย      
 7.1 ความสามารถในการขับถ่ายอย่างถูก

สุขลักษณะ 
     

 7.2 ความสามารถในการรักษาความสะอาด
ร่างกาย 

     

 7.3 ความสามารถในการรักษาความสะอาดเครื่อง
แต่งกาย 

     

 7.4 สามารถเลือกและใช้ภาชนะและอุปกรณ์ใน
การรับประทานอาหารอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

     

 7.5 มีความรู้ความเข้าใจโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และวิธีการป้องกัน 

     

8 การเรียนวิชาเพ่ือชีวิตประจ าวัน      
 8.1 ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ใน 

ทางท่ีถูกต้อง 
     

 8.2 ความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

     

 8.3 ความสามารถในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ  
เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

 8.4 ความสามารถในการรู้จักจัดการชีวิตใน 
แต่ละวันของตนเอง 

     

 8.5 การน าความรู้ด้านการคิดค านวณ การอ่าน 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     

9 การใช้เวลาว่าง      
 9.1 ความสามารถในการท างานอดิเรก      

 9.2 การท างานตามความถนัดและความชอบของ
ตนเองในการใช้เวลาว่าง 

     

 9.3 รู้จักอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง      
 9.4 รู้จักท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์      
 9.5 รู้จักออกก าลังกายเมื่อมีเวลาว่าง      

10  การท างาน      
 10.1 ความรับผิดชอบในการท างาน      
 10.2 ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
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ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

 10.3 ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในการ
ท างานได้อย่างถูกต้อง 

     

 10.4 ความสามารถในการท างานเป็นทีม      
 10.5 ความสามารถในการท างานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต 
     

 ผลการปฏิบัติงานของครู        
11 ผลเชิงพฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน      
 11.1 พฤติกรรมที่แสดงออกว่านักเรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจในการเรียนตามกระบวนการสอนของ
คร ู

     

 11.2 ครูมีการน าผลการเรียนของนักเรียนมา
ปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น  

     

 11.3 ครูผู้สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
ของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียน 

     

 11.4 ครูผู้สอนให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดจนเกิด
ความเข้าใจและผลการเรียนดีขึ้น 

     

 11.5 ครูได้ทราบผลการเรียนของนักเรียนจากการ
ปฏิบัติจริงในการท างาน 

     

12 ผลเชิงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานของนักเรียน      
 12.1 ครูมีการประเมินผลงานที่มอบหมายให้

นักเรียน 
     

 12.2 ครูมีการท าข้อมูล สารสนเทศว่านักเรียนเกิด
การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

     

 12.3 ครูก าหนดกิจกรรมการสอนนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

     

 12.4 ครูจัดกิจกรรมโดยการเน้นการลงมือปฏิบัติ
จริง 

     

 12.5 ครูมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน  
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ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

 คุณภาพครู        
13 การพัฒนาตนเองของครู      
 13.1 ครูมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอน 
     

 13.2   ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง      
 13.3 ครูมีการปรับปรุง และเพ่ิมความรู้ความ

เข้าใจในการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
     

 13.4 ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถชอง
ตนเองเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง 

     

 13.5 มีการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีความ
ช านาญในการสอน 

     

14 การศึกษา/อบรม      
 14.1 ครูมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี      
 14.2 ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับนักเรียน 
     

 14.3 ครูมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน ามา
สอนนักเรียน 

     

 14.4 ครูน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา/อบรม มา
พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จ 

     

 14.5 ครูมีการปรับปรุงการสอน น าวิธีการสอนที่
ทันสมัยมาสอนนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 

     

15 ประสบการณ์การสอนของครู      
 15.1 ครูมีประสบการณ์การสอนมานาน มีความรู้

ใหม่ ๆ มาจัดการเรียนการสอนนักเรียน 
     

 15.2 ครูน าเทคนิคที่เกิดจากประสบการณ์การ
สอนมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน 

     

 15.3 ครูมีความช านาญในการจัดการเรียนการ
สอนรายบุคคล 

     

 15.4 ครูมีเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ที่ได้ความรู้จากการศึกษา/
อบรม 

     

 15.5 ครูมีความรู้ความสามารที่ทันสมัย ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลที่จะเกิดขึ้น 
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ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

 ทัศนคติของครูต่อบรรยากาศในโรงเรียน        
16 บรรยากาศในชั้นเรียนของครูผู้สอน      
 16.1 ความสามารถของครูด้านการจัด

ประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     

 16.2 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียน 

     

 16.3 ครมีูการส่งเสริมพัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล 

     

 16.4 ครูมีการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนเป็น
กันเอง 

     

 16.5 ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

17 บรรยากาศในที่ท างาน        
 17.1 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูใน

โรงเรียน 
     

 17.2 โรงเรียนมีความพร้อมในการท างานทั้งวัสดุ
และอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

     

 17.3 ครูมีการออกแบบและวางแผนการเรียนจาก
สิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่งไกลตัวนักเรียนด้วยความ
ร่วมมือของเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียน 

     

 17.4 ครูมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน 

     

 17.5 มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียนโดยสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเป็น
กันเอง 

     

 กระบวนการสอนของครูผู้สอน        
18 แรงจูงใจของครู      
 18.1 ครูมกีารสร้างแรงจูงใจเพ่ือสร้างทิศทางใน

การเรียนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีจุดหมาย 
     

 18.2 ครูมีกระบวนการสร้างเป้าหมายให้นักเรียน
ได้ท าจนประสบผลส าเร็จ 

     

 18.3 มีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้ท างานให้
มีประสิทธิภาพ 
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ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

 18.4 มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้มี
ความรู้สึกต่อการเรียนการสอนให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

     

 18.5 มีการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้รับการ
กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมที่ดี เหมาะสม 

     

19 การสอนภาคทฤษฎี      
 19.1 การสอนให้นักเรียนเกิดความรู้      
 19.2 การสอนให้นักเรียนบรรลุตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ 
     

 19.3 การสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

     

 19.4 มีการใช้เตรียมการสอนไว้ล่วงหน้า      
 19.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ค้นคว้าจาก

หนังสือเรียน สอนโดยการบรรยาย การสาธิต  
     

20 การสอนภาคปฏิบัติ      
 20.1 มีการสอนโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง      
 20.2 มีการเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกาย

ของนักเรียนให้มีความพร้อมอย่างถูกต้องก่อนลง
มือปฏิบัติ  

     

 20.3 ก่อนลงมือปฏิบัตินักเรียนมีความพร้อมใน
การท างาน 

     

 20.4 สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

     

 20.5 ครูมีความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการสอนใน
เนื้อหาที่จ าเป็นก่อนลงมือปฏิบัติ 

     

21 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
 21.1 ครูมีการใช้องค์ความรู้จากอดีตมาใช้

ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
     

 21.2 ครูมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

     

 21.3 ครูมีการน านักเรียนไปศึกษาแหล่งความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

 21.4 มีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน 
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ข้อที่ รายการ ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

 21.5 มีการจัดการเรียนการสอนด้วยการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

     

 การใช้สื่อการสอน        
22 สื่อสิ่งพิมพ์      
 22.1 ครูมีหนังสือส าหรับจัดการเรียนการสอน      
 22.2 ครูมีเอกสารประกอบการสอน      
 22.3 ครูมีการน าวารสาร หนังสือพิมพ์มาให้

นักเรียนค้นคว้า 
     

 22.4 ครูมีการน างานวิจัยมาให้นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ 

     

 22.5 ครูน าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมหรืออ่านประกอบ
มาให้นักเรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม 

     

23 สื่อเทคโนโลยี      
 23.1 ครูใช้สื่อวีดีทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน      
 23.2 ครูมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ

เรียนการสอน 
     

 23.3 ครูมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน      
 23.4 ครูให้นักเรียนได้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการ

เรียนการสอน  
     

 23.5 ครูมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

     

24 ห้องปฏิบัติการ      
 24.1 ครูมีการใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
     

 24.2 มีการใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือจัดกิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์ทั้งครูและนักเรียน 

     

 24.3 มีการใช้ห้องปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 

     

 24.4 บรรยากาศห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่
เหมาะสมในการศึกษาหาความรู้ 

     

 24.5 ครูจัดห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 

     

 

                  

รูปแบบก่อนปรับ 
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         Covariance Matrix        

 

                 TCC        TWC        TPT        PPT        TMT        UFW    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      TCC       0.48 

      TWC       0.32       0.51 

      TPT       0.33       0.41       0.64 

      PPT       0.30       0.31       0.34       0.57 

      TMT       0.20       0.26       0.31       0.22       0.42 

      UFW       0.26       0.25       0.30       0.29       0.23       0.37 

      PMD       0.34       0.33       0.36       0.29       0.21       0.26 

      TMD       0.30       0.31       0.34       0.57       0.22       0.29 

      LAB       0.26       0.25       0.30       0.29       0.23       0.37 

      BLP       0.27       0.28       0.32       0.28       0.25       0.24 

      BPS       0.24       0.22       0.31       0.28       0.22       0.23 

 SELFSKIL       0.12       0.11       0.13       0.13       0.08       0.09 

 COMMUSKI       0.15       0.15       0.18       0.16       0.13       0.12 

  SOSKILL       0.13       0.14       0.18       0.15       0.13       0.12 

      SDM       0.18       0.22       0.23       0.30       0.23       0.20 

      EDU       0.29       0.28       0.39       0.30       0.27       0.24 

      TEP       0.34       0.33       0.36       0.29       0.21       0.26 

 

         Covariance Matrix        

 

                 PMD        TMD        LAB        BLP        BPS   SELFSKIL    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
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      PMD       0.50 

      TMD       0.30       0.57 

      LAB       0.26       0.29       0.37 

      BLP       0.26       0.28       0.24       0.40 

      BPS       0.22       0.28       0.23       0.24       0.43 

 SELFSKIL       0.11       0.14       0.09       0.10       0.10       0.20 

 COMMUSKI       0.15       0.16       0.12       0.13       0.13       0.15 

  SOSKILL       0.13       0.15       0.12       0.13       0.12       0.10 

      SDM       0.19       0.30       0.20       0.22       0.23       0.09 

      EDU       0.29       0.30       0.24       0.24       0.23       0.11 

      TEP       0.50       0.30       0.26       0.26       0.22       0.11 

 

         Covariance Matrix        

 

            COMMUSKI    SOSKILL        SDM        EDU        TEP    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

 COMMUSKI       0.25 

  SOSKILL       0.16       0.23 

      SDM       0.12       0.12       0.43 

      EDU       0.15       0.14       0.21       0.46 

      TEP       0.15       0.13       0.19       0.29       0.50 

 

 W_A_R_N_I_N_G: PSI is not positive definite 

  

 

 

                                                                                 

 

 W_A_R_N_I_N_G: The solution was found non-admissible after  20 iterations. 

                The following solution is preliminary and is provided only 

                for the purpose of tracing the source of the problem. 

                Setting AD> 20 or AD=OFF may solve the problem 

 

 LISREL Estimates(Intermediate Solution)              

 

         Measurement Equations 

 

  

       

                                     (0.014)            

                                      15.83             

  

       

           (0.076)                   (0.017)            

            16.04                     13.93             

  

       

           (0.062)                   (0.030)            

            11.04                     18.69             
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                                     (0.013)            

                                      16.24             

  

       

           (0.050)                   (0.021)            

            9.02                      18.74             

  

       

           (0.041)                   (0.0089)            

            19.63                     16.76              

  

       

           (0.041)                   (0.025)             

            7.58                      18.77              

  

       

           (0.040)                   (0.014)            

            32.80                     15.39             

  

       

                                     (0.0085)            

                                      15.81              

  

       

           (0.035)                   (0.010)            

            30.99                     14.46             

  

       

                                     (0.012)            

                                      16.72             

  

  

           (0.043)                   (0.0061)            

            22.54                     15.27              

  

  

           (0.050)                   (0.0064)            

            26.09                     7.14               

  

   

                                     (0.0071)            

                                      15.71              

  

  

       

                                     (0.015)            

                                      17.52             
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           (0.050)                   (0.013)            

            18.14                     17.60             

  

       

           (0.052)                   (0.014)            

            17.94                     17.66             

  

 

         Structural Equations 

 

  

 TEAATTIT = 0.77*TEAQUALI, Errorvar.= -  

           (0.049)                    (0.0091)            

            15.59                     -0.12               

  

 W_A_R_N_I_N_G : Error variance is negative. 

 

 TEAPROCE = 6.00*TEAATTIT -  

           (48.10)         (37.06)                   (0.31)            

            0.12           -0.099                     0.14             

  

 TEAMEDIA =  -  

              (0.98)          (0.93)                    (0.012)            

              -0.35            1.51                      6.90              

  

 TEAPERFO = 11.57*TEAATTIT - 1.36*TEAPROCE + 0.86*TEAMEDIA - 

7.38*TEAQUALI, Errorvar.= -  

           (11.93)          (13.87)         (0.92)          (20.06)                    (1.15)            

            0.97            -0.098           0.93           -0.37                      -0.066            

  

 W_A_R_N_I_N_G : Error variance is negative. 

 

 STUQUALI =  -  

              (0.051)          (0.050)                   (0.0069)            

              -0.21             9.51                      10.67              

  

 

         Reduced Form Equations 

 

 TEAATTIT = 0.77*TEAQUALI, Errorvar.= -  

           (0.049)                                        

            15.59                                        

  

  

           (0.051)                                       

            18.53                                       

  

 TEAMEDIA = 1.08*TEAQUALI  

           (0.056)                                      

            19.41                                      
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           (0.065)                                      

            18.11                                      

  

  

           (0.038)                                      

            14.51                                      

  

 

         Variances of Independent Variables   

 

            TEAQUALI    

            -------- 

                0.26 

              (0.02) 

               10.58 

  

 

         Covariance Matrix of Latent Variables    

 

            TEAATTIT   TEAPROCE   TEAMEDIA   TEAPERFO   STUQUALI   TEAQUALI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

 TEAATTIT       0.15 

 TEAPROCE       0.19       0.24 

 TEAMEDIA       0.22       0.27       0.39 

 TEAPERFO       0.24       0.21       0.43       0.46 

 STUQUALI       0.11       0.10       0.20       0.21       0.17 

 TEAQUALI       0.20       0.25       0.28       0.31       0.14       0.26 

 

 W_A_R_N_I_N_G: Matrix above is not positive definite 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 108 

               Minimum Fit Function Chi-Square = 14449.47 (P = 0.0) 

       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 3130.50 (P = 0.0) 

        Chi-Square Difference with 3 Degrees of Freedom = 991.98 (P = 0.0) 

                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 3022.50 

           90 Percent Confidence Interval for NCP = (2843.62 ; 3208.69) 

  

                        Minimum Fit Function Value = 20.52 

                Population Discrepancy Function Value (F0) = 4.29 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (4.04 ; 4.56) 

              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.20 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.19 ; 0.21) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 4.57 
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             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (4.32 ; 4.84) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.43 

                       ECVI for Independence Model = 39.65 

  

     Chi-Square for Independence Model with 136 Degrees of Freedom = 27880.53 

                           Independence AIC = 27914.53 

                               Model AIC = 3220.50 

                              Saturated AIC = 306.00 

                           Independence CAIC = 28009.02 

                               Model CAIC = 3470.61 

                             Saturated CAIC = 1156.40 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 0.48 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.35 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.38 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.48 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.48 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.35 

  

                              Critical N (CN) = 8.07 

  

  

                      Root Mean Square Residual (RMR) = 0.13 

                             Standardized RMR = 0.25 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.62 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.46 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.44 

 

                                                                                 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                 TCC        TWC        TPT        PPT        TMT        UFW    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      TCC       0.38 

      TWC       0.19       0.46 

      TPT       0.13       0.15       0.68 

      PPT       0.19       0.22       0.17       0.45 

      TMT       0.08       0.10       0.07       0.11       0.43 

      UFW       0.15       0.18       0.13       0.19       0.09       0.30 

      PMD       0.07       0.08       0.06       0.08       0.04       0.07 

      TMD       0.29       0.35       0.24       0.35       0.16       0.28 

      LAB       0.22       0.27       0.19       0.27       0.12       0.21 

      BLP       0.26       0.31       0.16       0.23       0.10       0.18 

      BPS       0.24       0.29       0.15       0.21       0.10       0.17 

 SELFSKIL       0.11       0.13       0.06       0.09       0.04       0.07 

 COMMUSKI       0.14       0.17       0.09       0.13       0.06       0.10 

  SOSKILL       0.11       0.13       0.07       0.10       0.04       0.08 

      SDM       0.20       0.24       0.17       0.25       0.11       0.20 

      EDU       0.18       0.22       0.16       0.23       0.10       0.18 
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      TEP       0.19       0.23       0.16       0.23       0.10       0.18 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                 PMD        TMD        LAB        BLP        BPS   SELFSKIL    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      PMD       0.50 

      TMD       0.16       0.88 

      LAB       0.12       0.51       0.53 

      BLP       0.15       0.61       0.47       0.69 

      BPS       0.14       0.57       0.43       0.50       0.67 

 SELFSKIL       0.06       0.25       0.19       0.22       0.21       0.25 

 COMMUSKI       0.08       0.34       0.26       0.30       0.28       0.22 

  SOSKILL       0.06       0.26       0.20       0.23       0.21       0.17 

      SDM       0.09       0.37       0.28       0.33       0.31       0.14 

      EDU       0.08       0.34       0.26       0.30       0.28       0.13 

      TEP       0.08       0.35       0.26       0.31       0.29       0.13 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

            COMMUSKI    SOSKILL        SDM        EDU        TEP    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

 COMMUSKI       0.34 

  SOSKILL       0.23       0.28 

      SDM       0.19       0.14       0.52 

      EDU       0.17       0.13       0.24       0.44 

      TEP       0.17       0.13       0.24       0.22       0.48 

 

         Fitted Residuals 

 

                 TCC        TWC        TPT        PPT        TMT        UFW    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      TCC       0.10 

      TWC       0.13       0.05 

      TPT       0.20       0.25      -0.04 

      PPT       0.11       0.09       0.17       0.13 

      TMT       0.11       0.16       0.24       0.11      -0.02 

      UFW       0.11       0.07       0.17       0.10       0.14       0.07 

      PMD       0.27       0.24       0.31       0.21       0.17       0.19 

      TMD       0.01      -0.04       0.10       0.22       0.06       0.01 

      LAB       0.03      -0.02       0.11       0.02       0.11       0.15 

      BLP       0.01      -0.03       0.16       0.05       0.15       0.06 

      BPS       0.01      -0.06       0.17       0.07       0.12       0.06 

 SELFSKIL       0.02      -0.02       0.06       0.04       0.04       0.01 

 COMMUSKI       0.01      -0.03       0.09       0.03       0.07       0.02 

  SOSKILL       0.02       0.01       0.11       0.06       0.08       0.04 

      SDM      -0.02      -0.03       0.06       0.05       0.12       0.01 

      EDU       0.11       0.06       0.24       0.07       0.17       0.06 

      TEP       0.15       0.10       0.20       0.06       0.10       0.07 
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         Fitted Residuals 

 

                 PMD        TMD        LAB        BLP        BPS   SELFSKIL    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      PMD       0.00 

      TMD       0.14      -0.31 

      LAB       0.13      -0.22      -0.16 

      BLP       0.11      -0.34      -0.23      -0.29 

      BPS       0.08      -0.29      -0.21      -0.26      -0.24 

 SELFSKIL       0.05      -0.12      -0.11      -0.12      -0.10      -0.05 

 COMMUSKI       0.07      -0.18      -0.14      -0.17      -0.15      -0.06 

  SOSKILL       0.07      -0.11      -0.08      -0.10      -0.10      -0.06 

      SDM       0.10      -0.07      -0.08      -0.11      -0.08      -0.05 

      EDU       0.21      -0.04      -0.02      -0.06      -0.04      -0.01 

      TEP       0.42      -0.05      -0.01      -0.05      -0.07      -0.02 

 

         Fitted Residuals 

 

            COMMUSKI    SOSKILL        SDM        EDU        TEP    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

 COMMUSKI      -0.09 

  SOSKILL      -0.07      -0.05 

      SDM      -0.06      -0.02      -0.09 

      EDU      -0.02       0.01      -0.02       0.02 

      TEP      -0.02       0.00      -0.05       0.07       0.02 

 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 

 

 Smallest Fitted Residual =   -0.34 

   Median Fitted Residual =    0.02 

  Largest Fitted Residual =    0.42 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 3|41  

 - 2|996  

 - 2|4321  

 - 1|8765  

 - 1|422111000  

 - 0|9988877766666555555  

 - 0|444433322222222221100  

   0|11111111122222233444  

   0|55556666666667777777778899  

   1|0000001111111112233344  

   1|55566777779  

   2|00112444  

   2|57  

   3|1  

   3|  

   4|2 
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         Standardized Residuals   

 

                 TCC        TWC        TPT        PPT        TMT        UFW    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      TCC        - - 

      TWC        - -        - - 

      TPT      14.50      18.22        - - 

      PPT      15.13      12.28      14.14        - - 

      TMT      10.00      13.70      13.48      10.45        - - 

      UFW      16.94      11.16      16.10      23.74      16.52        - - 

      PMD      20.77      18.05      15.40      16.06      10.40      17.31 

      TMD       1.16      -4.47       5.67      24.26       4.11       1.49 

      LAB       4.98      -2.75       8.52       2.80       9.86      24.48 

      BLP       1.85      -4.32       8.41       5.10       9.36       6.64 

      BPS       0.69      -7.11       8.50       6.27       7.52       6.31 

 SELFSKIL       2.31      -2.54       4.58       4.77       3.72       1.91 

 COMMUSKI       0.81      -3.42       6.42       4.04       5.86       3.18 

  SOSKILL       1.99       1.30       7.86       6.14       7.10       5.11 

      SDM      -3.02      -3.44       4.19       6.54       9.91       0.74 

      EDU      14.20       8.22      17.73       9.19      15.43       8.91 

      TEP      18.96      12.69      14.52       7.91       8.79      10.69 

 

         Standardized Residuals   

 

                 PMD        TMD        LAB        BLP        BPS   SELFSKIL    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      PMD        - - 

      TMD      11.53        - - 

      LAB      14.35    -148.28        - - 

      BLP      12.09     -63.17     -53.74    -224.98 

      BPS       7.28     -43.09     -38.21     -72.17    -217.40 

 SELFSKIL       5.11     -15.53     -17.55     -18.95     -14.03    -221.53 

 COMMUSKI       6.48     -29.69     -28.10     -34.57     -24.06     -75.52 

  SOSKILL       6.10     -13.00     -12.79     -13.78     -12.12     -22.93 

      SDM       6.98      -6.70      -9.89     -13.23      -7.70      -5.17 

      EDU      15.39      -4.23      -2.74      -7.89      -4.82      -1.80 

      TEP      29.66      -4.97      -0.92      -6.15      -7.14      -1.76 

 

         Standardized Residuals   

 

            COMMUSKI    SOSKILL        SDM        EDU        TEP    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

 COMMUSKI    -222.95 

  SOSKILL     -70.09    -220.55 

      SDM      -7.31      -1.87        - - 

      EDU      -2.49       1.18      -2.76        - - 

      TEP      -2.82      -0.33      -6.16       8.18        - - 

 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 
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 Smallest Standardized Residual = -224.98 

   Median Standardized Residual =    1.85 

  Largest Standardized Residual =   29.66 

 

 Stemleaf Plot 

 

 -22|5321  

 -20|7  

 -18|  

 -16|  

 -14|8  

 -12|  

 -10|  

 - 8|  

 - 6|6203  

 - 4|43  

 - 2|850843  

 - 0|986443332088777766555444333333332222100000000000000  

   

0|111111122223344445555556666666677777888888999999000001122233444445555566+

07 

   2|14440 

 Largest Negative Standardized Residuals 

 Residual for      TMD and      TWC  -4.47 

 Residual for      LAB and      TWC  -2.75 

 Residual for      LAB and      TMD-148.28 

 Residual for      BLP and      TWC  -4.32 

 Residual for      BLP and      TMD -63.17 

 Residual for      BLP and      LAB -53.74 

 Residual for      BLP and      BLP-224.98 

 Residual for      BPS and      TWC  -7.11 

 Residual for      BPS and      TMD -43.09 

 Residual for      BPS and      LAB -38.21 

 Residual for      BPS and      BLP -72.17 

 Residual for      BPS and      BPS-217.40 

 Residual for SELFSKIL and      TMD -15.53 

 Residual for SELFSKIL and      LAB -17.55 

 Residual for SELFSKIL and      BLP -18.95 

 Residual for SELFSKIL and      BPS -14.03 

 Residual for SELFSKIL and SELFSKIL-221.53 

 Residual for COMMUSKI and      TWC  -3.42 

 Residual for COMMUSKI and      TMD -29.69 

 Residual for COMMUSKI and      LAB -28.10 

 Residual for COMMUSKI and      BLP -34.57 

 Residual for COMMUSKI and      BPS -24.06 

 Residual for COMMUSKI and SELFSKIL -75.52 

 Residual for COMMUSKI and COMMUSKI-222.95 

 Residual for  SOSKILL and      TMD -13.00 

 Residual for  SOSKILL and      LAB -12.79 
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 Residual for  SOSKILL and      BLP -13.78 

 Residual for  SOSKILL and      BPS -12.12 

 Residual for  SOSKILL and SELFSKIL -22.93 

 Residual for  SOSKILL and COMMUSKI -70.09 

 Residual for  SOSKILL and  SOSKILL-220.55 

 Residual for      SDM and      TCC  -3.02 

 Residual for      SDM and      TWC  -3.44 

 Residual for      SDM and      TMD  -6.70 

 Residual for      SDM and      LAB  -9.89 

 Residual for      SDM and      BLP -13.23 

 Residual for      SDM and      BPS  -7.70 

 Residual for      SDM and SELFSKIL  -5.17 

 Residual for      SDM and COMMUSKI  -7.31 

 Residual for      EDU and      TMD  -4.23 

 Residual for      EDU and      LAB  -2.74 

 Residual for      EDU and      BLP  -7.89 

 Residual for      EDU and      BPS  -4.82 

 Residual for      EDU and      SDM  -2.76 

 Residual for      TEP and      TMD  -4.97 

 Residual for      TEP and      BLP  -6.15 

 Residual for      TEP and      BPS  -7.14 

 Residual for      TEP and COMMUSKI  -2.82 

 Residual for      TEP and      SDM  -6.16 

 Largest Positive Standardized Residuals 

 Residual for      TPT and      TCC  14.50 

 Residual for      TPT and      TWC  18.22 

 Residual for      PPT and      TCC  15.13 

 Residual for      PPT and      TWC  12.28 

 Residual for      PPT and      TPT  14.14 

 Residual for      TMT and      TCC  10.00 

 Residual for      TMT and      TWC  13.70 

 Residual for      TMT and      TPT  13.48 

 Residual for      TMT and      PPT  10.45 

 Residual for      UFW and      TCC  16.94 

 Residual for      UFW and      TWC  11.16 

 Residual for      UFW and      TPT  16.10 

 Residual for      UFW and      PPT  23.74 

 Residual for      UFW and      TMT  16.52 

 Residual for      PMD and      TCC  20.77 

 Residual for      PMD and      TWC  18.05 

 Residual for      PMD and      TPT  15.40 

 Residual for      PMD and      PPT  16.06 

 Residual for      PMD and      TMT  10.40 

 Residual for      PMD and      UFW  17.31 

 Residual for      TMD and      TPT   5.67 

 Residual for      TMD and      PPT  24.26 

 Residual for      TMD and      TMT   4.11 

 Residual for      TMD and      PMD  11.53 

 Residual for      LAB and      TCC   4.98 

 Residual for      LAB and      TPT   8.52 
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 Residual for      LAB and      PPT   2.80 

 Residual for      LAB and      TMT   9.86 

 Residual for      LAB and      UFW  24.48 

 Residual for      LAB and      PMD  14.35 

 Residual for      BLP and      TPT   8.41 

 Residual for      BLP and      PPT   5.10 

 Residual for      BLP and      TMT   9.36 

 Residual for      BLP and      UFW   6.64 

 Residual for      BLP and      PMD  12.09 

 Residual for      BPS and      TPT   8.50 

 Residual for      BPS and      PPT   6.27 

 Residual for      BPS and      TMT   7.52 

 Residual for      BPS and      UFW   6.31 

 Residual for      BPS and      PMD   7.28 

 Residual for SELFSKIL and      TPT   4.58 

 Residual for SELFSKIL and      PPT   4.77 

 Residual for SELFSKIL and      TMT   3.72 

 Residual for SELFSKIL and      PMD   5.11 

 Residual for COMMUSKI and      TPT   6.42 

 Residual for COMMUSKI and      PPT   4.04 

 Residual for COMMUSKI and      TMT   5.86 

 Residual for COMMUSKI and      UFW   3.18 

 Residual for COMMUSKI and      PMD   6.48 

 Residual for  SOSKILL and      TPT   7.86 

 Residual for  SOSKILL and      PPT   6.14 

 Residual for  SOSKILL and      TMT   7.10 

 Residual for  SOSKILL and      UFW   5.11 

 Residual for  SOSKILL and      PMD   6.10 

 Residual for      SDM and      TPT   4.19 

 Residual for      SDM and      PPT   6.54 

 Residual for      SDM and      TMT   9.91 

 Residual for      SDM and      PMD   6.98 

 Residual for      EDU and      TCC  14.20 

 Residual for      EDU and      TWC   8.22 

 Residual for      EDU and      TPT  17.73 

 Residual for      EDU and      PPT   9.19 

 Residual for      EDU and      TMT  15.43 

 Residual for      EDU and      UFW   8.91 

 Residual for      EDU and      PMD  15.39 

 Residual for      TEP and      TCC  18.96 

 Residual for      TEP and      TWC  12.69 

 Residual for      TEP and      TPT  14.52 

 Residual for      TEP and      PPT   7.91 

 Residual for      TEP and      TMT   8.79 

 Residual for      TEP and      UFW  10.69 

 Residual for      TEP and      PMD  29.66 

 Residual for      TEP and      EDU   8.18 

 

                           Time used:    0.031 Seconds 
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                    Scientific Software International, Inc. 

                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 

                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  

            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
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          Use of this program is subject to the terms specified in the 
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                          Website: www.ssicentral.com 

 

 The following lines were read from file C:\Users\Administrator\Desktop\705 a\2.SPJ: 

 

 SYSTEM FILE from file 'C:\Users\Administrator\Desktop\705 a\2.DSF' 

 Sample Size = 705 

 Latent Variables  TEAATTIT TEAPROCE TEAMEDIA TEAPERFO STUQUALI 

TEAQUALI 

 Relationships 

 TCC = 1.00*TEAATTIT 

 TWC = TEAATTIT 

 TPT = TEAPROCE 

 PPT = 1.00*TEAPROCE 

 TMT = TEAPROCE 

 UFW = TEAPROCE 

 PMD = TEAMEDIA 

 TMD = TEAMEDIA 
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 LAB = 1.00*TEAMEDIA 

 BLP = TEAPERFO 

 BPS = 1.00*TEAPERFO 

 SELFSKIL = STUQUALI 

 COMMUSKI = STUQUALI 

 SOSKILL = 1.00*STUQUALI 

 SDM = 1.00*TEAQUALI 

 EDU = TEAQUALI 

 TEP = TEAQUALI 

 TEAPROCE = TEAATTIT 

 TEAMEDIA = TEAPROCE 

 TEAPERFO = TEAATTIT TEAPROCE 

 STUQUALI = TEAMEDIA TEAPERFO 

 TEAATTIT = TEAQUALI 

 TEAMEDIA = TEAQUALI 

 TEAPERFO = TEAQUALI 

 Set the Error Covariance of TWC and TCC Free 

 Set the Error Covariance of TPT and TCC Free 

 Set the Error Covariance of TMT and TCC Free 

 Set the Error Covariance of UFW and TPT Free 

 Set the Error Covariance of TMD and PPT Free 

 Set the Error Covariance of BLP and TPT Free 

 Set the Error Covariance of EDU and SDM Free 

 Set the Error Covariance of TEP and SDM Free 

 Set the Error Covariance of TEP and EDU Free 

 Path Diagram 

 Print Residuals 

 Admissibility Check = Off 

 Iterations = 300 

 Method of Estimation: Maximum Likelihood 

 End of Problem 

 

 Sample Size =   705 

                                                              

 

         Covariance Matrix        

 

                 TCC        TWC        TPT        PPT        TMT        UFW    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      TCC       0.48 

      TWC       0.32       0.51 

      TPT       0.33       0.41       0.64 

      PPT       0.30       0.31       0.34       0.57 

      TMT       0.20       0.26       0.31       0.22       0.42 

      UFW       0.26       0.25       0.30       0.29       0.23       0.37 

      PMD       0.34       0.33       0.36       0.29       0.21       0.26 

      TMD       0.30       0.31       0.34       0.57       0.22       0.29 

      LAB       0.26       0.25       0.30       0.29       0.23       0.37 

      BLP       0.27       0.28       0.32       0.28       0.25       0.24 

      BPS       0.24       0.22       0.31       0.28       0.22       0.23 
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 SELFSKIL       0.12       0.11       0.13       0.13       0.08       0.09 

 COMMUSKI       0.15       0.15       0.18       0.16       0.13       0.12 

  SOSKILL       0.13       0.14       0.18       0.15       0.13       0.12 

      SDM       0.18       0.22       0.23       0.30       0.23       0.20 

      EDU       0.29       0.28       0.39       0.30       0.27       0.24 

      TEP       0.34       0.33       0.36       0.29       0.21       0.26 

 

         Covariance Matrix        

 

                 PMD        TMD        LAB        BLP        BPS   SELFSKIL    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      PMD       0.50 

      TMD       0.30       0.57 

      LAB       0.26       0.29       0.37 

      BLP       0.26       0.28       0.24       0.40 

      BPS       0.22       0.28       0.23       0.24       0.43 

 SELFSKIL       0.11       0.14       0.09       0.10       0.10       0.20 

 COMMUSKI       0.15       0.16       0.12       0.13       0.13       0.15 

  SOSKILL       0.13       0.15       0.12       0.13       0.12       0.10 

      SDM       0.19       0.30       0.20       0.22       0.23       0.09 

      EDU       0.29       0.30       0.24       0.24       0.23       0.11 

      TEP       0.50       0.30       0.26       0.26       0.22       0.11 

 

         Covariance Matrix        

 

            COMMUSKI    SOSKILL        SDM        EDU        TEP    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

 COMMUSKI       0.25 

  SOSKILL       0.16       0.23 

      SDM       0.12       0.12       0.43 

      EDU       0.15       0.14       0.21       0.46 

      TEP       0.15       0.13       0.19       0.29       0.50 

  

 

 

                                                                                 

 

 Number of Iterations =116 

 

 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                

 

         Measurement Equations 

 

  

      TCC = 1.00*TEAATTIT, Error  

                                     (0.014)            

                                      13.78             

  

       

           (0.038)                   (0.015)            
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            24.38                     15.16             

  

       

           (0.069)                   (0.021)            

            15.04                     18.74             

  

      PPT = 1.00*TEAPROCE, Errorva  

                                     (0.018)            

                                      18.76             

  

       

           (0.055)                   (0.014)            

            14.47                     18.76             

  

       

           (0.058)                   (0.00036)            

            21.71                     0.036               

  

      PMD = 0.70*TEAMEDIA, Err  

           (0.035)                   (0.017)            

            19.99                     18.76             

  

       

           (0.036)                   (0.018)            

            21.76                     18.76             

  

       

                                     (0.00035)            

                                      1.57                

  

      BLP = 1.05*TEAPERFO,  

           (0.055)                   (0.010)            

            19.19                     14.80             

  

       

                                     (0.013)            

                                      16.59             

  

  

           (0.053)                   (0.0063)            

            18.14                     14.97              

  

 COMMUSKI = 1.32*STUQUALI  

           (0.066)                   (0.0069)            

            20.02                     6.33               

  

   

                                     (0.0073)            

                                      15.48              
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                                     (0.10)            

                                      2.86             

  

      EDU = 1.28*TEAQU  

           (0.077)                   (0.17)            

            16.53                     1.44             

  

       

           (0.088)                   (0.20)            

            15.78                     1.19             

  

 

 Error Covariance for TWC and TCC = 0.033 

                                   (0.011) 

                                     2.95 

 

 Error Covariance for TPT and TCC = -0.01 

                                   (0.010) 

                                    -1.31 

 

 Error Covariance for TMT and TCC = -0.05 

                                  (0.0090) 

                                    -5.57 

 

 Error Covariance for UFW and TPT = 0.00 

                                (0.00063) 

                                   -2.37 

 

 Error Covariance for TMD and PPT = 0.34 

                                  (0.018) 

                                   18.75 

 

 Error Covariance for BLP and TPT = 0.031 

                                   (0.010) 

                                     3.07 

 

 Error Covariance for EDU and SDM = 0.040 

                                    (0.13) 

                                     0.31 

 

 Error Covariance for TEP and SDM = 0.00 

                                   (0.14) 

                                    0.00 

 

 Error Covariance for TEP and EDU = 0.044 

                                    (0.18) 

                                     0.25 
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         Structural Equations 

 

  

 TEAATTIT = 1.78*TEAQUALI, Errorvar.= -0.095, R  

           (1.31)                     (0.32)            

            1.35                      -0.30             

  

 W_A_R_N_I_N_G : Error variance is negative. 

 

  

           (0.040)                   (0.011)            

            15.20                     8.99              

  

 TEAMEDIA = 1.26*TEAPROCE - 0.0017*TEAQUALI, Errorvar.= -  

           (0.058)         (0.0036)                     (0.00)            

            21.68          -0.48                        -0.12             

  

 W_A_R_N_I_N_G : Error variance is negative. 

 

 TEAPERFO = 0.48*TEAATTIT + 0.19*TEAPROCE + 0.25*TEAQUALI, Errorvar.= 

 

           (0.47)          (0.051)         (0.66)                    (0.0089)            

            1.00            3.75            0.38                      0.72               

  

 STUQUALI =  -  

              (0.042)         (0.066)                   (0.0073)            

              -2.41            8.95                      9.48               

  

 

         Reduced Form Equations 

 

 TEAATTIT = 1.78*TEAQUALI, Errorvar.= -  

           (1.31)                                        

            1.35                                        

  

  

           (0.81)                                       

            1.35                                       

  

  

           (1.02)                                      

            1.35                                      

  

 TEAPERFO = 1.30*TEAQUALI, Errorvar.= -  

           (0.96)                                        

            1.35                                        

  

  

           (0.47)                                       

            1.35                                       



195 
 

 

  

 

         Variances of Independent Variables   

 

            TEAQUALI    

            -------- 

                0.14 

              (0.10) 

                1.34 

  

 

         Covariance Matrix of Latent Variables    

 

            TEAATTIT   TEAPROCE   TEAMEDIA   TEAPERFO   STUQUALI   TEAQUALI    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

 TEAATTIT       0.34 

 TEAPROCE       0.21       0.23 

 TEAMEDIA       0.26       0.29       0.37 

 TEAPERFO       0.26       0.18       0.23       0.21 

 STUQUALI       0.13       0.08       0.10       0.10       0.12 

 TEAQUALI       0.24       0.15       0.19       0.18       0.09       0.14 

 

 W_A_R_N_I_N_G: Matrix above is not positive definite 

 

 

                           Goodness of Fit Statistics 

 

                             Degrees of Freedom = 101 

               Minimum Fit Function Chi-Square = 5842.68 (P = 0.0) 

       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 2099.62 (P = 0.0) 

                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1998.62 

           90 Percent Confidence Interval for NCP = (1853.33 ; 2151.26) 

  

                        Minimum Fit Function Value = 8.30 

                Population Discrepancy Function Value (F0) = 2.84 

              90 Percent Confidence Interval for F0 = (2.63 ; 3.06) 

              Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.17 

             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.16 ; 0.17) 

               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 

  

                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 3.13 

             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (2.92 ; 3.35) 

                         ECVI for Saturated Model = 0.43 

                       ECVI for Independence Model = 39.65 

  

     Chi-Square for Independence Model with 136 Degrees of Freedom = 27880.53 

                           Independence AIC = 27914.53 

                               Model AIC = 2203.62 

                              Saturated AIC = 306.00 

                           Independence CAIC = 28009.02 
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                               Model CAIC = 2492.64 

                             Saturated CAIC = 1156.40 

  

                          Normed Fit Index (NFI) = 0.79 

                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.72 

                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.59 

                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.79 

                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.79 

                         Relative Fit Index (RFI) = 0.72 

  

                             Critical N (CN) = 17.50 

  

  

                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.069 

                             Standardized RMR = 0.14 

                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.74 

                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.61 

                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.49 

 

                                                                                 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                 TCC        TWC        TPT        PPT        TMT        UFW    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      TCC       0.53 

      TWC       0.35       0.51 

      TPT       0.20       0.20       0.64 

      PPT       0.21       0.19       0.24       0.57 

      TMT       0.11       0.15       0.19       0.18       0.41 

      UFW       0.26       0.24       0.30       0.29       0.23       0.37 

      PMD       0.18       0.17       0.21       0.20       0.16       0.26 

      TMD       0.21       0.19       0.24       0.57       0.18       0.29 

      LAB       0.26       0.24       0.30       0.29       0.23       0.37 

      BLP       0.27       0.26       0.23       0.19       0.15       0.24 

      BPS       0.26       0.24       0.18       0.18       0.14       0.23 

 SELFSKIL       0.12       0.11       0.08       0.07       0.06       0.09 

 COMMUSKI       0.17       0.16       0.10       0.10       0.08       0.13 

  SOSKILL       0.13       0.12       0.08       0.08       0.06       0.10 

      SDM       0.24       0.23       0.15       0.15       0.12       0.19 

      EDU       0.31       0.29       0.20       0.19       0.15       0.24 

      TEP       0.34       0.32       0.21       0.21       0.16       0.26 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

                 PMD        TMD        LAB        BLP        BPS   SELFSKIL    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      PMD       0.50 

      TMD       0.20       0.57 

      LAB       0.26       0.29       0.37 
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      BLP       0.17       0.19       0.24       0.39 

      BPS       0.16       0.18       0.23       0.22       0.43 

 SELFSKIL       0.07       0.07       0.09       0.10       0.10       0.20 

 COMMUSKI       0.09       0.10       0.13       0.14       0.13       0.15 

  SOSKILL       0.07       0.08       0.10       0.11       0.10       0.11 

      SDM       0.13       0.15       0.19       0.19       0.18       0.08 

      EDU       0.17       0.19       0.24       0.24       0.23       0.11 

      TEP       0.18       0.21       0.26       0.26       0.25       0.12 

 

         Fitted Covariance Matrix 

 

            COMMUSKI    SOSKILL        SDM        EDU        TEP    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

 COMMUSKI       0.25 

  SOSKILL       0.16       0.23 

      SDM       0.11       0.09       0.43 

      EDU       0.15       0.11       0.21       0.46 

      TEP       0.16       0.12       0.19       0.29       0.50 

 

         Fitted Residuals 

 

                 TCC        TWC        TPT        PPT        TMT        UFW    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      TCC      -0.04 

      TWC      -0.03       0.00 

      TPT       0.13       0.21       0.00 

      PPT       0.09       0.12       0.10       0.00 

      TMT       0.08       0.11       0.12       0.03       0.00 

      UFW      -0.01       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 

      PMD       0.16       0.16       0.15       0.09       0.05       0.00 

      TMD       0.09       0.12       0.10       0.00       0.03       0.00 

      LAB      -0.01       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 

      BLP       0.00       0.02       0.09       0.09       0.10       0.00 

      BPS      -0.02      -0.02       0.13       0.10       0.08       0.00 

 SELFSKIL       0.00      -0.01       0.05       0.06       0.02      -0.01 

 COMMUSKI      -0.02      -0.01       0.08       0.06       0.05       0.00 

  SOSKILL       0.00       0.03       0.10       0.08       0.07       0.02 

      SDM      -0.07      -0.01       0.08       0.15       0.11       0.01 

      EDU      -0.02      -0.01       0.20       0.10       0.12       0.00 

      TEP       0.00       0.01       0.15       0.09       0.04      -0.01 

 

         Fitted Residuals 

 

                 PMD        TMD        LAB        BLP        BPS   SELFSKIL    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      PMD       0.00 

      TMD       0.09       0.00 

      LAB       0.00       0.00       0.00 

      BLP       0.09       0.09       0.00       0.01 

      BPS       0.06       0.10       0.00       0.02       0.00 
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 SELFSKIL       0.05       0.06      -0.01       0.00       0.01       0.00 

 COMMUSKI       0.06       0.06       0.00      -0.01      -0.01       0.00 

  SOSKILL       0.06       0.08       0.02       0.03       0.02      -0.01 

      SDM       0.06       0.15       0.01       0.03       0.05       0.01 

      EDU       0.12       0.10       0.00       0.00       0.01       0.00 

      TEP       0.31       0.09      -0.01       0.00      -0.03       0.00 

 

         Fitted Residuals 

 

            COMMUSKI    SOSKILL        SDM        EDU        TEP    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

 COMMUSKI       0.00 

  SOSKILL       0.00       0.00 

      SDM       0.01       0.04       0.00 

      EDU       0.00       0.03       0.00       0.00 

      TEP      -0.01       0.01       0.00       0.00       0.00 

 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 

 

 Smallest Fitted Residual =   -0.07 

   Median Fitted Residual =    0.01 

  Largest Fitted Residual =    0.31 

 

 Stemleaf Plot 

 

 - 6|6  

 - 4|3  

 - 2|160  

 - 0|998000887666655555544432211110000000000000000000000000000  

   0|111111234455678903444579  

   2|0455702459  

   4|367903789  

   6|00112757778  

   8|47700111222  

  10|00001255937  

  12|123466  

  14|023367  

  16|  

  18|6  

  20|0  

  22|  

  24|  

  26|  

  28|  

  30|4 

 

         Standardized Residuals   

 

                 TCC        TWC        TPT        PPT        TMT        UFW    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
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      TCC     -15.27 

      TWC     -11.90        - - 

      TPT      13.31      14.34       0.49 

      PPT       6.96       8.92       7.23      -0.17 

      TMT      11.26       8.86       9.99       2.98       1.28 

      UFW      -1.41       1.12       0.52      -2.47       0.92        - - 

      PMD      12.34      12.04      11.49       7.34       4.16      -9.64 

      TMD       6.99       8.85       7.25      -0.47       3.01      -2.48 

      LAB      -1.40       1.39      -0.94      -0.93       0.89        - - 

      BLP      -0.93       4.14      15.16       8.35      10.68      -0.27 

      BPS      -2.89      -2.63       9.63       8.19       6.90       0.03 

 SELFSKIL       0.10      -1.05       4.54       5.90       2.76      -1.03 

 COMMUSKI      -3.31      -1.66       7.13       5.85       5.45      -2.06 

  SOSKILL      -0.16       3.09       8.49       6.98       6.90       3.33 

      SDM     -10.32      -1.30       5.36      11.20       9.47       2.22 

      EDU      -3.91      -1.12      14.44       8.22      10.95      -0.92 

      TEP       0.29       2.39      11.00       6.85       3.86      -1.33 

 

         Standardized Residuals   

 

                 PMD        TMD        LAB        BLP        BPS   SELFSKIL    

            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 

      PMD        - - 

      TMD       7.33      -0.76 

      LAB      -0.11      -0.93        - - 

      BLP       8.81       8.30      -0.23      17.13 

      BPS       4.91       8.14       0.22       3.54        - - 

 SELFSKIL       4.85       5.94      -1.07      -0.39       0.72        - - 

 COMMUSKI       6.18       5.89      -2.12      -1.47      -0.91       4.51 

  SOSKILL       5.89       6.95       3.25       3.97       1.91      -4.06 

      SDM       4.41      11.16       2.26       4.62       6.09       1.05 

      EDU       9.64       8.23      -0.90      -0.07       0.91       0.50 

      TEP      25.71       6.85      -1.20      -0.41      -4.60      -0.37 

 

         Standardized Residuals   

 

            COMMUSKI    SOSKILL        SDM        EDU        TEP    

            --------   --------   --------   --------   -------- 

 COMMUSKI        - - 

  SOSKILL       0.00        - - 

      SDM       1.18       4.42        - - 

      EDU       0.64       3.73        - -        - - 

      TEP      -1.36       1.25        - -        - -        - - 

 

 Summary Statistics for Standardized Residuals 

 

 Smallest Standardized Residual =  -15.27 

   Median Standardized Residual =    1.28 

  Largest Standardized Residual =   25.71 
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 Stemleaf Plot 

 

 -14|3  

 -12|  

 -10|93  

 - 8|6  

 - 6|  

 - 4|61  

 - 2|93965511  

 - 0|75444332111099999998544432221100000000000000000  

   0|123555679990122349  

   2|234800133579  

   4|01244556894489999  

   6|129999000012233  

   8|12223358999566  

  10|07002235  

  12|033  

  14|342  

  16|1  

  18|  

  20|  

  22|  

  24|7 

 Largest Negative Standardized Residuals 

 Residual for      TCC and      TCC -15.27 

 Residual for      TWC and      TCC -11.90 

 Residual for      PMD and      UFW  -9.64 

 Residual for      BPS and      TCC  -2.89 

 Residual for      BPS and      TWC  -2.63 

 Residual for COMMUSKI and      TCC  -3.31 

 Residual for  SOSKILL and SELFSKIL  -4.06 

 Residual for      SDM and      TCC -10.32 

 Residual for      EDU and      TCC  -3.91 

 Residual for      TEP and      BPS  -4.60 

 Largest Positive Standardized Residuals 

 Residual for      TPT and      TCC  13.31 

 Residual for      TPT and      TWC  14.34 

 Residual for      PPT and      TCC   6.96 

 Residual for      PPT and      TWC   8.92 

 Residual for      PPT and      TPT   7.23 

 Residual for      TMT and      TCC  11.26 

 Residual for      TMT and      TWC   8.86 

 Residual for      TMT and      TPT   9.99 

 Residual for      TMT and      PPT   2.98 

 Residual for      PMD and      TCC  12.34 

 Residual for      PMD and      TWC  12.04 

 Residual for      PMD and      TPT  11.49 

 Residual for      PMD and      PPT   7.34 

 Residual for      PMD and      TMT   4.16 

 Residual for      TMD and      TCC   6.99 
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 Residual for      TMD and      TWC   8.85 

 Residual for      TMD and      TPT   7.25 

 Residual for      TMD and      TMT   3.01 

 Residual for      TMD and      PMD   7.33 

 Residual for      BLP and      TWC   4.14 

 Residual for      BLP and      TPT  15.16 

 Residual for      BLP and      PPT   8.35 

 Residual for      BLP and      TMT  10.68 

 Residual for      BLP and      PMD   8.81 

 Residual for      BLP and      TMD   8.30 

 Residual for      BLP and      BLP  17.13 

 Residual for      BPS and      TPT   9.63 

 Residual for      BPS and      PPT   8.19 

 Residual for      BPS and      TMT   6.90 

 Residual for      BPS and      PMD   4.91 

 Residual for      BPS and      TMD   8.14 

 Residual for      BPS and      BLP   3.54 

 Residual for SELFSKIL and      TPT   4.54 

 Residual for SELFSKIL and      PPT   5.90 

 Residual for SELFSKIL and      TMT   2.76 

 Residual for SELFSKIL and      PMD   4.85 

 Residual for SELFSKIL and      TMD   5.94 

 Residual for COMMUSKI and      TPT   7.13 

 Residual for COMMUSKI and      PPT   5.85 

 Residual for COMMUSKI and      TMT   5.45 

 Residual for COMMUSKI and      PMD   6.18 

 Residual for COMMUSKI and      TMD   5.89 

 Residual for COMMUSKI and SELFSKIL   4.51 

 Residual for  SOSKILL and      TWC   3.09 

 Residual for  SOSKILL and      TPT   8.49 

 Residual for  SOSKILL and      PPT   6.98 

 Residual for  SOSKILL and      TMT   6.90 

 Residual for  SOSKILL and      UFW   3.33 

 Residual for  SOSKILL and      PMD   5.89 

 Residual for  SOSKILL and      TMD   6.95 

 Residual for  SOSKILL and      LAB   3.25 

 Residual for  SOSKILL and      BLP   3.97 

 Residual for      SDM and      TPT   5.36 

 Residual for      SDM and      PPT  11.20 

 Residual for      SDM and      TMT   9.47 

 Residual for      SDM and      PMD   4.41 

 Residual for      SDM and      TMD  11.16 

 Residual for      SDM and      BLP   4.62 

 Residual for      SDM and      BPS   6.09 

 Residual for      SDM and  SOSKILL   4.42 

 Residual for      EDU and      TPT  14.44 

 Residual for      EDU and      PPT   8.22 

 Residual for      EDU and      TMT  10.95 

 Residual for      EDU and      PMD   9.64 

 Residual for      EDU and      TMD   8.23 
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 Residual for      EDU and  SOSKILL   3.73 

 Residual for      TEP and      TPT  11.00 

 Residual for      TEP and      PPT   6.85 

 Residual for      TEP and      TMT   3.86 

 Residual for      TEP and      PMD  25.71 

 Residual for      TEP and      TMD   6.85 

 

        The Modification Indices Suggest to Add the 

  Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 

 TPT       TEAATTIT          285.6                 1.14 

 TPT       TEAPERFO          293.5                 1.89 

 TPT       STUQUALI           87.3                 0.78 

 TMT       TEAATTIT          153.6                 0.68 

 TMT       TEAPERFO          162.0                 1.12 

 TMT       STUQUALI           46.6                 0.47 

 PMD       TEAATTIT          394.1                 1.17 

 PMD       TEAPERFO          316.4                 1.67 

 PMD       STUQUALI           67.4                 0.62 

 COMMUSKI  TEAATTIT           12.8                -0.15 

 COMMUSKI  TEAPERFO           14.1                -0.21 

 SOSKILL   TEAATTIT           20.3                 0.17 

 SOSKILL   TEAPROCE           11.5                 0.12 

 SOSKILL   TEAMEDIA           11.5                 0.09 

 SOSKILL   TEAPERFO           20.5                 0.22 

 

 The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 

  Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 

 TPT       TWC                42.3                 0.08 

 TMT       TPT                85.5                 0.11 

 PMD       TPT               132.4                 0.15 

 PMD       TMT                20.0                 0.05 

 LAB       TPT               525.0                -0.19 

 LAB       UFW              1166.7                 0.21 

 BLP       TMT                25.0                 0.04 

 BPS       TPT                10.9                 0.04 

 BPS       PMD                 8.5                -0.03 

 COMMUSKI  SELFSKIL           20.4                 0.04 

 SOSKILL   SELFSKIL           16.5                -0.03 

 SDM       TCC                49.3                -0.07 

 SDM       TMT                 8.7                 0.03 

 SDM       BLP                 8.2                 0.03 

 SDM       BPS                26.0                 0.05 

 EDU       TPT                81.2                 0.10 

 EDU       TMT                47.3                 0.06 

 EDU       BLP                 9.3                -0.02 

 TEP       TPT                 8.2                 0.03 

 TEP       PMD               482.2                 0.21 

 TEP       BPS                10.7                -0.03 

 

                           Time used:    0.062 Seconds 


