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ชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั จ านวน 4 ดา้น 1) ดา้นความเหมาะสม 2) ดา้นความ
สอดคลอ้ง 3) ดา้นความมีประโยชน์ และ 4) ดา้นความเป็นไปได ้ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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The purposes of this research were: ( 1) to explore the components of the quality of life of 

children with special needs in early childhood; ( 2) to investigate the current and desirable conditions 

in educational management for quality of life development of children with special needs in early 

childhood; and (3) to develop an educational management model to improve the quality of life for 

children with special needs in early childhood. The research procedures had the following steps: 1) 

exploration of components by interviewing experts in educational management and experts in quality 

of life of children with special needs in early childhood; 2) investigation of current and desirable 

conditions for managing education and the quality of life for children with special needs in early 

childhood where questionnaires were sent to collect data from 486 people, including school 

administrators, heads of the academic administration and teachers; 3) generation of the educational 

management model for qoality of life development of children with special needs in early childhood; 

and 4) evaluation of the educational management model by means of seminar-based meeting with 9 

experts. Data was analyzed using frequency, percentage, mean values and standard deviation as well 

as content analysis. 

The result revealed: that the components of educational management and the quality of life of 

children with special needs in early childhood in terms of quality of life of children aspect consisted of 

7 components: 1) physical components; 2) environmental components; 3) educational components; 



4) emotional and mental components; 5) social relationships components; 6) family relationships 

components and 7) network partnership components. For educational management aspect, 6 

components were found: 1) teaching and learning processes; 2) management; 3) teachers; 4) school 

curriculum; 5) measurement and evaluation; and 6) atmosphere and environment. Overall, the current 

condition of the quality of life for children with special needs in early childhood was rated at a high 

level (an average score of 3.74), whereas the educational management was also rated at a high level 

(an average score of3.60). The desired conditions were rated at the highest level (an average score of 

4.71). Educational models to enhance the quality of life for children with special needs in early 

childhood consisted of 4 parts including introduction, educational management, model application and 

conditions for achievement. Evaluation of educational management models for quality of life 

development of children with special needs in early childhood in terms of 4 aspects: 1) suitability; 

2) consistency; 3) usefulness; and 4) feasibility were all rated at the highest level. 

Keywords: Educational, Quality of Life, Children with Special Needs 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

การศึกษากับมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กันในทางเจริญงอกงามการศึกษาถือว่าเป็นรากฐานท่ี
ส าคญัท่ีสุดในการพฒันาบุคลากรและประเทศชาติใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ทั้งในดา้นการสร้าง และการ
พัฒนาศักยภาพหรือแม้แต่การพัฒนาทักษะในการท างานของบุคคลก่อให้เกิดการพัฒนา และ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม ปัจจุบันสังคมโลกรวมทั้ งประเทศไทยมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว อนัเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีซ่ึงสวนทางกบัการศึกษาท่ี
มีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก เช่นเดียวกบัปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights) ขอ้ 26 ว่า “ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา และการศึกษาจะตอ้งเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า
อย่างน้อยในชั้นประถมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอ้งเป็นการศึกษาภาคบงัคบั” โดยความ
เห็นชอบจากสมชัชาแห่งสหประชาชาติดว้ยความตระหนกัถึงความส าคญัของการกระจายการศึกษาให้
ครอบคลุมทดัเทียมและทัว่ถึงทุกคนไดรั้บสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่เกิด และมีนัยว่ารัฐบาล 
และสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของชาติจ าเป็นจะตอ้งเคารพพิทกัษ ์และเติมเตม็สิทธิทางการศึกษา
น้ีแก่เด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่ทุกคนให้สามารถเขา้ถึงการศึกษาโดยปราศจากการถูกกีดกันไม่ว่ากรณี   
ใด ๆ ก็ตาม รวมไปถึงการพิทักษ์สิทธิให้แก่เด็กทุกคนเพื่อไม่ให้เด็กเหล่าน้ีต้องออกจากโรงเรียน
กลางคนัพร้อมทั้งให้ความคุม้ครองแก่เด็กจากการถูกเลือกปฏิบติัในโรงเรียนดว้ยสาเหตุท่ีว่าเด็กเหล่าน้ี
เป็นคนพิการ (ยูเนสโก, 2550, น. 5) และสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2560 มีเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มคนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยก าหนดไวอ้ย่าง
ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากกว่าท่ีเคยผ่านมา ท าให้การจดัการศึกษาเอ้ือประโยชน์ต่อเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ให้ไดรั้บสิทธิ และความเสมอภาค ทั้งทางดา้นการศึกษา การพฒันาคุณภาพชีวิต 
การส่ือสาร การเขา้ถึงอาคาร สถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามกฎหมาย และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อมุ่งแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคอนัเน่ืองมาจาก
สภาพความบกพร่องหรือความต้องการพิ เศษโดยจัดให้ เข้าเรียนตามสภาพความบกพร่องใน
สภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจ ากัดน้อยท่ีสุดโดยทัว่ไป และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 
2560 มาตรา ท่ี 54 ระบุวา่ “รัฐตอ้งด าเนินการให้เด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อน
วยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” “รัฐตอ้งด าเนินการให้เด็กเล็ก
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ไดรั้บการดูแลและพฒันาก่อนเขา้รับการศึกษาตามวรรคหน่ึง เพื่อพฒันาร่างกาย  จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวยั โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ภาคเอกชนเขา้มีส่วนร่วมในการด าเนินการดว้ย” “รัฐตอ้งด าเนินการให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาตาม
ความตอ้งการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจดัให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนในการจดัการศึกษาทุกระดบั โดยรัฐมีหน้าท่ี
ด าเนินการ ก ากบั ส่งเสริม และสนบัสนุนให้การจดัการศึกษาดงักล่าวมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล” 
“การศึกษาทั้งปวงตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีวินยั ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดต้ามความ
ถนดัของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และพระราชบญัญติั
การจดัการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิ
ทางการศึกษาดงัน้ี (1) ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด
ชีวิต พร้อมทั้ งได้รับเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น (3) ไดรั้บการศึกษาท่ี
มีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทาง
การศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
ดงันั้น การจดกัารศึกษาสาหรับคนพิการมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการศึกษาส าาหรับบุคคลทัว่ไป  จึง
จ าเป็นตอ้งจดัให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการบริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็น
พิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยใหเ้ป็นไปอยา่งทัว่ถึงทุกระบบ และทุกระดบัการศึกษา 

ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาส าหรับคนพิการในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.  2552 - 2561) ทาง
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551) ได้ก าหนดวิสัยทศัน์ว่า “คนพิการไดรั้บการศึกษาตลอดชีวิต 
อย่างมีคุณภาพ ทัว่ถึง และเสมอภาค” โดยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาส าหรับคนพิการ คือ 1. คนพิการ
ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึง และเสมอภาค 2. คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบ และรูปแบบ การศึกษา 3. การมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาส าหรับคนพิการ 4. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ขณะเดียวกนัการ
จดัการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถจดับริการทางการศึกษาส าหรับ
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 9 ประเภท ไดแ้ก่ 1) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 2) บุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้ิน 3) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 5) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6) บุคคลท่ีมีความ
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บกพร่องทางการพูดและภาษา 7) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 8) บุคคล           
ออทิสติก และ 9) บุคคลพิการซ้อน ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ มีการให้บริการการศึกษาใน
ระบบ 3 รูปแบบ  ได้แก่ 1) โรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ ประกอบไปด้วย โรงเรียน
การศึกษาคนตาบอด โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
โรงเรียนส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ เป็นตน้ ซ่ึงมีท่ีตั้ง
กระจายอยูทุ่กภาคของประเทศ 2) ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มีท่ีตั้งอยู่ทุกจงัหวดั จ านวน 77 ศูนย ์และ 3) การ
จดัการเรียนรวมในโรงเรียนทัว่ไป ทั้งน้ีการจดัการศึกษาให้ครอบคลุมกับทุกบุคคลนั้นไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบใดก็ตาม การศึกษาถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันาคนให้มีความเจริญงอกงาม พฒันา
คุณภาพชีวิต มีความพร้อมในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และเป็นก าลงัส าคญัของประเทศ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การจดัการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มช่วงปฐมวยั ซ่ึงอยูร่ะหวา่งอาย ุ0-6 ปี  

“เด็กปฐมวยั” ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพฒันาเด็กปฐมวยั พ.ศ. 2551 ไดใ้ห้
ความหมายของเด็กปฐมวยัว่า หมายถึง เด็กซ่ึงมีอายุยงัไม่ครบหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึง  
ทารกในครรภ์มารดาด้วย ปฐมวยัจึงเป็นวยัเร่ิมต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวยัท่ี
พฒันาการทางดา้นต่าง ๆ เป็นไปอยา่งรวดเร็วท่ีสุดและเป็นฐานรากท่ีส าคญัส าหรับพฒันาการในช่วงวยั 
ต่อ ๆ ไป เด็กในวยัน้ีจึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการ
ดูแลอยา่งเหมาะสมตามช่วงวยั จะสามารถเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และจะเป็น
ก าลงัส าคญัของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดงัค ากล่าว ของ ศ.ดร.เจมส์ เจ เอคแมน นกัเศรษฐศาสตร์
รางวลัโนเบล ปี พ.ศ. 2542 ท่ีว่า “การลงทุนพฒันาเด็กปฐมวยั เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าให้ผลตอบแทนแก่
สังคมท่ีดีท่ีสุดในระยะยาว” ส าหรับการศึกษาระดบัปฐมวยัของเด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ จะ
จดัในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early Intervention : EI) ซ่ึงการศึกษาและการ
พฒันาเด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษให้มีศกัยภาพ เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษทุกคน ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายเกี่ยวกบัการส่งเสริมการจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อให้เด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ไดรั้บโอกาสและสิทธิทางการศึกษาเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป ดว้ยการลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา
และยกระดบัมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมแก่ประชากร
ในกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสและผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และมุ่งพฒันาระบบการจดัการศึกษาพิเศษ เพื่อให้ได้
คุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การศึกษาพิเศษจะตอ้งจดัการศึกษาให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบ
ความพิการ โดยจดัให้เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นและความสามารถของเด็กที่มีความตอ้งการ
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จ าเป็นพิเศษ (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2551 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2555) โดยการจดัการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษแตกต่างไปจาก
การศึกษาส าหรับเด็กทัว่ไปทั้งในดา้นวิธีการสอน ขบวนการเน้ือหาวิชา หลกัสูตร เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์การสอนท่ีจ าเป็น เพราะการศึกษาพิเศษควรจดัให้สนองความตอ้งการและความสามารถของ
แต่ละบุคคล เน่ืองจากเด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษมีความแตกต่างกนั ดงันั้นการจดัการศึกษา
พิเศษจึงควรสนองความตอ้งการและความสามารถตั้งแต่กระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early 
Intervention : EI) เพื่อช่วยเหลือเด็กให้ไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีมีอยู่เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้(พวงมณี 
ชยัเสรี, 2555) การด าเนินการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ประกอบดว้ย 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลและประวติัของเด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ การคดักรอง การประเมิน
ความสามารถขั้นพื้นฐานของเด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ การเยีย่มบา้น การอบรมผูป้กครอง การ
จดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) การจัดท าแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) การจดัท าแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเฉพาะครอบครัว (Individualized 
Family Service Plan : IFSP) การจดัท าส่ือ การจดัท าเคร่ืองมือการวดัผล การให้บริการท่ีเหมาะสม  การ
วดัประเมินผล การส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก 
ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ การส่งต่อ เด็กที่มี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษไปยงัสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามพื้นฐานความสามารถของ
เด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ และความพร้อมของครอบครัว ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษได้รับการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ เป็นการลดผลกระทบจากความพิการและ
ป้องกนัความพิการหรือปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นตามมาภายหลงั อนัเน่ืองจากความพิการนั้น ๆ (สมพร 
หวานเสร็จ, 2543 ; นะรงษ์ ชาวเพ็ชร, 2553) จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการช่วยเหลือระยะ
เร่ิมแรกส าหรับเด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีส าคญัของ
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษทัว่ประเทศท่ีจะตอ้งด าเนินการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (EI) เด็กที่มีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษท่ีมารับรับบริการ โดยต้องค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ควรสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนในลกัษณะของเครือข่ายการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย เพื่อให้เครือข่าย
ในชุมชนเขา้ใจและตระหนักถึงความส าคญัรวมถึงเขา้มามีส่วนร่วมในการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิม (EI) แก่เด็กที ่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  ด้วยเช่นกัน เพราะในการพัฒนาเด็กที่มีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษโดยศูนยก์ารศึกษาพิเศษมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการน าเครือข่ายความร่วมมือ อีก
ทั้งเครือข่ายผูป้กครอง และองคก์รคนพิการ เขา้มามีส่วนร่วมในฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความตอ้งการ
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จ าเป็นพิเศษ รวมถึงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา และพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น ซ่ึง
ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายของทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล พฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย์จังหวดั ศูนย์บริการคนพิการ และสถาบันอุดมศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชน โรงเรียนและ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผูป้กครอง และองคก์รคนพิการ เป็นตน้ และมีการประสานงานท่ีดีใน
การท างานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  

การจะพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั  ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้นั้ น
จ าเป็นตอ้งอาศยักลไก และความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะระบบการศึกษาท่ีจะตอ้ง
เอ้ือและส่งเสริมให้ประชากรในวยัเรียนไดรั้บการพฒันาอย่างทัว่ถึง แต่จากการจดัการศึกษาท่ีผ่านมา
การศึกษาในระบบการศึกษายงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั
เท่าท่ีควร ซ่ึงกระบวนการศึกษาในปัจจุบนัและอนาคตจึงจ าตอ้งปรับใหเ้ป็นการศึกษาแบบเสรีเปิดกวา้ง
ครอบคลุมทุก ๆ ดา้น มีบริการท่ีเขา้ถึงเด็กทุกคน และยืดหยุ่น เพื่อให้ตอบสนองต่อขอ้จ ากดัและสภาพ
ของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษในแต่ละคน รวมทั้งไม่จ ากดัขอบเขตอยู่เฉพาะในสถานศึกษา แต่
ขยายออกไปสู่บ้าน  วดั และส่ือต่าง ๆ ด้วยการศึกษาต้องเสริมสร้างทั้ ง สติปัญญา และศีลธรรม 
จริยธรรม ในขณะเดียวกนัตอ้งช่วยให้เด็กพิการสามารถพฒันาศกัยภาพ ความรู้และทกัษะ ท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถด ารงชีวิต พฒันาศกัยภาพ เขา้สู่สังคมและเป็นผูน้ าในอนาคต (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542) โดยเฉพาะพ่อแม่ ผูป้กครอง องค์กร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาคนพิการ เพื่อให้การท างานร่วมกัน หรือทีมงานประสบ
ความส าเร็จ ความร่วมมือจึงเป็นคุณลกัษณะท่ีกลุ่ม ทีม หรือองค์กรพึงปรารถนา เพื่อให้ขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ (Lucas,1998) แต่ในปัจจุบนัมีเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษอีกเป็น
จ านวนมากยงัขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษา เป็นผลให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานยงัไม่ครอบคลุม
และทั่วถึง แม้ว่าจะมีหน่วยงานทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนได้พยายามจัด บริการใน
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบต่าง ๆ เพื่อให้ เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษสามารถเข้าถึงการ
ใหบ้ริการทางการศึกษาแลว้ก็ตาม สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมแห่ง
ความเป็นธรรม ลดความเล่ือมล ้ าทางสังคม ดว้ยการสร้างอนาคตของชาติด้านการพฒันาคน เด็กและ
เยาวชน เน่ืองจากการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน โดยการให้โอกาส
ทางการศึกษา และการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
โดยน าไปสู่การพฒันาตนเองเพื่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน ซ่ึง
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พบว่า ยงัมีเด็กพิการ ท่ีอยู่ในวยัเรียนจ านวนหน่ึงท่ียงัขาดโอกาสทางการศึกษาและพฒันาตนเอง (ส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2554) ดังแผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2560-2564 ก าหนดวิสัยทศัน์ “คนพิการเขา้ถึงสิทธิไดจ้ริง ด ารงชีวิตอิสระในสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน” ภายใตยุ้ทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ไดแ้ก่ เสริมพลงัคนพิการ
และองค์กรด้านคนพิการให้มีศกัยภาพและความเขม้แข็ง (Empowerment) พฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการ ขจดัการเลือกปฏิบติั เพื่อให้คนพิการเขา้ถึงสิทธิไดจ้ริง (Quality Management) เสริมสร้างความ
เขา้ใจและเจตคติ เชิงสร้างสรรคต์่อคนพิการและความพิการ (Understanding) สร้างสภาพแวดลอ้ม และ
บริการสาธารณะท่ีทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่าย
และสร้าง การมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการอยา่งย ัง่ยนื (Linkage) (คณะกรรมการส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2560) 

จากความเป็นมาและความส าคญัขา้งตน้สรุปได้ว่า การศึกษาเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้
มนุษยมี์คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สามารถเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้กบัโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทัว่ไป หรือบุคคลท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเองก็ตาม 
ย่อมมีความปรารถนาในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเช่นเดียวกนั ถึงอย่างไรรากฐานท่ีส าคญัให้การให้เกิด
ศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาในระดบัปฐมวยั เป็นช่วงวยัท่ีพฒันาการทางดา้นต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ท่ีสุดและเป็นฐานรากท่ีส าคญัส าหรับพฒันาการในช่วงวยัต่าง ๆ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั อนัจะน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่ง
เท่าเทียมกบัเด็กทัว่ไป มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดี สามารถอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข มีอาชีพเล้ียงตนเอง และเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัอย่าง
เป็นรูปธรรม และเกิดมรรคผลอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิ เศษ ระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษา มี
องคป์ระกอบใดบา้ง 
 2. สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั และการจดัการศึกษา อยูใ่นระดบัใด  
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 3. รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับ
ปฐมวยั มีลกัษณะอยา่งไร 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั 
และการจดัการศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการจดัการศึกษา 
 3. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดบัปฐมวยั 
 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 

4.1  ขอบเขตรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพฒันำคุณภำพชีวิตเด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพเิศษ 
ระดับปฐมวัย 

การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดับปฐมวยั ประกอบดว้ย องค์ประกอบ และตวัช้ีวดัของรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2560 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีวา่ศกัด์ิศรีความ เป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคล ย่อมไดรั้บความคุม้ครอง รวมถึงการพฒันาศกัยภาพเด็กพิการ ให้ใกลเ้คียง
หรือเทียบเท่าเด็กปกติทัว่ไป 

4.2 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิด และผลการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั ของนักวิชาการและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งเรียงตามล าดบัความสอดคลอ้ง ท่ีผูจิ้วยัไดส้ังเคราะห์องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา ดงัต่อไปน้ี 

1. คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั จากการศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง แนวคิด หลกัการ และผลการวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบั
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ปฐมวัย ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  เรียงตามล าดับความสอดคล้อง ท่ีผู ้จิว ัยได้สังเคราะห์
ประกอบดว้ยคุณภาพชีวิต ดงัต่อไปน้ี 
   1.1 คุณภาพชีวิตของคนทัว่ไป ได้น าแนวคิด หลกัการ และผลการวิจยัเก่ียว
ของนักวิชาการ องค์กร หรือหน่วยงานท่ีให้นิยามองค์ประกอบคุณภาพชีวิตไว้น ามาสังเคราะห์
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการวิจัยในคร้ังน้ี ประกอบด้วย องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1980) 
องคก์ารสหประชาชาติ (United Nation, 1989) และองคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1996)  
    1.2 คุณภาพชีวิตของนกัเรียน ไดน้ าแนวคิด หลกัการ และผลการวิจยัเก่ียวของ
นกัวิชาการ องคก์ร หรือหน่วยงานท่ีให้นิยามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตไวน้ ามาสังเคราะห์องคป์ระกอบ
คุณภาพชีวิตในการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบด้วย The United Nations Children's Fund : UNICEF (2007) 

Bradshaw, Hoelscher, & Richardson (2007) Awartani et al. (2007) OECD (2008) Camfield et al. 
(2009) Lippman (2009) และWhite (2009) Dubois (2009) Prettapapop (2009) Wallman (2012) The 
Children’s Society (2012) Save the Children (2012) เบญจวรรณ หอมหวน  (2546) รจนา คงคาลับ 
(2550) สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) และประสิทธ์ิ เรืองแสงอร่าม (2560)  
   1.3 คุณภาพชีวิตของคนพิการ ไดน้ าแนวคิด หลกัการ และผลการวิจยัเก่ียวของ
นกัวิชาการ องคก์ร หรือหน่วยงานท่ีให้นิยามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตไวน้ ามาสังเคราะห์องคป์ระกอบ
คุณภาพชีวิตในการวิจัยในคร้ังน้ี ประกอบด้วย ธานีรัตน์ ผ่องแผ่ว (2558) กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (2559) และจิรโชค วีระสย และคณะ (2561)  

สามารถสรุปองค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้ 5 ด้าน 
ดงัต่อไปน้ี 
   1) ดา้นสุขภาพทางร่างกาย  

2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
3) ดา้นการศึกษา  
4) ดา้นอารมณ์และจิตใจ  
5) ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  

2. การจดัการศึกษา จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิด และผลการวิจยัเก่ียวกบั
องค์ประกอบหลกัรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั เรียงตามล าดบั ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใชเ้กณฑพ์ิจารณาองคป์ระกอบท่ีมีนกัวิชาการให้
นิยามและได้ท าการวิจัยเก่ียวกับองค์ประกอบการจัดการศึกษา จ านวน 12 ท่าน และสรุปรวมได้
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องค์ประกอบท่ีนักวิชาการไดท้ าการวิจยัมากท่ีสุดและน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั (conceptual 
framework) ในคร้ังน้ีจ านวน 6 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่  

1) ดา้นกระบวนการเรียนการสอน  
2) ดา้นการบริหารจดัการ  
3) ดา้นครู  
4) ดา้นหลกัสูตรการศึกษา  
5) ดา้นการวดัและประเมินผล 
6) ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม  

4.3 ขอบเขตของพื้นท่ีศึกษำ  
 พื้นท่ีในการศึกษา ไดแ้ก่ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจ าจงัหวดั จ านวน 77 

แห่ง ในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

5. ค ำจ ำกดัควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 5.1 รูปแบบ หมายถึง แบบแผนขององคป์ระกอบในแต่ละดา้นของรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั เพื่อให้ช่วยสามารถวิเคราะห์และ
เขา้ใจกระบวนการการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยัได้
ง่ายและดียิง่ขึ้น 
 5.2 คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการรับรู้มิติของการมีชีวิตท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ย ความสุข ความ
พอใจในชีวิตทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ความนบัถือตนเองสุขภาพ การด าเนินชีวิตของปัจเจก
บุคคลในสังคม เป็นการประสานการรับรู้ของบุคคลในดา้นร่างกายจิตใจความสัมพนัธ์ทางสังคม  และ
ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตว้ฒันธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคน และสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีดี 
รวมถึงการพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกทางบวกของเด็กท่ีมีต่อครู เพื่อนในโรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มภายใน
โรงเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การได้รับบริการต่าง ๆ จากโรงเรียนขณะท่ีอยู่ในโรงเรียน 
และความรู้สึกว่าตนเองไดรั้บความช่วยเหลือจากสังคม ซ่ึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต ไดแ้ก่ 1) ดา้น
สุขภาพทางร่างกาย 2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3) ดา้นการศึกษา 4) ดา้นอารมณ์และจิตใจ 5) ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม 6) ดา้นสัมพนัธภาพทางครอบครัว และ 7) ดา้นภาคีเครือข่าย  
  5.2.1 ด้านสุขภาพทางร่างกาย หมายถึง การรับรู้สภาพทางด้านสุขภาพร่างกาย
ของตวับุคคล ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย 
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ความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด  ความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ 
พละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  ความเป็นอิสระท่ีไม่ต้องพึ่ งพาผูอ่ื้น  ความสามารถในการ
เคล่ือนไหวของตน ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของตน ความสามารถในการท างาน 
และการไม่ตอ้งพึ่งพายาต่าง ๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์น ๆ 
  5.2.2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การรับรู้สภาพแวดลอ้มความเป็นอยูท่ี่มีผลต่อการ
ด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกกัขงั  มีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต การ
รับรู้ว่าได้อยู่ในส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่ง
ประโยชน์ดา้นการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บ
ข่าวสาร หรือฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ การรับรู้วา่ตนไดมี้กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวา่ง 
  5.2.3 ดา้นการศึกษา หมายถึง การแสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ทั้งกิจกรรมในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร งาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายการสอนของครูอาจารย  ์ผลการเรียน ความรู้ความสามารถในการเรียน การมีสมาธิใน
เวลาเรียน ความสามารถในการจดัจ า และการตามบทเรียนให้ทนั  รู้จกัการปรับตวัและวางตวัไดอ้ย่าง
เหมาะสม รู้จกัการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
  5.2.4 ดา้นอารมณ์และจิตใจ หมายถึง การรับรู้สภาพความรู้สึกและสภาพจิตใจ
ของตนเอง เช่น ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง ภาพลกัษณ์ของตนเอง  ความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง ความมัน่ใจในตนเอง ความคิด ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้
เร่ืองราวต่าง ๆ ของตน ความสามารถในการจดัการกบัความเศร้า หรือกงัวล ความเช่ือต่าง ๆ ของตน ท่ีมี
ผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือดา้นวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และ
ความเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการด าเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค การมีอารมณ์และ
สุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม ได้บ าเพ็ญประโยชน์ตลอดจนได้รับการยอมรับจากเพื่อนหรือทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งในโรงเรียน เช่น การฝึกนั่งสมาธิ การเขา้ค่ายปฏิบติัธรรม การให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเรียน 
  5.2.5 ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม หมายถึง การรับรู้สภาพความสัมพนัธ์ของตน
กบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม  การรับรู้ว่าตนไดเ้ป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมดว้ย รวมทั้งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์และความรู้สึกต่อผูอ่ื้น การปฏิบติั
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน การให้ความเคารพครู เพื่อน บุคคลในครอบครัว และผูอ้าวุโส การรู้จกั
เกรงใจผูอ่ื้น และการคบหาสมาคมกบัผูอ่ื้น 
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  5.2.6 ด้านสัมพนัธภาพทางครอบครัว หมายถึง ลกัษณะการอบรมเล้ียงเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของครอบครัว การเอาใจใส่ของครอบครัว การยอมรับของสมาชิกใน
ครอบครัว การพฒันาศักยภาพผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองท่ีบ้าน การพาผูเ้รียนออกสู่สังคมรอบข้าง การมี
ความสุข ร่าเริง แจ่มใส ของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ การมีความรู้สึกท่ีดีต่อครอบครัว 
  5.2.7 ดา้นภาคีเครือข่าย หมายถึง การมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพของเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิ เศษแต่ละบุคคล การลงพื้นท่ีติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับภาคีเครือข่าย การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานและครอบครัวเด็กอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ การเตรียมความพร้อม
ของครอบครัว การให้ความรู้ให้แนวทางในการพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคลการ
มีส่วนร่วมในการสร้างเจตคติท่ีดีใหก้ารพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
 5.3 การจดัการศึกษา หมายถึง โครงสร้าง และองคป์ระกอบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 2) ดา้นการบริหารจดัการ 3) ดา้นครู 4) ดา้นหลกัสูตรการศึกษา 5) ดา้น
การวดัและประเมินผล และ 6) ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม  
  5.3.1 ดา้นกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ทั้งดา้นความสนใจ ความสามารถและความถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ควบคู่การฝึกทักษะ   
ต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของครูผูส้อน ผูป้กครอง และผูเ้รียน รวมถึงการจดัหาส่ือการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้และไดรั้บประโยชน์สูงสุด  

5.3.2 ดา้นการบริหารจดัการ หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ
การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั โดยมีการวาง
แผนการด าเนินงานของสถานศึกษา การก าหนดต าแหน่งและหนา้ในหน่วยงานให้ชดัเจน  การพิจารณา
สั่งการและมอบหมายงาน การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน และต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

5.3.3 ดา้นครู หมายถึง ผูท่ี้ท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้แก่เด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ซ่ึงครูจะต้องมีคุณวุฒิความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ ท่ีมีความ
หลากหลาย และเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละบุคคล รวมทั้งตอ้งมีความต่ืนตวัอยู่เสมอในการติดตามเรียนรู้
เน้ือหาวิชาการวิชาชีพใหม่ ๆ และวิทยาการดา้นการเรียนการสอนตลอดเวลา ในรูปแบบของการศึกษา
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อบรมมาทั้งดา้นเน้ือหาและวิธีการถ่ายทอด ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.3.4 ดา้นหลกัสูตรการศึกษา หมายถึง โครงสร้างของเน้ือหาสาระหรือทกัษะในการ
พัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษานั้ นควรทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดั
การศึกษา ควรมีการประเมินหลักสูตรอย่างสม ่ าเสมอ และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง  

5.3.5 ด้านการวดัและประเมินผล หมายถึง  กระบวนการการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ ท่ีให้ครูใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู ้เรียน โดยการวดัและ
ประเมินผลผูเ้รียนพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
ร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน  การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
บุคคล รวมทั้งขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

5.3.6 ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม หมายถึง  ลักษณะของอาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน และบรรยากาศแวดลอ้มท่ีท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแก่เด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ในห้องเรียนมีความจ าเป็นตอ้งจดัมุมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนในห้องเรียน 
ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม ปลอดภยั และการมีบรรยากาศแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
 5.4 เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีความบกพร่องหรือมีขอ้จ ากดัในการ
เรียนรู้ การด าเนินชีวิตประจ าวนั หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมไดอ้ย่างบุคคลทัว่ไป กลุ่มเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา อาย ุ0-6 ปี ท่ีมารับบริการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจ าจงัหวดั  
 5.5 การศึกษาระดบัปฐมวยั หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันาการตามวยัของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษแต่ละคนให้เต็มตามศกัยภาพ ในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (EI) 
ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ถึงอาย ุ6 ปี 
 
6. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

ผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะท าให้ไดรู้ปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ซ่ึงจะน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 
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6.1 ด้ำนกำรน ำไปใช้ 
                   6.1.1 ไดรู้ปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดบัปฐมวยั เพื่อใหส้ถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใชใ้นการพฒันาการจดัการศึกษา
ท่ีตอบสนองการพฒันาคุณภาพชีวิตของนกัเรียน 

6.1.2 สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ไปวางแผน ก าหนดนโยบายในการพฒันาศกัยภาพเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
                     6.1.3 เป็นสารสนเทศส าหรับรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรูปแบบการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั น าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อ
ส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดับ
ปฐมวยั ในภาพรวมของประเทศ 

6.1.4 หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์ารเอกชนสามารถน าสารสนเทศท่ีไดจ้ากการวิจยัทั้ง
ท่ีเป็นรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์แนวด าเนินการ และกลไกของนโยบายไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการ
ดูแลช่วยเหลือ และการแกปั้ญหาสังคมในภาพรวมต่อไป 

6.2 ประโยชน์เชิงวิชำกำร 
6.2.1 ไดรู้ปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น

พิเศษ ระดับปฐมวยั ท่ีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ในการจดัท าร่าง ตรวจสอบและจดัท าเป็นรูปแบบ
การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั จากผูท้รงคุณวุฒิ 
ผูเ้ช่ียวชาญ และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการวิจยัท่ีมีอยูใ่หไ้ด้
มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

6.2.2 เป็นการน าเสนอรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ท่ีมีเกณฑก์ารพิจารณาในการตรวจสอบรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ให้สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง โดย
ใชเ้กณฑ ์ดงัน้ีคือ เกณฑค์วามเหมาะสม ความสอดคลอ้ง ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได ้
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั “รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั” ในบทท่ี 2 น้ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา หลกัการ 
แนวคิด งานวิจยั ต ารา รายงานการวิจยั เอกสารงานวิชาการ วารสาร เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจและประมวล
องคป์ระกอบ นิยามและตวับ่งช้ีเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการศึกษา และคุณภาพชีวิต เพื่อน าไปสู่การสรุป
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัมีรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ     
  1.1 ความหมายของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ    
  1.2 ประเภทของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ     

  2. แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต         
   2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต       

   2.2 ความส าคญัของคุณภาพชีวิต       
   2.3 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต       
    2.3.1 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตของคนทัว่ไป    
       2.3.2 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตของนกัเรียน    
     2.3.3 องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตของคนพิการ    

2.4 องคป์ระกอบ นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีคุณภาพชีวิต   
    3. หลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการศึกษา     

3.1 ความหมายของการจดัการศึกษา       
3.2 วตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา       
3.3 เป้าหมายของการจดัการศึกษา       
3.4 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการศึกษา     

  3.5 การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั       
  3.6 การใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early Intervention : EI)   

3.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการศึกษา     
3.8 นิยามเชิงปฏิบติัการและตวับ่งช้ีของรูปแบบการจดัการศึกษา  
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          4. หลกัการ แนวคิด เก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ     
  4.1 ความหมายของรูปแบบ       

4.2 ประเภทของรูปแบบ        
4.3 องคป์ระกอบของรูปแบบ       
4.4 คุณลกัษณะท่ีดีของรูปแบบ       
4.5 การประเมินรูปแบบ       
4.6 การพฒันารูปแบบ        

5. บทสรุปกรอบแนวคิดในการวิจยั        
 
1.  หลกัการ แนวคิด เกีย่วกบัเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 

1.1 ความหมายของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 
ก่อนปี พ.ศ. 2534 แนวคิดเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของสังคมไทยมีทศันะว่า 

เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษจ าเป็นท่ีจะตอ้งได้รับการสงเคราะห์เล้ียงดูให้มีชีวิตรอดด้วยความ
เมตตาสงสารตามหลักมนุษยธรรมโดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันหรือฟ้ืนฟูให้สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได ้เฉกเช่นบุคคลทัว่ไปในสังคมจนกระทัง่มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 จึงเร่ิมให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งด้านการแพทย์ 
การศึกษา การฝึกอาชีพและการมีงานท า รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม ซ่ึงตามกฎหมายฉบบัน้ี
ให้ความหมายของ “เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ” ไวว้่าเป็นคนท่ีมีความผิดปกติ หรือบกพร่องทาง
ร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือการเนน้ไปท่ีความพิการของปัจเจกบุคคล
และพยายามแกไ้ขปัญหาของแต่ละคน โดยลดความพิการหรือชดเชยความพิการดว้ยวิธีทางการแพทย ์
กายอุปกรณ์ หรือการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีส่วนมากเน้นรูปแบบทาง
การแพทย ์(Medical Model) ซ่ึงไดมี้นกัวิชาการ กฎหมาย ใหนิ้ยามความหมายของคนพิการไวด้งัน้ี  

พระราชบญัญติัส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 4 ใหค้วามหมาย
ของค าวา่ “คนพิการ” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือเขา
ไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การไดย้ิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร 
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้น
ต่าง ๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษท่ีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้นใดดา้นหน่ึง เพื่อใหส้ามารถปฏิบติั
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมไดอ้ย่างบุคคลทัว่ไป ทั้งน้ีตามประเภทและ
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หลกัเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ประกาศก าหนด
พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ให้ความหมายของค าว่า “คน
พิการ” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วม
ทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การไดย้ิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้นต่าง ๆ และมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาท่ีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้นหน่ึงดา้นใด เพื่อให้สามารถ
ปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมไดอ้ยา่งบุคคลทัว่ไป ทั้งน้ี ตามประเภท
และหลกัเกณฑท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด   

ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิคนพิการขององคก์ารสหประชาชาติ (Journal of Social Work, 1993) 
กล่าววา่ “ความพิการ” หมายถึง บุคคลใดก็ตามท่ีมีความบกพร่องในความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ
ไม่ว่าจะเป็นมาแต่ก าเนิดหรือไม่ก็ตามจนท าให้ไม่แน่ใจว่า จะสามารถด ารงชีวิตไดเ้ช่นคนปกติไม่วา่จะ
เพียงส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดไดด้ว้ยตนเอง   

อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of People with Disabilities – CRPD) 
(ส านักงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตแห่งชาติ, 2552 : 6) กล่าวว่า คนพิการ หมายความรวมถึง
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือประสาทสัมผสัในระยะยา ว ซ่ึงเม่ือมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัอุปสรรคนานปัการจะกีดขวางการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มท่ี และมีประสิทธิผลบน
พื้นฐานท่ีเท่าเทียมกบับุคคลอ่ืน   

องค์การอนามยัโลก (World Health Organization - WHO) (2538) ไดพ้ยายามท่ีจะจ ากดัความ
หรือใหค้วามหมายของค าวา่ “เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ” เพื่อใหเ้ป็นแนวทางส าหรับการท าความเขา้ใจ
วา่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะตอ้งอยูใ่นขอบเขต 3 ประการ คือ   

1. ความบกพร่อง (Impairment) หมายถึง มีการสูญเสียหรือมีความผิดปกติของจิตใจ 
และสรีระหรือโครงสร้างและหนา้ท่ีของร่างกาย   

2. ไร้สมรรถภาพ (Disability) หมายถึง การมีขอ้จ ากดัใด ๆ หรือการขาดความสามารถ 
อนัเป็นผลมาจากความบกพร่อง จนไม่สามารถกระท ากิจกรรมในลกัษณะหรือภายในขอบเขตท่ีถือว่า
ปกติส าหรับมนุษยไ์ด ้  

3. ความเสียเปรียบ (Handicap) หมายถึง การมีความจ ากัดหรืออุปสรรคกีดกั้นอัน 
เน่ืองมาจากความบกพร่อง และการไร้สมรรถภาพท่ีจ ากดัหรือขดัขวางจนท าให้บุคคลไม่สามารถ บรรลุ
การกระท าตามบทบาทปกติของเขาไดส้ าเร็จ   
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องคการสหประชาชาติ (United Nations, UN) ใหความหมาย ความพิการ ว่า เป็นข้อจ ากัด 
ทั้ งหลายท่ีท าให้ประชากรประเทศใดประเทศหน่ึงไม่อาจท าหน้าท่ีของตนเองได้อันเน่ืองมาจาก
ขอ้เท็จจริงท่ีว่า คนเราอาจจะพิการได้จากสาเหตุความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา หรือประสาท
สัมผสั หรือจากสภาพการณดา้นการแพทย ์หรืออาการเจ็บป่วยทางจิตท่ีกล่าวมาน้ีก็อาจมีลกัษณะถาวรก็
ได ้หรือเกิดขึ้นเพียงชัว่คร้ังชัว่คราวเท่านั้นก็ได ้  

Hammerman และ Maikowski (1981) ไดส้รุปความหมายของ “คนพิการ” ไวด้งัน้ี 
 

     
 
 

ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า บุคคลหน่ึงอาจมีความบกพร่อง โดยไม่พิการและพิการโดยไม่เกิดการ
เสียเปรียบก็ได ้หากไดรั้บการสนับสนุนจากครอบครัวหรือมีส่ิงอ านวยความสะดวกทางกายภาพ ส่ิง
เหล่าน้ีสามารถเยียวยาความบกพร่องท่ีมีอยู่ได ้และจะไม่ส่งผลท าให้บุคคลนั้นเกิดความเสียเปรียบใน
การด ารงชีวิต เช่น คนตาบอดท างานท่ีใชส้ายตาไม่ได ้แต่สามารถใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีเสียงประกอบได ้
สามารถเล่นดนตรี เป็นนกักีฬาได ้เป็นตน้   

ขนิษฐา เทวนิทรภกัติ (2540) ในดา้นการใชภ้าษาค าวา่ คนพิการหรือความพิการในภาษาองักฤษ
จะใชค้าวา่ Disability และ Handicap ความแตกต่างของ 2 ค าน้ีแยกไดด้งัน้ี   

Disability มกัใช้ความหมายและความรู้สึกในเร่ืองของบุคคลท่ีสูญเสียความสามารถ
ในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงลดลง อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องทางร่างกาย เช่น แขนขาด ขาขาด ตา
บอด หรือความ ผิดปกติทางพฤติกรรม และสติปัญญา เป็นความพิการท่ีสามารถวดัได ้เช่น คนขาลีบ
และขาขาด ไม่สามารถเดินโดยปกติได้ คนตาบอดไม่สามารถอ่านหนังสือแบบคนตาดีได้ ท าให้คน
พิการไม่สามารถท าบางส่ิงบางอยา่งเหมือนคนทัว่ไปได ้  

Handicap มักใช้ความหมายท่ีเป็นความเสียเปรียบซ่ึงเป็นอุปสรรคท าให้มีความ
ยากล าบากในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงในขณะท่ีคนทัว่ไปสามารถท าได ้เช่น คนตาบอด ท างานท่ีใช้
สายตาไม่ได ้เช่น งานถ่ายรูป คนตาบอดจะมี Handicap ของงานถ่ายรูป แต่คนตาบอดสามารถพิมพดี์ด
ตามเสียงในเทปได้ สามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีเสียงประกอบได้ อ่านหนังสือเบลล์ได้เข้าใจ

ความบกพร่อง 
(Impairment) 

ความพิการ 
(Disability) 

ความเสียเปรียบ 
(Handicap) 
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เช่นเดียวกนัคนปกติอ่าน หนงัสือปกติ คนตาบอดก็ไม่เสียเปรียบส าหรับกรณีน้ี เป็นตน้ ดงันั้น Handicap 
จึงหมายถึงสภาพท่ีเกิด จากมี Disability บางอยา่งเท่านั้น   
  สรุป เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง  ๆ ท าให้มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมไดอ้ย่างบุคคลทัว่ไป ในการวิจยัในคร้ังน้ี เด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ หมายถึง บุคคลซ่ึงมีความบกพร่องหรือมีข้อจ ากัดในการเรียนรู้ การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมไดอ้ย่างบุคคลทัว่ไป ทั้งน้ีจะตอ้งก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดบัปฐมวยั 
 
 1.2 ประเภทของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ. 2552 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ก าหนดประเภทและหลกัเกณฑข์องคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 โดย
การพิจารณาบุคคลท่ีมีความบกพร่องเพื่อจดัประเภทของคนพิการแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับ
เลก็นอ้ยจนถึงตาบอดสนิท ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภทดงัน้ี 

1.1 คนตาบอด หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นมากจนตอ้งใชส่ื้อสัมผสัและ 
ส่ือเสียง หากตรวจวดัความชัดของสายตาขา้งดีเม่ือแกไ้ขแลว้ อยู่ในระดับ 6 ส่วน 60 (6/60) หรือ 20      
ส่วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถรับรูเร่ืองแสง    

1.2 คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็น แต่ยงัสามารถอ่าน
อกัษร ตวัพิมพข์ยายใหญ่ดว้ยอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยส่ิีงอานวยความสะดวก หาก
วดัความชดัเจนของสายตาขา้งดี เม่ือแกไ้ขแลว้อยูใ่นระดบั 6 ส่วน 18 (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 (20/70)   

2. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ไดแ้ก่ บุคคลท่ีสูญเสียการไดย้ินตั้งแต่ระดบั
หูตึงนอ้ยจนถึงหูหนวก ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี   

2.1 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการไดย้ินมากจนไม่สามารถเขา้ใจ
การพูดผ่านทางการไดย้ินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟัง ซ่ึงโดยทัว่ไปหากตรวจการไดย้นิจะมีการ
สูญเสียการไดย้นิ 90 เดซิเบลขึ้นไป   
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2.2 คนหูตึง หมายถึง บุคคลท่ีมีการไดย้ินเหลืออยู่เพียงพอท่ีจะไดย้ินการพูด
ผ่านทางการไดย้ิน โดยทัว่ไปจะใส่เคร่ืองช่วยฟัง ซ่ึงหากตรวจวดัการไดย้ินจะมีการสูญเสียการไดย้ิน
นอ้ยกวา่ 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล   

3. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความจ ากดัอย่างชดัเจนใน  
การปฏิบติัตน (Functioning) ในปัจจุบนั ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต ่ากว่า
เกณฑ์เฉล่ียอย่างมีนัยส าคัญรวมกับความจ ากัดของทกัษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทกัษะจาก 10 
ทักษะ ได้แก่ การส่ือความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้านทักษะทางสังคม/การมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การรูจกัใชท้รัพยากรในชุมชน การรูจกัดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั ทั้งน้ี ไดแ้สดง
อาการดงักล่าวก่อนอาย ุ18 ปี   

4. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางรางกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี   

4.1 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางรางกาย หรือการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมี 
อวยัวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกลา้มเน้ือผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคล่ือนไหว ความ
บกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเน้ือและกระดูก การไม่
สมประกอบมาแต่ก าเนิด อุบติัเหตุและโรคติดต่อ   

4.2 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความเจ็บป่วยเร้ือรัง
หรือ มีโรคประจ าตวัซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซ่ึงมีผล
ท าใหเ้กิดความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาพิเศษ   

5. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความผิดปกติในการท างาน
ของสมองบางส่วนท่ีแสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ท่ีอาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถ
ดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้น คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซ่ึงไม่สามารถเรียนรู้ในด้านท่ี
บกพร่องได ้ทั้งท่ีมีระดบัสติปัญญาปกติ   

6. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องในการ 
เปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อตัราความเร็วและจงัหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลท่ีมีความบกพร่อง 
ในเร่ืองความเขา้ใจหรือการใชภ้าษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลกัษณ์อ่ืนท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ซ่ึง
อาจเก่ียวกบัรูปแบบ เน้ือหาและหนา้ท่ีของภาษา   
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7. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก่ บุคคลท่ีมีพฤติกรรม 
เบ่ียงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลจาก
ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น 
โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเส่ือม เป็นตน   

8. บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลท่ีมีความผิดปกติของระบบการท างานของสมอง
บางส่วน ซ่ึงสงผลตอความบกพร่องทางพฒันาการดา้นภาษา ดา้นสังคมและการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
และมีขอ้จ ากดัดา้นพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากด เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยความผิดปกตินั้น คน
พบได ้ก่อนอาย ุ30 เดือน   

9. บุคคลพิการซอ้น ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหน่ึง
ประเภทในบุคคลเดียวกนั   
 ในการวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยั เจาะจงศึกษากลุ่มบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องหรือมีขอ้จ ากัดในการ
เรียนรู้ ประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้นต่าง ๆ ท าให้มีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา อาย ุ0-6 ปี ท่ีมารับบริการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจ าจงัหวดั 
 
2. หลกัการ แนวคิด เกีย่วกบัคุณภาพชีวิต  

2.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิต เป็นแนวคิดท่ียากจะนิยามให้เป็นท่ียอมรับอย่างเป็นสากลได้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัจิตใจ ท่ีบรรยายหรือตีความดว้ยภาษาท่ีแตกต่างกนั มีหลากหลายมุมมอง ขึ้นอยู่กบัคุณค่าท่ีแฝง
อยู ่มกัถูกก าหนดค่าโดยบุคคล ชนชั้นกลางของสังคมนั้น ๆ รวมทั้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักระบวนการของ
จิตใจ ซ่ึงอยู่ภายใต้อิทธิพลขององค์ประกอบต่าง  ๆ  กัน (Rommey & Brown, 1994) แต่ก็ได้มีผู ้ให้
ค  าอธิบายความหมายของคุณภาพชีวิตไวห้ลายมิติ ดงัน้ี 

ความหมายของคุณภาพชีวิตกลุ่มแรก ให้นิยามไวค้่อนขา้งแคบโดยให้ความส าคญัเก่ียวกับ
ความเป็นอยู่ท่ีดี เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2546) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตว่า
ประกอบดว้ยค า 2 ค า คือ คุณภาพ หมายถึง ลกัษณะความดี ลกัษณะประจ าบุคคลหรือส่ิงของ และชีวิต 
หมายถึง ความเป็นอยู่ สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ลักษณะความเป็นอยู่ท่ีดี WHOQOL group 
(1995, 1998) ให้ความหมายว่า เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับความสมบูรณ์ของชีวิต ของแต่ละบุคคล 
Ferrell (1996) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตว่า เป็นความรู้สึกถึงความผาสุกในชีวิตของบุคคลท่ีไดม้าจาก
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ประสบการณ์ชีวิต Spiker (1990 Cited in Oliver et al., 1999) ไดใ้หค้วามหมายคุณภาพชีวิตไวค้รอบคลุม 
ทั้งในเร่ืองสภาวะสุขภาพทางกาย (physical health status) ความสามารถในการท าหน้าท่ี (functional 
ability) สภาวะทางจิตใจและความเป็นอยูท่ี่ดี (psychological status and well-being) การปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม (social interaction) และสถานภาพทางเศรษฐกิจ (economic status)  Roger & Knafl (2000) กล่าว
ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การส่ือความหมายหรือสัญลกัษณ์ของความคิด และการให้ความหมายรวมถึง
การแสดงออกถึงส่ิงท่ีเป็นนามธรรม World Health Organization : WHO (2004) ไดนิ้ยามคุณภาพชีวิต
ไวว้่า หมายถึง การรับรู้ของบุคคลภายในบริบท ของวฒันธรรม ระบบคุณค่าต่าง ๆ ของเขา อนัสัมพนัธ์
กบัเป้าหมายของชีวิต ความคาดหวงั มาตรฐาน และส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่และรวมถึงแนวความคิดท่ีมี
ขอบเขตกวา้งขวางอนัเป็นผลซบัซอ้นจากสุขภาพทางกายของบุคคล สภาพ จิตใจ ระดบัความเป็นอิสระ 
ความสัมพนัธ์ทางสังคมและความสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมในชีวิตของบุคคลเป็นส าคัญ  McMahon 
(2005) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตมีความหมายเช่นเดียวกบัความสุข  (happiness) ซ่ึงเป็นแนวคิดของความ
เป็นอยูท่ี่ดี รวมถึงความสมดุลพอดีของชีวิตและ Nesse (2005) ไดอ้ธิบายแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตว่า 
ความรู้สึกถึงความสุข หรือมีในชีวิตท่ีดีซ่ึงบุคคลรับรู้ไดท้ั้งในเร่ืองของร่างกายและจิตใจ 

ความหมายของคุณภาพชีวิตกลุ่มท่ีสอง ให้ทศันะไวก้วา้งขึ้นโดยไดก้ล่าวถึงความพึงพอใจดว้ย 
เช่น Liu (1975) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง การเป็นอยู่ท่ีดีของคน และส่ิงแวดลอ้มตามสภาพทัว่ ๆ 
ไป โดยในด้านบุคคล จะแสดงออกในรูป ของความตอ้งการ เม่ือได้รับการตอบสนองแลว้จะท าให้
บุคคลนั้นมีความสุข มีความพึงพอใจ ในดา้นสังคมและ สภาพแวดลอ้มการมีชีวิตอยา่งมีคุณภาพตอ้งไม่
เป็นภาระหรือก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม Shama (1975) กล่าวว่า  คุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองท่ีมีความ
สลบัซับซ้อนเน่ืองจาก คุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองของความพึงพอใจอนัเกิดมาจากการไดรั้บ  สนองตอบต่อ
ความตอ้งการทางจิตใจและสังคมทั้งยงัเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของสังคมในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ พื้นฐานของสมาชิกในสังคมอีกดว้ย George & Bearson (1980) กล่าววา่คุณภาพชีวิตหมายถึง มิติ
ของการมีชีวิตท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ย ความสุข ความพอใจในชีวิต ความนบัถือตนเองสุขภาพ และสภาพการ
ท างานของร่างกาย และสภาวะ ทางเศรษฐกิจท่ีดี Flanagan (1982) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ความ
พึงพอใจในชีวิตในเร่ืองต่าง ๆ ความสุขสบาย และองค์ประกอบในการด าเนินชีวิต การมีสัมพนัธภาพ
กบับุคคลอ่ืน การมีกิจกรรมทางสังคม มีการพฒันาตนเองและ ความรู้สึกอ่ิมเอมใจ มีการพกัผ่อนหย่อน
ใจหรือนนัทนาการ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นความตอ้งการพื้นฐาน ของบุคคลท่ีควรไดรั้บการ
ตอบสนอง  Ferrans & Powers (1992) และ  Meeberg (1993) ได้วิเคราะห์มโนทัศน์  คุณภาพชีวิตไว้
สอดคลอ้งกนัวา่ เป็นความรู้สึกถึงความพึงพอใจเก่ียวกบัชีวิตโดยรวมในทุก ๆ ดา้น รวมถึงดา้นจิตใจใน 
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แต่ละบุคคลดว้ย ซ่ึงประเมินโดยการรับรู้ในจิตใจของแต่ละบุคคลว่าตนเองมีชีวิตอยู่ได้โดยท่ีไม่มีส่ิง
คุกคามและไดรั้บการ ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของความเป็นมนุษยอ์ย่างเพียงพอ Zhan (1992) 
ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตไวว้่า เป็นระดบัความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกผาสุกในชีวิตท่ี
บุคคลรับรู้ความหมาย และประเมินไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ในชีวิตของบุคคลนั้นโดย
ตอ้งค านึงถึงภูมิหลงัของบุคคล สถานภาพทางสังคม วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มและอายุ Fisher (1992) 
กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ความสามารถ ดา้นสังคม ความพึงพอใจของ
ชีวิต สภาวะของสุขภาพทุกดา้น และความสามารถในการท าหนา้ท่ี Hanter (1992) กล่าววา่ คุณภาพชีวิต 
หมายถึง การมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุข ความพึงพอใจในชีวิตตนเองของบุคคล Hughes (1993) ได้
ใหค้วามหมายของคุณภาพชีวิตไวว้า่ เป็นความสุข ความพึงพอใจในชีวิตตนเองของบุคคล Orem (2001) 
กล่าวไวว้า่ คุณภาพชีวิตมีความหมายเช่นเดียวกบัความผาสุข ซ่ึงเป็นการรับรู้ของบุคคลต่อการมีชีวิตอยู่ 
ตามประสบการณ์ของความพึงพอใจ  ความรู้สึกเป็นสุขกายในจิตใจ  และThe United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO (2010) องค์การร่วมมือทางการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม ระหว่างประเทศ ไดใ้ห้ความหมายคุณภาพชีวิตไวว้่า หมายถึง ระดบัความ
เป็นอยูท่ี่ดีของสังคม และระดบัความพึงพอใจ ในความตอ้งการส่วนหน่ึงของมนุษย ์  

อยา่งไรก็ตามความหมายของคุณภาพชีวิตโดยทัว่ไปยงัคงมีความแตกต่างกนัไปในมุมมอง และ
แนวคิดของแต่ละบุคคล ซ่ึงแตกต่างกนัตามประสบการณ์ ความเช่ือ ความคาดหวงั และการรับรู้ และมี 
การเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงชีวิต โดยขึ้นกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม การศึกษา ความเป็นอยูท่ี่
ดี ภาวะสุขภาพ และฐานะทางเศรษฐกิจ (Weisgerber, 1991) ในปัจจุบนัทฤษฎีคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่
เนน้เร่ืองความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นระดบัของจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิด (Ventegodt et.al, 2003) ซ่ึงจะเห็น
วา่เป็นค าท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมค่อนขา้งสูงมีลกัษณะการรวมค าไวห้ลายมิติทั้งทางดา้นชีวิภาพ จิตใจ 
อารมณ์ สังคมเขา้ไวด้ว้ยกนั จึงพอสรุปไดว้่า คุณภาพชีวิต  เป็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยทัว่ไปของ
บุคคล ซ่ึงเป็นชีวิตท่ีมีคุณภาพโดยสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมรอบตวัได ้และท าให้บุคคล
นั้นมีความสุข ความพึงพอใจในชีวิต ไม่เป็นภาระหรือเกิดปัญหาต่อสังคม 

มาร์คเลย ์และบาร์เลย ์(Markley and Barleys, 1975 อา้งถึงในสมพล ประดบัผล, 2547 : 
8) ให้ความหมายว่าคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกัน  เน่ืองจากความตอ้งการของ
มนุษย ์โดยเฉพาะดา้น ความรู้สึกนึกคิดจะมีความแตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัสภาวะดา้นต่าง ๆ ของมนุษย  ์
เช่น อายุ เช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระดับการพฒันา
เทคโนโลย ีตลอดจนประสบการณ์ชีวิตของแต่ละบุคคล  
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บาร์โรว ์และสมิท (Barrow and Smith, 1979 อา้งถึงในกฤษณ์ วงเกิด, 2550 : 8) ไดใ้ห้ 
แนวคิดของ คุณภาพชีวิตว่าการท่ีบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น 
คือ การมีสุขภาพดีมีรายได ้เพียงพอไม่มีความผิดปกติทางดา้นจิตใจและการมีสัมพนัธภาพกบับุคคล    
อ่ืน ๆ ซ่ึงไดใ้ห้แนวคิดว่า การท่ีบุคคลจะด ารงชีวิต อยู่อย่างมีความสุขจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 9 ดา้น คือ 
ดา้นสุขภาพอนามยั โภชนาการการศึกษาการทางาน (สภาพการ ท างาน) การมีท่ีอยู่อาศยัมีเคร่ืองนุ่งห่ม 
เพียงพอมีการประกนัสังคมมีนนัทนาการและมีอิสระในการด าเนินชีวิต  

ประภาพร  จินันทุยา  (อ้างถึงในกฤษณ์  วงศ์เกิด , 2550 : 9) กล่าวว่า  คุณภาพชีวิต 
หมายถึง ระดบั การด ารงชีวิตของผูสู้งอายุตามการรับรู้ต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพชีวิต 
5 ดา้น คือ สภาพทางเศรษฐกิจ สุขภาพสภาพแวดลอ้มการพึ่งพาตนเองการท ากิจกรรมประจ าวนัในชีวิต
ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั  

สมพล ประดบัผล (2547 : 24) คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพของชีวิตท่ีมีความส าเร็จ สุข 
สงบ ซ่ึงเหมาะสมกบัภาวะและวยั คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ อาจพิจารณาเป็นดา้น ๆ ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต ดา้นอาชีพ เศรษฐกิจและกฎหมาย ดา้นท่ีอยู่อาศยั และสภาพแวดลอ้ม ดา้นขอ้มูล 
ความรู้ และนนัทนาการ  

องคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1994 อา้งถึงในกฤษณ์ วงศเ์กิด, 2550 : 9) ไดใ้หค้วามหมาย
ว่า คุณภาพชีวิต คือ การรับรู้ความพึงพอใจ การรับรู้สถานะทางบุคคลในการด าเนินชีวิตในสังคม  โดย
สัมพนัธ์กบัเป้าหมายและความคาดหวงัของตนภายใตว้ฒันธรรมและบริบททางสังคมของบุคคลต่อการ
ด าเนินชีวิต  

สุมนต์ อมรวิวฒัน์ (อา้งถึงในกฤษณ์ วงศเ์กิด,2550:9) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง 
ชีวิตท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นชีวิตท่ีอยู่รอด อยู่ดี อยู่อย่างมีหลกัการและบุคคลนั้น สามารถปรับตวั และแกไ้ข
ปัญหาได ้เพื่อด าเนินชีวิตไปอยา่ง สงบตามอตัภาพ  

ฟ้าใส พุ่มเกิด (2547 : 18) ไดส้รุปความหมายของคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง ระดบัการมี
ชีวิตท่ีดีมี ความสุข และความพึงพอใจในชีวิตทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และการด าเนิน
ชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม เป็นการประสานการรับรู้ของบุคคลในดา้นร่างกายจิตใจความสัมพนัธ์
ทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตว้ฒันธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคน  

โฮมและคิดเกอร์สัน (Holmes and Dikcersion, 1987 อา้งถึงในพจนา ศรีเจริญ, 2544 : 
31) ไดใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิตไวว้่าเป็นการตอบสนองของบุคคลต่อร่างกาย  จิตใจ และปัจจยั
ทางสังคม ซ่ึงจะช่วยให ้การด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งปกติ  
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มีเบอร์ก (Meeberg GA, 1993 อา้งถึงในกฤษณ์ วงศเ์กิด, 2550 : 9) เห็นว่าคุณภาพชีวิต
ครอบคลุมถึง ความสามารถในการประเมินชีวิต ความรู้สึกพึงพอใจต่อชีวิตภาวะปกติของร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคมซ่ึงเป็นท่ี ยอมรับไดร้วมทั้งความเป็นอยู่ท่ีปกติสุขจากการประเมินของผูอ่ื้นการรับรู้  
ความพึงพอใจในชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง ไปตามภาวะสุขภาพ โดยวดัจากความสามารถในการท าหนา้ท่ีต่าง 
ๆ ของร่างกาย เจตคติของตนเองต่อสุขภาพ ความพอใจในชีวิต และความรู้สึกว่าตนเองได้รับความ
ช่วยเหลือจากสังคม  

สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ให้ทศันะว่าคุณภาพชีวิตเด็ก หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงความรู้สึกทางบวกของเด็กท่ีมีต่อครู เพื่อนในโรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน การไดรั้บบริการ  ต่าง ๆ จากโรงเรียนขณะท่ีอยูใ่นโรงเรียน 

สรุปไดว้่า คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการรับรู้มิติของการมีชีวิตท่ีดี ซ่ึงประกอบด้วย 
ความสุข ความพอใจในชีวิตทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ความนบัถือตนเองสุขภาพ การด าเนิน
ชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม เป็นการประสานการรับรู้ของบุคคลในดา้นร่างกายจิตใจความสัมพนัธ์
ทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตว้ฒันธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคน และสภาวะทาง
เศรษฐกิจท่ีดี รวมถึงการพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกทางบวกของเด็กท่ีมีต่อครู เพื่อนในโรงเรียน 
ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การไดรั้บบริการต่าง ๆ จากโรงเรียนขณะท่ี
อยูใ่นโรงเรียน และความรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บความช่วยเหลือจากสังคม 

 
 2.2 ความส าคัญของคุณภาพชีวิต 

ความปรารถนาอนัสูงสุดของมนุษยก์็คือ การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากจะให้บงัเกิดขึ้นแก่
ตนเองแลว้เรายงัหวงัท่ีจะให้เกิดแก่ครอบครัว เครือญาติ และบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมและประเทศชาติโดย
ส่วนรวมดว้ย ปัจจุบนัคุณภาพชีวิตไดรั้บการก าหนดให้เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพฒันาประเทศ ดงันั้น 
เป้าหมายทุกดา้นไม่ว่าจะในดา้นสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ฯลฯ ลว้นมุ่งเนน้ไปสู่การมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีของมนุษยใ์นสังคม คุณภาพชีวิตจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า มีความส าคญัและจ าเป็นต่อบุคคลและสังคม 
เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ามารถก าหนดการสร้างเกณฑม์าตรฐานเพื่อให้ระดบัการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได ้และ
เพื่อการท าให้การพฒันาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายท่ีปรารถนา เก่ียวกบัความส าคญัของคุณภาพ
ชีวิตมีผูใ้หแ้นวคิดท่ีส าคญั ไวด้งัน้ี  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 58 การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ี
รัฐจะอนุญาตให้ผูใ้ดด าเนินการ ถา้การนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งรุนแรง รัฐตอ้งด าเนินการใหมี้การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
ของประชาชนหรือชุมชน และจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้เสียและประชาชนและ
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญติั
มาตรา 257 การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ีต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปน้ี  (1) 
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามคัคีปรองดอง มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพฒันาด้านวตัถุกบัการพฒันาดา้นจิตใจ  (2) สังคมมี
ความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอนัทดัเทียมกนัเพื่อขจดัความเหล่ือมล ้า (3) ประชาชนมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

   พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ .ศ .  2550 (2554) มาตรา 11) 3) 
และมาตรา 19 ท่ีให้มีการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
ใหก้ารช่วยเหลือทางวิชาการในการวิจยัและพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ดงันั้น หน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ห้ความส าคญัและสนใจใน
เร่ืองน้ีมากยิง่ขึ้น  
   WHO (2011) องค์กรอนามยัโลกในฐานะเป็นองค์กรหลกัท่ีดูแลดา้นสุขภาพอนามยัยงัเห็นว่า  
"ร่างกาย จิตใจ สังคมท่ีดีและการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นสภาวะของความสมบูรณ์ท่ีดี " ถึงแม้ว่า
ขอ้ก าหนดน้ีจะไม่ไดเ้กิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามในระยะแรกผลสัมฤทธ์ิของแนวคิดท่ีว่าน้ีเกิดกับกลุ่ม
ประชาชนในวยัท างานในโลกตะวนัตกซ่ึงหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ค  าแนะน าใน
เร่ืองสุขภาพภายนอกร่างกาย และมีการชกัชวนให้มีการดูแลสุขภาพ ซ่ึงท าให้เช่ือมไปสู่ความสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนเรา ซ่ึงในช่วงนั้น "สุขภาพ (Health)” ถูกให้ความหมายว่า เป็น 
สภาวะของความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจและความเป็นอยู่ท่ีดีในสังคมมิใช่หมายแต่เพียงปราศจาก
โรคและความอ่อนแอเท่านั้น แต่การด าเนินการการพฒันาดา้นการสาธารณสุขกบัการพฒันาดา้นการ
คิดคน้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ดา้นการรักษาสุขภาพท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดา้นเดียว ขณะท่ีการ
เจ็บป่วยดา้นอ่ืน ๆ กลบัไม่ไดรั้บการดูแล ในเดือนพฤษภาคม 1998 ท่ีประชุมสมชัชาองคก์ารอนามยัโลก 
(World Health Organization Assembly) เพิ่มค าวา่ "spiritual well-being" หรือ "สุขภาวะทางจิตวิญญาณ" 
เขา้ไปในค านิยามเดิม ดงันั้น ความหมายของค าวา่ "สุขภาพ" หลงัจากนั้น จึงรวมความหมายถึง สุขภาวะ
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ท่ีสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ หรือสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทุก ๆ ทางเช่ือมโยง
กัน สะท้อนถึงความเป็นองค์รวมอย่างแท้จริงของสุขภาพท่ีเก้ือหนุนและเช่ือมโยงกันทั้ง 4 มิติ ซ่ึง
ความหมายในแต่ละดา้น คือ 

1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  มีเศรษฐกิจพอเพียง มี
ส่ิงแวดลอ้มดี ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

2. สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจท่ีเป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความ
เมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว  ในชุมชน ในท่ี
ท างาน ในสังคม ในโลก ซ่ึงรวมถึงการมีบริการทางสังคมท่ีดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

4. สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐท่ีเกิดจากมีจิตใจ
สูง เขา้ถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเขา้ถึงส่ิงสูงสุด ซ่ึงหมายถึงพระนิพพาน หรือพระผู ้
เป็นเจา้หรือความดีสูงสุด สุดแลว้แต่ความเช่ือมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละคน สุขภาวะทางจิตวิญญาณจึง
หมายถึงมิติทางคุณค่าท่ีสูงสุดเหนือไปจากโลกหรือภาพภูมิทางวตัถุ การมีศรัทธาและมีการเขา้ถึงคุณค่า
ท่ีสูงส่ง ท าใหเ้กิดความสุขอนัประณีตลึกล ้า  
  ความหมายของสุขภาวะทั้ง 4 ดา้น สุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิตเป็นสุขภาพท่ีท าความ
เขา้ใจได้ง่าย เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตเห็นได้ตลอดเวลา  สุขภาวะทางสังคมเป็นการแสดงออก
รวมกนัของสังคม ซ่ึงตอ้งท าความเขา้ใจและยอมรับรวมกนัของทั้งสังคม และสุขภาวะทางปัญญา (จิต
วิญญาณ) เป็นสุขภาพท่ีท าความเขา้ใจไดย้ากและเป็นขั้นสูงสุดของสุขภาพองค์รวม ก่อนหน้าน้ีในปี 
ค.ศ. 1986 การประชุมนานาชาติท่ีกรุงออตาวา เมืองหลวงของแคนาดา  ในเร่ืองคุณภาพชีวิต (quality of 
life) นั้นไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) เป็นคร้ังแรกซ่ึงเกิดขึ้นโดย 
ไดถู้กบนัทึกไวว้า่ "ความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจและสังคม ปัจเจกบุคคลหรือลกัษณะเฉพาะของกลุ่ม
และความปรารถนาท่ีเกิดขึ้นจริง ความตอ้งการการเปลี่ยนแปลง หรือการจดัการกบัสภาพแวดลอ้ม" ใน
อนาคตไม่มีจุดส้ินสุดแต่สามารถประยุกตแ์นวคิดไดใ้นแต่ละบุคคล กลุ่ม ชุมชนหรือประชาชน ส าหรับ
หน้าท่ีในการส่งเสริมสุขภาพน้ีเป็นแนวคิดท่ีเน้นการปฏิบติัใหม่ขึ้นมาทั้งหมด โดยยึดเป็นหลกัการ
พื้นฐานส าคญัของการท างานดา้นส่งเสริมสุขภาพ โดยกฎบตัรออตตาวา (Ottawa Charter) และส่ิงท่ีเพิ่ม
เขา้มาในโครงสร้างของคุณภาพชีวิต มี 5 ประเด็น ท่ีผ่านมาคือ ระดับทกัษะของแต่ละคน ผ่านการ
กระท าทางชุมชนและการใหบ้ริการสาธารณสุข ครอบคลุมถึงสภาพแวดลอ้ม นโยบาย และเก่ียวขอ้งกบั
ระบบนิเวศ ในท่ีน้ีการส่งเสริมสุขภาพ แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบสองอย่าง ไดแ้ก่ ส่ิงส าคญัในเร่ือง
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การส่งเสริมสุขภาพเป็นการสร้างสุขภาพโดยทัว่ ๆ ไป สภาพทัว่ไปของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการด าเนินการ
ทางสังคมและทางด้านวฒันธรรมเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของสุขภาพ  จะน าไปสู่การพิจารณา การ
วางแผนออกแบบโครงสร้างสภาพแวดลอ้มใหม่และการแลกเปล่ียนเหตุผลของแต่ละคน  ซ่ึงผลท่ี
ตามมาท่ีคาดหวงัในการส่งเสริมสุขภาพกบัผลสะทอ้นท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายใตป้ระเด็นหลกัน้ี 
จึงสัมพนัธ์กบัค าวา่ "สุขภาพท่ีแทจ้ริงเป็นเร่ืองของคุณภาพชีวิต"  
  ดงันั้น ผลในทางบวกท่ีคาดว่าจะเกิดคือ สุขภาพท่ีมีลกัษณะเฉพาะอนัอยู่ภายในคุณภาพชีวิต และมี
ความส าคญัต่อผลท่ีตามมาในทางท่ีเป็นบวกกบัการมีชีวิตท่ีดีขึ้น นัน่คือ ความเขม้แข็งท่ีแทจ้ริงของแนวคิด
น้ี ส่ิงหน่ึงท่ีช่วยอธิบายและก าหนดต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น นั่นคือการท า
ความเขา้ใจการส่งเสริมสุขภาพ อนัท่ีจริงจุดร่วมท่ีส าคญัของปัจจยัและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมน่าจะอยู่ท่ีปัจจยั
ทางการเมืองและอ านาจของระบบการตลาด ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดกบัเร่ืองของสุขภาพ หาก
พิจารณาพฒันาการของการส่งเสริมสุขภาพ ท่ีมุ่งเนน้การท าให้ส่ิงแวดลอ้มดีขึ้น ประกอบกบัปัจจยัลกัษณะ
ทางชีวภาพและลักษณะทางจิตวิทยาของแต่ละคนในระยะเวลายาว  รวมถึงเง่ือนไขท่ีเหมาะสมต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น การควบคุมโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น ทรัพยากร ระบบให้ความช่วยเหลือ ทกัษะการเมือง 
การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้ม จะท าให้เราเช่ือไดว้่า ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัท่ีเกิดขึ้นน้ีจะสามารถ
พฒันาใหป้ระสบผลส าเร็จในผลท่ีไดค้าดหวงัไว ้ปัจจุบนัแมจ้ะมีการพฒันากรอบความคิดใหม่ๆ ท่ีเช่ือมของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพ มีการรณรงค์ชกัชวนให้มีการส่งเสริมสุขภาพ
ดว้ยงบประมาณจ านวนมากทั้งจากรัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ จึงมองว่าการส่งเสริมสุขภาพก็
เป็นส่วนย่อยส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิต การพฒันาคุณภาพชีวิตจะมีผลทางดา้นบวกต่อความเป็นอยูท่ี่ดีของ
ประชากร ประกอบกบัการส่งเสริมสุขภาพก็จะเป็นปัจจยัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อสังคมอยา่งย ัง่ยนื  
  แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นสามารถท าได้โดยการก าหนดความเข้าใจท่ี
ชัดเจนทั้งบุคคลและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปฏิกิริยา
ระหวา่งบุคคลและส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้น ไม่อาจหาตวัแบบท่ีเป็นสูตรส าเร็จได ้ดงัจะเห็นไดว้า่ขอ้มูลหรือ
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ/สุขภาวะ ณ ปัจจุบนั มีความหลากหลายขึ้นองคค์วามรู้เพื่อการพฒันา
สุขภาพและระบบสุขภาพไม่ใช่เร่ืองของระบบการแพทย์ เร่ืองชีวภาพ กายภาคเพียงอย่างเดียว แต่การ
สร้างความตระหนักสุขภาพเป็นเ ร่ืองของสังคม  ดังนั้ นข้อมูลหรือชุดความรู้ท่ีต้องการเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองและคุ ้มครองสุขภาพ  เพื่อการตัดสินใจและเปิดทางเลือกในการ
ด าเนินการดูแลตนเองของผูค้นในสังคมจึงเป็นทิศทางท่ีเกิดขึ้นในระยะหลงั ท่ีจริงคุณภาพชีวิต (quality 
of life) และการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) เป็นแนวความคิดท่ีต่างก็พิจารณาถึงเร่ืองเป้าหมาย
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ในเร่ืองสุขภาพเป็นส าคญั แต่ทั้งสองแนวคิดอยูบ่นฐานคติทางการเมืองท่ีต่างกนั ฝ่ายหน่ึงอยูก่บัเสรีนิยม
และความเป็นปัจเจก ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงอยู่กบัฝ่ายก้าวหน้าเน้นชุมชน การส่งเสริมสุขภาพขององค์กร
อนามยัโลก ท่ีมองแนวคิดของสุขภาพเป็นการกล่าวถึงในเชิงลึกด้านจิตวิญญาณ  และในขณะท่ีการ
ส่งเสริมสุขภาพนั้นให้ความส าคญัท่ีแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนเร่ืองของการสร้างเสริมอ านาจ
ใหก้บัชุมชน โดยเห็นความส าคญัของสุขภาพ ขึ้นอยูก่บัภาวะทางสังคม การเมือง นัน่เอง 

วิริยะ สว่างโชติ (2552) กล่าวว่า ปัจจุบนัแมจ้ะมีการพฒันากรอบความคิดใหม่  ๆ ท่ีเช่ือมของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพ มีการรณรงค์ชักชวนให้ มีการส่งเสริม
สุขภาพดว้ยงบประมาณจ านวนมากทั้งจากรัฐ เอกชน และองคก์รระหวา่งประเทศ จึงมองวา่การส่งเสริม
สุขภาพก็เป็นส่วนย่อยส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิต การพฒันาคุณภาพชีวิตจะมีผลทางดา้นบวกต่อความ
เป็นอยู่ท่ีดีของประชากร ประกอบกบัการส่งเสริมสุขภาพก็จะเป็นปัจจยัท าให้เ กิดการเปล่ียนแปลงต่อ
สังคมอย่างย ัง่ยืน  แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นสามารถท าได้โดยการก าหนดความ
เขา้ใจท่ีชดัเจนทั้งบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในปฏิกิริยา
ระหวา่งบุคคลและส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้น ไม่อาจหาตวัแบบท่ีเป็นสูตรส าเร็จได ้ดงัจะเห็นไดว้า่ขอ้มูลหรือ
องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ /สุขภาวะ ณ ปัจจุบัน มีความหลากหลายขึ้นองค์ความรู้เพื่อการ
พฒันาสุขภาพและระบบสุขภาพไม่ใช่เร่ืองของระบบการแพทยเ์ร่ืองชีวภาพ กายภาคเพียงอย่างเดียว 
แต่การสร้างความตระหนักสุขภาพเป็นเร่ืองของสังคม ดังนั้น ขอ้มูลหรือชุดความรู้ท่ีต้องการเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองและคุ ้มครองสุขภาพ เพื่อการตัดสินใจและเปิดทางเลือกในการ
ด าเนินการดูแลตนเองของผูค้นในสังคมจึงเป็นทิศทางท่ีเกิดขึ้นในระยะหลงั 
  อย่างไรก็ดี คุณภาพชีวิต (quality of life) และการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) เป็น
แนวความคิดท่ีต่างก็พิจารณาถึงเร่ืองเป้าหมายในเร่ืองสุขภาพเป็นส าคญั แต่ทั้งสองแนวคิดอยู่บนฐาน
คติท่ีต่างกนั ฝ่ายหน่ึงอยูก่บัเสรีนิยมและความเป็นปัจเจก ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงอยูก่บัฝ่ายกา้วหนา้เนน้ชุมชน 
การส่งเสริมสุขภาพขององคก์รอนามยัโลก ท่ีมองแนวคิดของสุขภาพเป็นการกล่าวถึงในเชิงลึกดา้นจิต
วิญญาณ และในขณะท่ีการส่งเสริมสุขภาพนั้นใหค้วามส าคญัท่ีแตกต่างกนัออกไปอย่างชดัเจนเร่ืองของ
การสร้างเสริมอ านาจให้กบัชุมชน โดยเห็นความส าคญัของสุขภาพ ขึ้นอยู่กบัภาวะทางสังคม การเมือง 
จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่าแนวคิดคุณภาพชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาพ ไดส้ร้างภาพความคิดท่ีมีความ
แตกต่าง มีค ากล่าวท่ีตามมาท่ีว่า "ชีวิตท่ีดีเป็นอย่างไร" ใครเป็นคนก าหนด การเร่ิมปฏิบติัดา้นสุขภาพ
ควรเร่ิมส าหรับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มประชาชน การท่ีประชาชนกลุ่มต่าง ๆ จะนิยามคุณภาพชีวิต
หมายถึงว่า "ระดบัความพึงพอใจของแต่ละคนซ่ึงมีความส าคญัในชีวิตของปัจเจกบุคคล”  ดูจะไม่ใช่
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เร่ืองง่ายอย่างไร ท่ามกลางการรณรงคเ์ร่ืองคุณภาพชีวิตท่ีมุ่งเป้าไปท่ีการปฏิบติัของแต่ละบุคคลคน ดูยงั
เป็นขอ้กงัขาและสับสนในเชิงความคิด แต่การสร้างเสริมสุขภาพท่ีเนน้วิธีปฏิบติัของงานดา้นการสร้าง
เสริมอ านาจชุมชนก็ดูยงัห่างไกลกบัการเปิดพื้นท่ีใหม่ทางการเมืองเร่ืองสุขภาพอยูเ่ช่นกนั 
  กล่าวโดยสรุป แนวคิดของความส าคญัของคุณภาพชีวิต จะเห็นว่า คุณภาพชีวิตของบุคคล
โดยทัว่ไปแลว้ จะมองถึงการส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนย่อยส่วนหน่ึงของคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายใน
เร่ืองสุขภาพเป็นส าคญั ซ่ึงจะมีผลทางด้านบวกต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชากร ประกอบกับการ
ส่งเสริมสุขภาพก็จะเป็นปัจจยัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อสังคมอยา่งย ัง่ยืน แต่อยา่งไรก็ตาม การสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นสามารถท าไดโ้ดยการก าหนดความเขา้ใจท่ีชดัเจนทั้งบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม แต่ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่บนฐานคติท่ีต่างกนัทั้งในเร่ืองของปัจเจกบุคคล และชุมชน แต่สามารถน ามาบูรณาการกนัได ้โดย
เร่ิมตน้จากปัจเจกบุคคลก่อนและอาศยักลุ่มประชาชน หรือชุมชนช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้การปฏิบติั
ดา้นสุขภาพส่วนบุคคลเกิดประสิทธิภาพอนัจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีนัน่เอง    
 
 2.3 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 
  2.3.1 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของคนท่ัวไป 

องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1980) ไดใ้ห้ความหมายคุณภาพชีวิตไวด้งัน้ี ความรู้สึก
ของการอยู่อย่างพอใจ มีความสุข ความพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีส่วนส าคญัต่อบุคคลนั้น ๆ 
ไดแ้ก่ อาหาร สุขภาพอนามยั โภชนาการ การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม รายได ้ท่ีอยู่อาศยั และทรัพยากร โดย
แบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การศึกษาดา้นภาวะวิสัย ซ้ึงเป็นการวดัขอ้มูลท่ีสามารถ นบั
ไดห้รือวดัได ้เช่น ขอ้มูลทางประชากรและเศรษฐกิจ และการศึกษาดา้นอตัวิสัย เป็นการสอบถามขอ้มูล
เก่ียวกับความรู้สึก และเจตคติในด้านต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นการวดัโดยใช้การตอบตามความรู้สึก ความนิยม 
ความคิดเห็น การตดัสิน และความเช่ือต่อส่ิงท่ีถามในแบบสอบถาม องคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ยงัได้
กล่าวว่า พื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชากร ดูไดจ้าก 1) รายไดค้รอบครัวท่ีพอเพียงแก่การเล้ียงชีพ 2) 
การมีงานท า 3) การศึกษาและอตัราการรู้หนังสือของประชาชน 4) โอกาสในการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 5) การมีเอกราชของประเทศโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลอ่ืน  

องค์การสหประชาชาติ (United Nation, 1989 อา้งถึงในกฤษณ์ วงเกิด, 2550 : 15) ได้
กล่าวว่า คุณภาพชีวิตเป็นดรรชนีใหม่ท่ีช้ีบอกภาวะสังคม ประกอบด้วย สุขภาพอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
ความปลอดภยั ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ชีวิตครอบครัว ชีวิตการท างาน ชีวิตการศึกษา การมีส่วนร่วม
ในชุมชน การท ากิจกรรมในชีวิตท่ีสามารถ วดัไดท้ั้งทางวตัถุวิสัยและจิตวิสัย แต่ควรวดัดว้ยตวัช้ีวดัทาง
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สังคม ท่ีเป็นปัจจยัพื้นฐานในการพฒันามนุษยท่ี์ควรประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การมีชีวิตท่ียืนยาว 
ความรู้ และมาตรฐานความเป็นอยู ่

องค์การอนามยัโลก (1996) ได้ก าหนดองค์ประกอบส าคญัของคุณภาพชีวิตส าหรับ
บุคคลทั่วไปว่า ควรประกอบ ด้วยองค์ประกอบส าคัญของคุณภาพชีวิต  6 ด้าน คือ (กัญจนพร อ่วม
ส าอางค,์ 2547)  

1) ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของ
บุคคลซ่ึงมีผลต่อชีวิต ประจ าวนั เช่น การรับรู้สภาพสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึก
สบายไม่มี ความเจ็บปวด การรับรู้ถึง ความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเจ็บปวดทางร่างกายได ้การรับรู้
ถึง พละก าลงั ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การรับรู้ เร่ืองการนอนหลบัและพกัผ่อนรวมทั้งการรับรู้เร่ือง
การมีเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงการรับรู้เหล่าน้ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั  

2) ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านจิตใจของ
ตนเอง เช่น การรับรู้ ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึง
ความรู้สึก ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ ถึงความมัน่ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจา สมาธิ การ
ตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของตนและการรับรู้ถึงความสามารถในการ
จดัการกบั ความเศร้าหรือกงัวล เป็นตน้  

3) ดา้นระดบัความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือ การรับรู้
ถึงความ เป็นอิสระ ท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การรับรู้ถึง 
ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัร ประจ าวนัของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้ 
วา่ตนไม่พึ่งพายาต่าง ๆ หรือการรักษาทางการแพทย ์อ่ืน ๆ เป็นตน้  

4) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  (Social Relationships) คือ  การรับรู้เ ร่ือง
ความสัมพนัธ์ของตนกบั บุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้ง
การรับรู้วา่ตนได ้เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือ บุคคลอ่ืนในสังคมดว้ย  

5) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
การด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยั และมัน่คงในชีวิต 
การรับรู้ว่าไดอ้ยู่ในส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่ง
ประโยชน ์ดา้นการเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ การรับรู้วา่ตนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บ
ข่าวสาร หรือฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรม สันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง      
เป็นตน้  
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6) ด้านความเช่ือส่วนบุคคล (Spirituality/Religion/Personal Beliefs) คือ การ
รับรู้เก่ียวกบัความเช่ือต่าง ๆ ของตนท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือดา้นจิต-วิญญาณ 
ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการดารงชีวิต มีผลต่อการ 
เอาชนะอุปสรรค เป็นตน้  

 
      2.3.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
  The United Nations Children's Fund : UNICEF (2007) ก อ ง ทุ น เ พื่ อ เ ด็ ก แ ห่ ง
สหประชาชาติ  ให้ทศันะเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กว่าเป็นเร่ืองของการรับรู้ถึงความเป็นอยู่ท่ีดี
ของตนเอง ความพึงพอใจในสภาพท่ีเป็นอยู่ทั้ งในด้านวตัถุ (material well-being) จิตใจ (subjective 
well-being) พฤติกรรมและความเส่ียง (behaviors and risks) สุขภาพและความปลอดภัย  (health and 
safety) ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนฝูง  (family and peer relationships) และการศึกษา 
(educational well-being) 
  Bradshaw, Hoelscher, & Richardson (2007) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตเด็กวา่เป็นแนวคิด
ท่ีเก่ียวข้องกับความสมบูรณ์ของชีวิตของแต่ละบุคคลภายใต้มิติคุณภาพชีวิตเด็ก (child well-being 
dimensions) ไวว้่ามีองค์ประกอบท่ีส าคญั 6 มิติ ได้แก่ ด้านวตัถุ (material well-being) ด้านท่ีอยู่อาศยั
และส่ิงแวดลอ้ม (housing and the environment) ด้านการศึกษา (education) ด้านสุขภาพ (health) ด้าน
พฤติกรรมเส่ียง (risk behaviors) และดา้นคุณภาพความเป็นอยูใ่นโรงเรียน (quality of school life)  
  Awartani et al. (2007) ให้ทศันะเก่ียวกบัองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของเด็กไวว้่า เป็น
ความรู้สึกถึงความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลโดยรวมในทุก ๆ ดา้น  ซ่ึงอาจประเมินไดโ้ดยการรับรู้ใน
จิตใจของแต่ละบุคคลว่าตนเองมีชีวิตอยู่ไดโ้ดยท่ีไม่มีส่ิงคุกคามและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐานของความเป็นมนุษยอ์ย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นดา้นสติปัญญา (intellectual) ดา้นทกัษะอาชีพ 
(occupational) ด้านอารมณ์ (emotional) ด้านจิตวิญญาณ (spiritual) ด้านส่ิงแวดลอ้ม (environmental) 
ดา้นร่างกาย (physical) และดา้นสังคม (social)   
  OECD (2008) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของเด็กจะเก่ียวขอ้งกับระดับความพึงพอใจใน
ชีวิตและความรู้สึกเป็นสุขหรือความผาสุกในชีวิตท่ีบุคคลรับรู้ความหมาย  และประเมินไดด้ว้ยตนเอง 
ซ่ึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในชีวิตของบุคลนั้น ภายใต้องค์ประกอบท่ีส าคัญ 5 มิติ ได้แก่ ด้านวตัถุ 
(material) ดา้นท่ีอยู่อาศยัและส่ิงแวดลอ้ม (housing & environment) ดา้นการศึกษา (educational) ดา้น
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สุขภาพ /ความปลอดภยั  (health & safety) ดา้นพฤติกรรมเส่ียง (risk behaviors) และดา้นคุณภาพความ
เป็นอยูใ่นโรงเรียน (quality of school life) 
  Camfield et al. (2009) ได้ให้ทัศนะ เ ก่ี ยวกับคุณภาพชีวิต เด็กว่ า มีความหมาย
เช่นเดียวกบัความสุข (happiness) ซ่ึงเป็นแนวคิดของความเป็นอยูท่ี่ดีของเด็ก ซ่ึงอาจรวมถึงความสมดุล
พอดีของชีวิต โดยได้อธิบายถึงมิติคุณภาพชีวิตเด็ก (child well-being) ไว ้7 มิติ ประกอบด้วย ด้าน
สติปัญญา (intellectual) ด้านทักษะอาชีพ (occupational) ด้านอารมณ์ (emotional) ด้านจิตวิญญาณ 
(spiritual) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (environmental) ดา้นร่างกาย (physical) และดา้นสังคม (social)  
  Lippman (2009) และWhite (2009) ไดน้ าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัมิติของคุณภาพชีวิตเด็ก
ไวส้อดคลอ้งกนัคือ เป็นระดบัความเป็นอยู่ท่ีดีของเด็กทั้งทางดา้นสังคม และระดบัความพึงพอใจใน
ความต้องการส่วนหน่ึงของมนุษย์ ได้แก่ ด้านการศึกษา /การเรียนรู้ (education/learning) ด้านจิตใจ 
(psychological) ด้านสั งคม  (social) ด้าน ร่างกาย  (physical) และด้าน ส่ิ งแวดล้อมในโรง เ รียน 
(environment)  
  Dubois (2009) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพชีวิตของเด็ก หรือ child well-being ว่าการเป็นอยู่ท่ี
ดีของคน และส่ิงแวดลอ้มตามสภาพทัว่ ๆ ไปโดยในดา้นบุคคลจะแสดงออกในรูปของความตอ้งการ 
และเม่ือได้รับการตอบสนองแล้วจะท าให้บุคคลนั้นมีความสุข มีความพึงพอใจ ในด้านสังคมและ
สภาพแวดลอ้มการมีชีวิตอย่างมีคุณภาพตอ้งไม่เป็นภาระหรือก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมซ่ึงพิจารณาได้
จากองคป์ระกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ (mental) ดา้นอารมณ์ (emotional) ดา้นร่างกาย (physical) ดา้น
สังคม (social) และดา้นส่ิงแวดลอ้ม (environmental) 
  Prettapapop (2009) ไดศึ้กษาอิทธิพลของพฤติกรรมบริโภคนิยมมีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร 
การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจกบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาอายุ 13-18 ปี ไดจ้ าแนกคุณภาพชีวิตไว ้
5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นร่างกาย 2) ดา้นการเรียนรู้ 3) ดา้นจิตใจ 4) ดา้นสังคม และ5) ดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียน  
  Wallman (2012) ได้น าเสนอองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของเด็กไว้ใน America’s 
Children in Brief: Key National Indicators of Well-Being 2012 ประกอบด้วย ด้านครอบครัวและ
ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (family & social environment) ดา้นเศรษฐกิจ (economic) ดา้นการดูแลสุขภาพ 
(health care) ด้านร่างกาย (physical) ด้านพฤติกรรม (behavior) ด้านการศึกษา (education) และด้าน
สุขภาพ (health)  
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  The Children’s Society (2012) ได้น าเสนอองค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กในรายงาน 
The Good Childhood Report 2012 ไว ้11 ดา้น คือ ดา้นครอบครัว (family) ดา้นท่ีอยู่อาศยั (home) ดา้น
การเงินและทรัพยสิ์น (money and possessions) ดา้นเพื่อนฝงู (friends and peers) ดา้นโรงเรียน (school) 
ดา้นสุขภาพ (health) ดา้นภาพลกัษณ์ (appearance) ดา้นการใชเ้วลา (time use) ดา้นทางเลือกและความ
เป็นอิสระ (choice and autonomy) ดา้นอนาคต (the future) และดา้นสภาพทอ้งถ่ิน (local area) 
  Save the Children (2012) กล่าวถึง คุณภาพชีวิตของเด็กวา่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยู่ท่ีดี
ท่ีเด็กไดรั้บการพฒันาครอบคลุมทั้งในดา้นการศึกษา (education) ดา้นสุขภาพ (health) และดา้นความ
ตอ้งการพื้นฐาน (basic needs) 

วิฐารณ บุญสิทธิ และคณะ (อา้งอิงในวารสารกุมารเวชศาสตร์ 2558 ; 54 : 17-24) ได้
ศึกษาการพฒันาแบบประเมินคุณภาพชีวิตของผูป่้วยเด็กไทย (ThQLC) โดยได้สร้างแบบประเมิน
คุณภาพชีวิต ส าหรับเด็กไทยอายุ 6-15 ปีโดยสร้างขอ้ค าถามตาม ประเด็นคุณภาพชีวิตท่ีได้จากการ
ทบทวนวารสารและการจัดกลุ่มพูดคุย (focus group) กบัผูป้กครองและเด็ก แลว้น ามาพิจารณาในการ
ประชุมคณะผูว้ิจัยร่วมกับ  ผูเ้ช่ียวชาญ ก าหนดเป็นข้อค าถาม 23 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ร่างกาย 5 ขอ้ 2) ด้านจิตใจ 5 ขอ้ 3) ด้านสังคม 5 ขอ้ 4) ด้านการเรียน 4 ขอ้ และ 5) ด้านการมองชีวิต
โดยรวม 4 ขอ้ จดัท าเป็น 2 ฉบบั ไดแ้ก่ ฉบบัผูป้กครองและฉบบัเด็กโดยในทั้ง 2 ฉบบัประกอบ ดว้ยขอ้
ค าถามแบบเดียวกัน ตรวจสอบความแม่นตรงด้านเน้ือหา (content validity) ของข้อค าถามโดย 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกุมารเวชศาสตร์และดา้นจิตเวชเด็ก จ านวน 3 ท่าน และไดน้ าแบบประเมินไปทดสอบ
กบั เด็กและผูป้กครองจ านวนหน่ึงเพื่อให้แน่ใจว่าขอ้ค าถาม  เหล่านั้นเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ก่อนท่ีจะ
ปรับแก้ไขเป็น แบบประเมินฉบบัสมบูรณ์โดยใช้ช่ือว่า Thai Quality of Life Instrument for Children 
(ThQLC) สรุปการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาการพฒันาแบบ ประเมินคุณภาพชีวิตส าหรับผูป่้วยเด็กไทยอายุ 
6-15 ปี ในช่ือ ThQLC ท่ีคณะผูวิ้จัยได้สร้างขึ้ นและวดั psychometric property โดยทดสอบในกลุ่ม
ตวัอย่าง ผูป่้วยเด็กโรคเร้ือรังและเด็กท่ีมีสุขภาพดีพบว่า แบบประเมินน้ีมี validity และ reliability ใน
ระดับท่ียอมรับ ได้และสามารถน าไปใช้ประเมินคุณภาพชีวิตของผูป่้วย  เพื่อประเมินผลการรักษา 
รวมทั้งในการศึกษาวิจยัเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยเด็กและวยัรุ่น 
 
   2.3.3 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของคนพกิาร 

อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ (Convention on the rights of persons with disabilities : 
CRPD) ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 28 
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สิงหาคม 2551 โดยหลกัการส าคญัท่ีบญัญติัไว้ในอนุสัญญาน้ีคือ การเคารพในศกัด์ิศรี การไม่เลือก
ปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมในสังคม การเคารพความแตกต่างและการยอมรับความ
หลากหลายของมนุษยชาติ ความเสมอภาคของโอกาส ความสามารถ ในการเข้าถึงความเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายและหญิง การเคารพขีดความสามารถของเด็กพิการ โดยสาระส าคญัของ อนุสัญญาฉบบัน้ี 
คือ รัฐภาคีมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งขจดัการเลือกปฏิบติัต่อคนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในดา้นกฏหมาย การ
ปกครอง และการปฏิบติัต่าง ๆ รวมถึงการก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อประกนัการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ ในส่วนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง ขอ้มูล
ข่าวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับความเท่าเทียมในทางกฏหมายส าหรับโอกาสในการรับ
การศึกษา การเขา้ท างาน การรักษาพยาบาล การประกนัสิทธิ และโอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ดังนั้ นการด ารงชีวิตของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นพลวตัร คือ มีการ
เปล่ียนแปลง  มีการเกิด  เติบโต เส่ือมโทรม  และส้ินชีวิต ฉะนั้ นชีวิตท่ีมีคุณภาพจึงจ าเป็นต้องมี
องคป์ระกอบเพื่อวดัคุณภาพชีวิต ซ่ึงมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตคนพิการไว ้ดงัน้ี 
   ธานีรัตน์ ผ่องแผ่ว (2558) คุณภาพชีวิตคนพิการประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย 
ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ
ดงัน้ี 

    1) ดา้นร่างกาย หมายถึง การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของคนพิการ ซ่ึงมีผล
ต่อชีวิตประจ าวนั เชา้ การรับรู้สภาความสมบูรณ์แขง็แรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่
มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวดของร่างกายได้ การรับรู้ถึง
พละก าลงัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การรับรู้ถึงความรู้สึกในการนอนหลบัพกัผ่อนของตนเอง การ
รับรู้ถึงคามเป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้ว่าตนไม่ตอ้ง
พึ่งพายาต่าง ๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์น ๆ เป็นตน้ 
    2) ด้านจิตใจ หมายถึง การรับรู้สภาพทางจิตใจของคนพิการ เช่นการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมัน่ใจในตนเอง การ
รับรู้ถึง ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ การรับรู้ถึงความสามารถในการจดัการกบัความเศร้า หรือกงัวล 
และการรับรู้ถึงความรู้สึกวา่ชีวิตตนเองมีความหมาย เป็นตน้ 
    3) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม หมายถึง การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของคน
พิการกับบุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งการรับรู้ใน
อารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพนัธ์ 
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    4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของคนพิการ เช่น การรับรู้วา่ตนเองมีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต การรับรู้วา่ไดมี้ท่ีอยูอ่าศยัท่ีดี 
ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ดา้นการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและ
สังคมสงเคราะห์ การรับรู้วา่ตนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บข่าวสารต่าง ๆ เป็นตน้ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (2559) มีการขับเคล่ือนให้เกิดการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นไปอย่างต่อเ น่ืองและมีประสิทธิภาพ จึงมีการน า
ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษามาจดัท า “โครงการเสริมพลงัคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมใน
สังคม พ.ศ. 2559” ขึ้น โดยมุ่งหวงัวา่จะเป็นการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบั 
ตวัช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการอยา่งเป็นระบบ อนัจะน าผลไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ทัว่ถึงและเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างครบวงจร ท าให้
สังคมไดป้ระจกัษว์่าคนพิการไทยเป็นพลเมืองท่ีมีผลิตภาพ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีศกัด์ิศรี 
ซ่ึงจะส่งผลต่อการเป็นสังคมอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนัส าหรับทุกคน (Inclusive Society) ตามเป้าหมายใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 ซ่ึงมีตวัช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการ ดงัน้ี 

1. สิทธิและความเท่าเทียม 
 1.1 การส่งเสริมและพิทกัษสิ์ทธิ 
  1.1.1 การมีบตัรประจ าตวัคนพิการ   

1.1.2 การไดรั้บเบ้ียความพิการ 
1.1.3 การรับรู้เร่ืองสิทธิคนพิการตามกฎหมาย 
1.1.4 การด าเนินการร้องเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิและด าเนินการ

คุม้ครองสิทธิคนพิการ 
1.1.5 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิตามมาตรา 20 พ.ร.บ. 

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 
  1.2 การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 
   1.2.1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิ

ประโยชนจ์ากส่ือหรือ หน่วยงานต่าง ๆ 
2. สุขภาวะคนพิการ 

2.1 การไดรั้บบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

    2.2.1 การไดรั้บบริการตามระบบสาธารณสุข 
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    2.1.2 ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลสุขภาวะองค์รวม (สุขภาพกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา) สามารถด ารงชีวิตประจ าวนัไดต้ามศกัยภาพ 

2.1.3 การตรวจสุขภาพประจ าปี 
  3. การศึกษา 

3.1 การส่งเสริมการศึกษา 

 3.1.1 การไดรั้บบริการจดัการศึกษาอยา่งเตม็ ตามศกัยภาพ   
3 .1 .2  การได้ รับการสนับสนุนช่วย เหลือด้านการศึกษาใน 

สถาบนัการศึกษา 
3.1.3 การส าเร็จการศึกษาในช่วงชั้นของ การศึกษาหรือ ตามแผนการ

จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
  4. อาชีพการจา้งงาน และรายได ้
   4.1 การฝึกอาชีพ และการมีรายได ้
    4.1.1 การไดรั้บค าแนะน า ค าปรึกษาดา้นอาชีพ 

4.1.2 การส าเร็จการศึกษาไดต้ามหลกัสูตรอาชีพท่ีฝึก 
4.1.3 การเขา้ถึงและใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งกูย้มื เงินเพื่อประกอบอาชีพ 
4.1.4 การมีอาชีพและมีรายไดเ้พียงพอต่อการยงัชีพ 
4.1.5 การไดรั้บการจา้งงานผา่นระบบบริการ จดัหางานของคนพิการ 

  5. การออกสู่สังคม 
   5.1 การร่วมกิจกรรมทางสังคม 
    5.1.1 การไดรั้บการฝึกทกัษะการด ารงชีวิต ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ของตนเอง 
    5.1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรมตามหลกัศาสนา วฒันธรรมประเพณี 

5.1.3 การไดรั้บบริการ  
1) การมีผูช่้วยคนพิการ   
2) การจดั ปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั    
3) การดูแลช่วยเหลือคนพิการท่ีไม่มีผูดู้แล 

5.1.4 การไดรั้บการฝึกอบรมการอยู่ร่วมกบั สมาชิกในครอบครัวดว้ย
สัมพนัธภาพท่ีดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
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    5.1.5 การรวมกลุ่มคนพิการ ชมรมคนพิการเป็นกลุ่มช่วยเหลือตวัเอง 
    5.1.6 การมีส่วนร่วมประชุมก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานคนพิการ 

6. กีฬาและนนัทนาการ 
6.1 กีฬาและนนัทนาการ 
 6.1.1 การเขา้ร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาและนนัทนาการ 

7. ส่ิงอ านวยความสะดวก 
7.1 การเขา้ถึง และใช้ประโยชน์จากส่ิงอ านวยความสะดวกในหน่วยงานของ

ภาครัฐและเอกชน 
7.1.1 การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่ิงอ านวย ความสะดวกใน

หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน   
7.1.2 ความพึงพอใจในการใชป้ระโยชน์จาก ส่ิงอ านวยความสะดวก

สาธารณะ 
  จิรโชค วีระสย และคณะ (2561) การยกระดบัคุณภาพชีวิตคนพิการในจงัหวดัสิงห์บุรี 
หมายถึง การท่ีคนพิการในจงัหวดัสิงห์บุรี รู้สึกวา่สภาพชีวิตของตนเองไดรั้บการบกระดบัมาตรฐานให้
สูงขึ้น ท าใหมี้ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต มีความเป็นอยูท่ี่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ท่ีสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ไดใ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตบ้ริบทของวฒันธรรม ค่านิยม มาตรฐานของสังคมและ
ส่ิงอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 
   1. ดา้นร่างกาย หมายถึง การรับรู้สภาพทางร่างกายของคนพิการซ่ึงมีผลต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้ถึงสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ความรู้สึกสุขสบายไม่
มีอาการเจ็บปวด ความสามารถในการจดัการความเจ็บปวดของร่างกายตนเองได ้การรับรู้ถึงพละก าลงั
ในการด ารงชีวิตประจ าวนั ความรู้สึกในการนอนหลบัพกัผ่อน ความเป็นอิสระไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยัผูอ่ื้น 
ความสามารถในการท างาน และการรับรู้ตนวา่ไม่ตอ้งพึ่งพายาหรือการรักษาทางการแพทย ์เป็นตน้ 
   2. ด้านจิตใจ หมายถึง การรับรู้สภาพทางจิตใจของคนพิการ เช่น รับรู้ถึง
ภาพลกัษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภูมิใจ ความมัน่ใจในตนเอง ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ การรับรู้ถึง
ความสามารถในการจดัการกับความเศร้า หรือกังวล และความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองมีความหมาย      
เป็นตน้ 
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   3. ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม หมายถึง การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของคน
พิการกบับุคคลอ่ืน การท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งเร่ืองอารมณ์ทางเพศ หรือ
การมีเพศสัมพนัธ์ 
   4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของคนพิการ เช่น การรับรู้ว่าตนเองมีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต มีท่ีพกัอาศยัท่ีดี ปราศจาก
มลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ดา้นการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคม
สงเคราะห์ การรับรู้วา่ตนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บข่าวสารต่าง ๆ เป็นตน้ 
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จากองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตเด็กดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาสังเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ตารางสังเคราะห์องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 

ที่ องค์ประกอบ 

คุณภาพชีวิตของ
คนทั่วไป 

คุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน 
คุณภาพชีวิต
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1 ดา้นสุขภาพร่างกาย                  20 
2 สัมพนัธภาพทางสังคม                  11 

3 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม                  14 
4 ดา้นการศึกษา                  15 
5 ดา้นอารมณ์และจิตใจ                  15 

6 ดา้นจิตวิญญาณ                  2 
7 ดา้นวตัถุ                  3 
8 ดา้นเศรษฐกิจ                  4 

9 ดา้นครอบครัว                  3 
10 ดา้นทกัษะอาชีพ/การมีงานท า                  5 
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ที่ องค์ประกอบ 

คุณภาพชีวิตของ
คนทั่วไป 

คุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน 
คุณภาพชีวิต
คนพิการ 
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11 ดา้นความปลอดภยั                  1 
12 ดา้นท่ีอยูอ่าศยั                  1 
13 ดา้นภาพลกัษณ์                  1 
14 ดา้นการใชเ้วลา/การท ากิจกรรมประจ าวนั/ดา้นทางเลือกความเป็นอิสระ                  1 
15 ดา้นอนาคต                  1 
16 ดา้นความตอ้งการพ้ืนฐาน                  1 
17 ดา้นโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง                  1 
18 ดา้นการมีส่วนร่วมในชุมชน                  1 
19 ดา้นสิทธิและความเท่าเทียม                  2 
20 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก                  1 
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 จากตารางจะเห็นว่าองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โดย
อ้างอิงคุณภาพชีวิตของคนทั่วไป นักเรียนปกติทั่วไป ผนวกกับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27 วา่ดว้ย บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย มีสิทธิ
และเสรีภาพและไดรั้บความคุม้ครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั การ
เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่วา่ดว้ยเหตุความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ
เหตุอ่ืนใด จะกระท ามิได ้ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้เกณฑ์พิจารณาองค์ประกอบท่ีมีนักวิชาการให้
นิยามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตท่ีมีความถี่สูง (มีความถ่ีตั้งแต่ 9 ขึ้นไป) และสรุปรวมไดอ้งคป์ระกอบท่ี
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั (conceptual framework)  5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการศึกษา ดา้นอารมณ์และจิตใจ และดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 

 
 2.4 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิต 
 องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั 
(conceptual framework) มี 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการศึกษา 

ดา้นอารมณ์และจิตใจ และดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  
   2.4.1 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพทางร่างกาย  
   คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพทางร่างกายนั้นเป็นความสามารถของบุคคลท่ีมีความ
พร้อมในส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตรวมถึงกิจกรรมท่ีท าอยู่เป็นปกติ เป็นเร่ืองของความจ าเป็นพื้นฐาน การ
ปฏิบัติตน ตลอดจนความเจ็บป่วย/ความไม่สบาย และการรักษาสุขภาพ (Phaladze, et al., 2005; 
WHOQOL, 1995; WHOQOL Group, 1998: WHOQOL-HIV Group, 2003; Wilson & Clearly, 1995; 
Sousa, 1996; Sousa, Holzemer, Henry, & Slaughter, 1999) โดยคุณภาพของชีวิตก็ มี ส่ วนในการ
เช่ือมโยงกับสุขภาพทั้งท่ีอยู่ท่ีบ้าน และท่ีโรงเรียน (The Children’s Society, 2012) ซ่ึงมีผูใ้ห้ทัศนะ
เก่ียวกบัตวับ่งช้ีในดา้นร่างกายไวด้งัน้ี 
   WHO (1996) ; McGregor (2006) ; Wallman (2012) ; The Children’s Society (2012) 
และSave the Children (2012) ให้แนวคิดเก่ียวกบัตวับ่งช้ีองค์ประกอบดา้นร่างกายและดา้นสุขภาพไว้
สอดคลอ้งกนัว่า เป็นการรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้
สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึง
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ความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้  การรับรู้ถึงพละก าลังในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การรับรู้ถึงความเป็นอิสระท่ีไม่ต้องพึ่ งพาผู ้อ่ืน  การรับรู้ถึงความสามารถในการ
เคล่ือนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวันของตน  การรับรู้ถึง
ความสามารถในการท างาน การรับรู้ว่าตนไม่ตอ้งพึ่งพายาต่าง ๆ  หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์น ๆ      
เป็นตน้  
   Pollard & Davidson (2001) กล่าวถึงลกัษณะทางกายภาพรวมถึงโภชนาการ การ
ออกก าลงักาย ความปลอดภยัทางกายภาพ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกนั สุขภาพดา้นการเจริญพนัธุ์และ
การใชส้ารเสพติด 
   Masters (2004); Zhan (2006) กล่าวถึงตวับ่งช้ีดา้นสุขภาพร่างกายไวส้อดคลอ้งกนั
ว่าเป็นสุขภาพท่ีปราศจากโรคและสามารถท่ีจะปฏิบติักิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย เช่น 
ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั และการเคล่ือนไหว 
   Awartani, Whiteman & Gordon (2008) กล่าววา่ ร่างกายหมายรวมถึง ประสาทรับรู้
ต่าง ๆ ในร่างกาย ประสบการณ์ผ่านประสาทรับรู้ สุขภาพของเด็กโดยรวม และความปลอดภยั ความ
ปลอดภยัด้านร่างกายเป็นการท่ีไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะเกิดการบาดเจ็บขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ
ร่างกาย หรือบาดเจ็บในเชิงจิตวิทยา 
   Prettapapop (2009) ไดท้ าวิจยัเก่ียวกบัอิทธิพลของพฤติกรรมบริโภคนิยมมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยไดน้ าตวับ่งช้ีการวดัดา้นร่างกายของนกัเรียน ประกอบดว้ย ความพอใจกบัสุขภาพ 
การมีก าลงัเพียงพอท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ในแต่ละวนั การพอใจกบัการนอนหลบั ความพึงพอใจในชีวิต การ
มีสมาธิในการท างานส่ิงต่าง ๆ การรู้สึกพอใจในตนเอง การยอมรับรูปร่างหน้าตาของตวัเอง และการ
ความรู้ท่ีไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ ส้ินหวงั วิตกกงัวล เป็นตน้ 
   สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ(2540) ได้พัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต 
WHOQOL – BREF –THAI ประกอบด้วยขอ้ค าถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (perceived objective) 
และอตัวิสัย (self-report subjective) จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดา้น โดยอธิบาย
ตวับ่งช้ีดา้นร่างกายไวด้งัน้ี คือ ดา้นร่างกาย (physical domain) จะเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้สภาพทางร่างกาย
ของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย  การรับรู้ถึง
ความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวดทาง
ร่างกายได ้การรับรู้ถึงพละก าลงัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การรับรู้ถึงความเป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งพา
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ผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวตัร
ประจ าวนัของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้ว่าตนไม่ตอ้งพึ่งพายาต่าง ๆ  หรือการ
รักษาทางการแพทยอ่ื์น ๆ เป็นตน้   
   จุฬาวลยั สุนทรวิภาต (2540) ท าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและทบทวนงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งท าให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัตวับ่งช้ีของคุณภาพชีวิตนกัเรียนในโรงเรียนดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ความ
เจริญเติบโตของร่างกาย การรับประทานอาหารท่ีดีมีคุณภาพ การไดอ้อกก าลงักาย การไดอ้ยูใ่นโรงเรียน
ท่ีมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และมีความปลอดภยั 
   รจนา คงคาลบั (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนบุคคลและสัมพนัธภาพในครอบครัวกบั
คุณภาพชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จงัหวดั
ชลบุรี ไดนิ้ยามองคป์ระกอบดา้นร่างกายไวว้า่ คือ การท่ีนกัเรียนมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง มีความสุข
สบาย ไม่มีความเจ็บป่วย มีการออกก าลงักายและเล่นกีฬา การไดรั้บประทานอาหารท่ี มีประโยชน์และ
ครบ 5 หมู่ มีการนอนหลับและพกัผ่อนอย่างเพียงพอ โดยได้ก าหนดตัวบ่งช้ีในการวดั ได้แก่ การ
รับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์และเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย  การออกก าลงักายหรือ
เล่นกีฬาอย่างสม ่าเสมอ การพกัผ่อนและนอนหลบัอย่างเพียงพอ การมีความพอใจกบัสุขภาพร่างกาย 
ตลอดจนการสนใจและห่วงใยในสุขภาพของตนเอง 
   ธนกร  ชา้งนอ้ย (2552) ไดศึ้กษาวิจยัความสัมพนัธ์ของภาวะสุขภาพและการบริการ
อนามยัโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียวใหม่ ได้สรุปนิยาม
องคป์ระกอบดว้ยร่างกายว่าหมายถึงการรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคลซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจ าวนั 
เช่น การออกก าลงักาย การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ การด่ืมน ้ าอย่างเพียงพอ การไดต้รวจสุขภาพ
เป็นประจ าทุกปี และการไดรั้บการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้เม่ือเจ็บป่วย  
   สายฝน  เหมสุทธิ (2553)  ได้ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตของนักเรียนท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกดักรุงเทพมหานคร ไดนิ้ยามองคป์ระกอบดา้นร่างกายว่าเป็นการรับรู้สภาพร่างกายของบุคคลซ่ึงมี
ผลต่อชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ความรู้สึกสุขสบาย      
เป็นตน้ 
   สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ไดนิ้ยามองคป์ระกอบดา้นสุขภาพร่างกายวา่ เป็นพฤติกรรม
ท่ีแสดงถึงความรู้สึกของนกัเรียนต่อบริการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัให้ เพื่อเป็นการพฒันาดา้นร่างกาย เช่น 
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อาหารท่ีมีสารอาหารครบถว้น สะอาด อร่อย น ้ าด่ืมท่ีสะอาด การออกก าลงักาย บริการตรวจสุขภาพ 
และพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกความสมบูรณ์และแข็งแรงของร่างกาย โดยก าหนดตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
การมีน ้ าด่ืมสะอาดไวบ้ริการนักเรียน การมีอาหารท่ีสะอาดรับประทาน ความสมบูรณ์แข็งแรงของ
ร่างกาย การออกก าลงักายและเล่นกีฬา การไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาในโรงเรียน และการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีเป็นประจ า 
   จิรโชค วีระสย และคณะ (2561) ได้ศึกษาการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการใน
จงัหวดัสิงห์บุรี โดยวิธีการบูรณาการ ไดนิ้ยามองค์ประกอบดา้นร่างกาย หมายถึง การรับรู้สภาพทาง
ร่างกายของคนพิการซ่ึงมีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้ถึงสภาพความสมบูรณ์แขง็แรงของ
ร่างกาย ความรู้สึกสุขสบายไม่มีอาการเจ็บปวด ความสามารถในการจดัการความเจ็บปวดของร่างกาย
ตนเองได ้การรับรู้ถึงพละก าลงัในการด ารงชีวิตประจ าวนั ความรู้สึกในการนอนหลบัพกัผ่อน ความ
เป็นอิสระไม่ตอ้งพึ่งพาอาศยัผูอ่ื้น ความสามารถในการท างาน และการรับรู้ตนว่าไม่ตอ้งพึ่งพายาหรือ
การรักษาทางการแพทย ์เป็นตน้ 
   สรุปไดว้่า ตวับ่งช้ีคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพทางร่างกาย (Physical Domain) คือ การ
รับรู้สภาพทางดา้นสุขภาพร่างกายของตวับุคคล ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้สภาพ
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด ความสามารถท่ีจะจดัการกบั
ความเจ็บปวดทางร่างกายได ้พละก าลงัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ความเป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น 
ความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน  ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตน 
ความสามารถในการท างาน และการไม่ตอ้งพึ่งพายาต่าง ๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์น ๆ 
   2.4.2 คุณภาพชีวิตด้านด้านส่ิงแวดล้อม  
   การจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดีของนกัเรียน ซ่ึงโรงเรียนจะตอ้งจดัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือบริการต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งหรือสนองต่อความตอ้งการพื้นฐานของเด็ก ซ่ึงมีผลต่อพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ของเด็กดว้ย 
ซ่ึงมีผูอ้ธิบายถึงตวับ่งช้ีดา้นส่ิงแวดลอ้มไวส้อดคลอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี 

 WHO (1996) กล่าวถึงตวับ่งช้ีคุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดลอ้ม (environment) ว่าเป็น
การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูก
กักขงั มีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ปราศจาก
มลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ดา้นการเงิน  สถานบริการทางสุขภาพและสังคม
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สงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสท่ีจะ ได้รับข่าวสาร  หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มี
กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน เวลาวา่ง เป็นตน้ 

 Witmer & Sweeney (1998) กล่าวถึงส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนว่าเป็นสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัให้โดยตอ้งสอดคลอ้งหรือสนองต่อความ
ตอ้งการพื้นฐานของเด็ก ซ่ึงมีผลต่อพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ของเด็กดว้ย เช่น บริการห้องสมุด ห้องน ้ า
หอ้งส้วม บริการสหกรณ์ ทุนการศึกษา ฯลฯ 

 Bradshaw et al. (2007) และ Awartani et al. (2007) ให้ทศันะเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ี
สนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นอยู่ท่ีดีไวส้อดคลอ้งกนัว่า ประกอบด้วย การจดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรมการให้บริการแก่ผูเ้รียนทั้งในการสนับสนุนการเรียนรู้ และความ
ตอ้งการพื้นฐานของเด็ก 

 OECD (2008) ให้แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนว่ามีองค์ประกอบ 3 
ประการคือ องคป์ระกอบดา้นกายภาพ ดา้นจิตภาพ และดา้นสังคม ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบส่งผลต่อการ
เรียนรู้และ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  ดงันั้นโรงเรียนตอ้งค านึงถึง
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ครบถ้วน ดังน้ี (Camfield et al., 2009; Lippman (2009) และ 
Dubois (2009)  

 1) ด้านกายภาพ เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น ได้แก่ อาคารสถานท่ี โต๊ะ 
เกา้อ้ี ส่ืออุปกรณ์การสอนต่าง ๆ รวมทั้ง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ตน้ไม ้พืช ภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศ  เป็นต้น สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านกายภาพ  จะส่งผลต่อการเรียนการสอน  และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน แบ่งออกเป็นสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนและสภาพแวดล้อม
ภายนอกหอ้งเรียน  

 2) ดา้นจิตภาพ ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อความรู้สึกจิตใจ เจตคติของ
นักเรียน ท่ีมีต่อการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นองค์ประกอบส าคญั 2 องค์ประกอบคือ ดา้นนักเรียน 
ไดแ้ก่ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของนกัเรียน ระดบัสติปัญญาของนกัเรียน และสถานภาพทางครอบครัว 
ส่วนดา้นผูส้อน ไดแ้ก่ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของครูผูส้อน ความรู้และประสบการณ์ และเทคนิค
การสอน  

 3) ดา้นสังคม ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เช่น คาม
สัมพนัธ์ระหวา่ง นกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนั นกัเรียนกบัครูผูส้อน รวมถึงกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง 
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ๆ ของโรงเรียน องคป์ระกอบของ สภาพแวดลอ้มทางการเรียนดา้นสังคม เช่น การสร้างบรรยากาศใน
ชั้นเรียน การสร้างแรงจูงใจ และความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน  

 Wallman (2012) และThe Children’s Society (2012) กล่าวถึง การจดัสภาพแวดลอ้ม
ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนหรือเ อ้ือต่อความเป็นอยู่ ท่ี ดีของเด็กสามารถจัดได้  3 ลักษณะ  คือ 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพแวดลอ้มทางวิชาการ และสภาพแวดลอ้มทางการบริหาร กล่าวคือ 
ลกัษณะท่ี 1 เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุ เช่น บริเวณโรงเรียน 
อาคารเรียน ห้องเรียน ครุภณัฑ ์วสัดุต่าง ๆ ส่ิงท่ีช้ีวดัแสดงลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดีไดแ้ก่ 
ความชุ่มช่ืน การถูกสุขลกัษณะ ความร่มร่ืนและความสวยงาม ความเป็นระเบียบและความสะอาด การ
จดัและสร้างส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นเร่ืองของแต่ละโรงเรียนท่ีมีสภาพปัญหาและความตอ้งการ
แตกต่างกัน  ขึ้ นอยู่กับแนวคิดของบุคลากรภายในโรงเรียนนั้ น  ๆ  ท่ีจะสร้างขึ้ น ลักษณะท่ี  2 
สภาพแวดลอ้มทางวิชาการ ไดแ้ก่ การจดับรรยากาศการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
และลักษณะท่ี 3 สภาพแวดล้อมทางการบริหารและการจัดการ  ได้แก่ การดาเนินการใด ๆ ภายใน
ขอบเขตของโรงเรียนใหก้ารปฏิบติังานส าเร็จลงดว้ยความร่วมมือของบุคลากร สังเกตไดจ้ากการดาเนิน
งานอย่างมีระบบ ลกัษณะของการบริหารและการจดัการท่ีก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดี เร่ิมจากการก าหนด
นโยบายควรให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วม  มีการนาขอ้มูลทีได้จากการส ารวจสภาพปัจจุบนัมา
ก าหนดเป็นนโยบายในการแกปั้ญหาและการพฒันางานของโรงเรียน  การมอบหมายหรือสั่งการตาม
สายงานบงัคบับญัชาควรมีความชดัเจนและเหมาะสมกบัความสามารถ มีการยกย่อง  ชมเชย สร้างขวญั
กาลงัใจ และการจดัสวสัดิการในรูปแบบต่าง ๆ 

 จุฬาวลัย สุนทรวิภาต  (2540) กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
โรงเรียน ว่า สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุจบัตอ้งได้ สัมผสัได้ โดย
สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพฒันาให้เกิดขึ้นได้ จากการด าเนินงานของโรงเรียนดังต่อไปน้ี  
ไดแ้ก่  

  1) พื้นท่ีและบริเวณโรงเรียน ตอ้งมีพื้นท่ีเพียงพอแก่การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ 
ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ รับแสงสว่างจากธรรมชาติไดม้าก มีการปลูกตน้ไมใ้หญ่ให้ร่มเงา ปลูกไมด้อก ไม้
ประดบัใหเ้กิดความสวยงาม และมีร้ัวโดยรอบ   

  2) อาคารเรียนและส่ิงก่อสร้าง ตวัอาคารเรียนควรหันหน้าอาคารไปทางทิศท่ี
รับลมไดส้ะดวก แสงแดดหรือฝนไม่รบกวนมากนดั ภายในหอ้งเรียนควรใชสี้เยน็ตาตกแต่งดว้ยรูปภาพ
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ให้สวยงามอยูเ่สมอ สาหรับอาคารประกอบ เช่น อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร จะตอ้งค านึงถึงความ
สะอาดเป็นส าคญั อากาศถ่ายเทไดดี้ 

  3) ห้องเรียนและเคร่ืองใช้ในห้องเรียน การจดัโต๊ะเรียนและเกา้อ้ีไม่ควรจดั
แบบติดกบัพื้นห้องเรียนตายตวัตอ้งให้สามารถเคล่ือนท่ีได ้และมีความเหมาะสมต่อการจดักลุ่มหรือ
ตอ้งการใช้ห้องเรียนเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืน  การจดัแถวของโต๊ะเรียนต้องจดัให้มีช่องว่างแถวเพียง
พอท่ีจะเดินผา่นไปโดยสะดวก 

 สุวัฒน์  มหัตนิรันดร์กุล และคณะ(2540) ได้พัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต     
WHOQOL – BRIEF –THAI ประกอบด้วยข้อค าถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (perceived objective) 
และอตัวิสัย (self-report subjective) จะประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดา้น โดยอธิบายตัว
บ่งช้ีดา้นส่ิงแวดลอ้ม (environment) วา้ว่าเป็นการรับรู้เก่ียวกับส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น 
การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขงั มีความปลอดภยัและมั่นคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน 
สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสท่ีจะ ไดรั้บข่าวสาร หรือฝึกฝนทกัษะ
ต่าง ๆ การรับรู้วา่ตนไดมี้กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน เวลาวา่ง เป็นตน้ 

 รจนา คงคาลบั (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนบุคคลและสัมพนัธภาพในครอบครัวกบั
คุณภาพชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จงัหวดั
ชลบุรี ไดส้รุปตวับ่งช้ีองคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มว่าเป็นการท่ีนกัเรียนรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ 
มีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต การรับรู้ว่าไดอ้ยู่ในส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษต่าง 
ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ดา้นการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 
การรับรู้วา่ตนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บข่าวสาต่าง ๆ การรับรู้วา่ตนไดมี้กิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมใน
เวลาว่าง โดยก าหนดตวับ่งช้ีในการวดั ไดแ้ก่ ความเป็นอิสรภาพเป็นตวัของตวัเอง  ความปลอดภยัและ
มัน่คงในชีวิต และทรัพยสิ์น  สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของท่ีอยู่อาศยั และความมีน ้ าใจไมตรีท่ีดี
ของเพื่อนบา้น  

 สายฝน  เหมสุทธิ (2553)  ได้ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตของนักเรียนท่ี ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกดักรุงเทพมหานคร ไดก้ าหนดตวับ่งช้ีดา้นส่ิงแวดลอ้มว่าเป็นการรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยูอ่ย่างอิสระ ไม่
ถูกกกัขงั การรับรู้วา่ไดอ้ยา่งในส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี 
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 สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ไดส้รุปตวับ่งช้ีดา้นส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนว่าเป็นบริการ   
ต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัให้ทั้งด้านอาคารเรียน ห้องเรียน ส่ือการเรียนการสอน ส่ิงอ านวยความสะดวก      
ต่าง ๆ เช่น ห้องน ้ า ห้องสมุด เป็นตน้ เช่น การมีสถานท่ีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั
การเรียน การมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนผูเ้รียน การไม่มีเสียงดงัรบกวนในขณะท่ีเรียน การมีแสงสว่าง
เพียงพอ การมีส่ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งาน  มีส่ือและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  ตลอดจนการมีห้องน ้ าถูกสุขลักษณะ 
สะอาด และเพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน 

 จิรโชค วีระสย และคณะ (2561) ได้ศึกษาการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการใน
จงัหวดัสิงห์บุรี โดยวิธีการบูรณาการ ไดนิ้ยามองคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การรับรู้เก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนพิการ เช่น การรับรู้ว่าตนเองมีความปลอดภยัและมัน่คงใน
ชีวิต มีท่ีพกัอาศยัท่ีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ดา้นการเงิน สถาน
บริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้วา่ตนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บข่าวสารต่าง ๆ เป็นตน้ 

 กล่าวโดยสรุป ตัวบ่งช้ีคุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดลอ้ม (Environment Domain) คือ 
สภาพแวดลอ้ม ความเป็นอยู่ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูก
กักขงั มีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ปราศจาก
มลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ดา้นการเงิน  สถานบริการทางสุขภาพและสังคม
สงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสท่ีจะ ได้รับข่าวสาร  หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มี
กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวา่ง 
   2.4.3 คุณภาพชีวิตด้านด้านการศึกษา  
   การศึกษาส่วนใหญ่จะมีความเก่ียวขอ้งกบัครูและผูเ้รียน โดยเฉพาะครูซ่ึงเป็นผูท่ี้มี
บทบาทส าคญัท่ีอยูใ่กลชิ้ดนกัเรียนมากท่ีสุด เป็นทั้งผูส้อน ผูอ้บรม ปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ ใหก้บัเด็ก การ
ส่งเสริมโอกาสในการแสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดั
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ทั้งกิจกรรมในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร งานท่ีไดรั้บมอบหมาย การสอน
ของครูอาจารย ์ผลการเรียน และความรู้ความสามารถในการเรียน ซ่ึงมีผูใ้หท้ศันะเก่ียวกบัตวับ่งช้ีไวด้งัน้ี 
   Epstein & McPartland (1976) กล่าวถึง องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในโรงเรียน
เก่ียวกบัความมุ่งมัน่ในการเรียนวา่ เป็นตวับ่งช้ีส าคญัท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจรับผิดชอบในการท างาน
หรือโครงการต่าง ๆ ท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนท าในห้องเรียน และมีการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความจริง มี
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โลกทศัน์กวา้ง รู้จกัการปรับตวัและวางตวัไดอ้ย่างเหมาะสม รู้จกัการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ   

 Witmer & Sweeney (1998) กล่าวถึงตวับ่งช้ีคุณภาพชีวิตท่ีดีดา้นการศึกษาไวว้า่ เป็น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีท าให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้
และประสบการณ์ได้มากท่ีสุดภายใต้บรรยากาศท่ีน่าเรียนรู้  และสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของนักเรียน 
(Boyden & Cooper, 2006) ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งและตรง
ตามความตอ้งการของผูเ้รียน วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้  (Bradshaw et al.,2007) และการให้ผูเ้รียนเป็นจุด
ศูนยก์ลางของการเรียนการสอน การด าเนินกิจกรรม การเรียนการสอนด้วยความเป็นกันเอง  การให้
เกียรติซ่ึงกนัและกนั การส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม และการส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคลจะมีผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียน (UNICEF, 2007; OECD, 2008; Lippman, 2009) 
นอกจากน้ี Awartani et al. (2007) กล่าวถึงตวับ่งช้ีทางดา้นวิชาการวา่ ส่วนใหญ่จะมีความเก่ียวขอ้งกบัครู 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทอยูใ่กลชิ้ดนกัเรียนมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นทั้งผูส้อน ผูอ้บรม ปลูกฝังค่านิยมต่าง ๆ ใหก้บัเด็กท่ี
จะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

 Wallman (2012) ไดใ้ห้แนวคิดของตวัช้ีวดัในดา้นการศึกษาว่าเก่ียวขอ้งกบัการจดั
กิจกรรมดา้นวิชาการ กระบวนการจัดการศึกษาให้กบัเด็ก และรวมถึงความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็ก 
เช่น การมีสมาธิในเวลาเรียน ความสามารถในการจดัจ า และการตามบทเรียนใหท้นั 

 จุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตนักเรียนเป็นสภาพความ
เป็นอยู่ท่ีดีของนกัเรียนในขณะท่ีอยู่ในโรงเรียนโดยเฉพาะในดา้นวิชาการหรือการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีจะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ก็จะช่วยสนบัสนุนหรือส่งเสริมใหมี้การพฒันาการในดา้นอ่ืน ๆ ไปดว้ย 

 เบญจวรรณ หอมหวน  (2546) และสุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ให้ทัศนะไว้
สอดคลอ้งกันโดยได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัตวับ่งช้ีด้านการศึกษาท่ีเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการพฒันา
คุณภาพชีวิตนกัเรียนวา่ประกอบดว้ย โอกาสในการแสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ทั้งกิจกรรมในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร งานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย การสอนของครูอาจารย ์ผลการเรียน และความรู้ความสามารถในการเรียน 

 สรุปได้ว่า ตวับ่งช้ีคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา (Academic Domain) หมายถึง การ
แสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความรู้ทั้งกิจกรรมในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตร งานท่ีไดรั้บมอบหมายการสอนของครูอาจารย ์ผลการ
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เรียน ความรู้ความสามารถในการเรียน การมีสมาธิในเวลาเรียน ความสามารถในการจดัจ า และการตาม
บทเรียนให้ทนั รู้จกัการปรับตวัและวางตวัไดอ้ย่างเหมาะสม รู้จกัการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ  
   2.4.4 คุณภาพชีวิตด้านด้านอารมณ์และจิตใจ  
   คุณภาพชีวิตเด็กด้านอารมณ์และจิตใจเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกและ
สภาพจิตใจรวมถึงพฤติกรรมและความรู้สึกของเด็กต่อบริการต่าง ๆ  ท่ีโรงเรียนจดัขึ้น ซ่ึงโรงเรียนควร
ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตดีมีอารมณ์สดช่ืน แจ่มใส พยายามลดหรือขจดัอารมณ์ท่ีไม่ดี ขุ่นมวัให้หมด
ส้ินไป หากเด็กมีอารมณ์คบัขอ้งใจ เพราะไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้เด็กจะเกิดความเบ่ือ
หน่าย ท้อถอยและไม่อยากเรียน โรงเรียนจึงต้องท าการขจัดอุปสรรคนั้นโดยต้องค านึงถึงการจัด
ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมแก่เด็ก เพื่อเป็นการพฒันาดา้นอารมณ์และจิตใจ ซ่ึงมีนกัการ
ศึกษาใหแ้นวคิดเก่ียวกบัตวับ่งช้ีไว ้ดงัน้ี 
   Ferrans & Power (1992) ไดก้ล่าวถึงตวับ่งช้ีการวดัคุณภาพชีวิตเด็กดา้นอารมณ์และ
จิตใจว่าเป็นสภาพการรับรู้ การตอบสนองทางอารมณ์หรือจิตวิญญาณต่อส่ิงต่าง ๆ ในชีวิต ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัความพึงพอใจในตนเอง ความสุขทัว่ไป การประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความสงบในใจ 
รูปร่างหนา้ตาของตนเอง ตลอดจนความศรัทธาในศาสนาท่ีตนเองนบัถือ 
   WHO (1996) ไดส้รุปตวับ่งช้ีในการวดัคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจว่าเป็นการรับรู้สภาพ
ทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง 
การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมัน่ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า 
สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถใน
การจดัการกบัความเศร้า หรือกงัวล การรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือต่าง ๆ ของตน ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต 
เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือดา้นวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืน ๆ  ท่ีมีผล
ในทางท่ีดีต่อการด าเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Witmer 
& Sweeney (1998) ; Lippman (2009) และ White (2009) ท่ีสรุปว่า ตวับ่งช้ีดา้นจิตใจนั้นจะเก่ียวขอ้งกบั
ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง ภาพลกัษณ์ของตนเอง  ความภาคภูมิใจในตนเอง  ความมัน่ใจในตนเอง  
ความคิด ความจ า สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของตน   และ
ความสามารถในการจดัการกบัความเศร้า หรือกงัวล ความเช่ือต่าง ๆ ของตน ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต 
   Prettapapop (2009) ไดท้ าวิจยัเก่ียวกบัอิทธิพลของพฤติกรรมบริโภคนิยมมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยไดน้ าตวับ่งช้ีการวดัดา้นจิตใจของนกัเรียนวา่ประกอบดว้ย การมีความสุขจากการ
ไดม้าของส่ิงของท่ีตอ้งการ การมีชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงของอ านวยความสะดวก และทศันคติท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความส าเร็จในชีวิต 

Camfield et al. (2009) ด้านอารมณ์และจิตใจ  เด็กต้องได้รับการอบรมสั่งสอน 
ไดรั้บความรักความอบอุ่น ไม่ว่าจะเป็นครูหรือเพื่อน ซ่ึงถา้เด็กสามารถเขา้กบัเพื่อนได้ ก็จะทาให้เด็กมี
ชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข และนอกจากน้ียงัตอ้งการเป็นท่ียอมรับของสังคม ตอ้งการประสบความส าเร็จ 
ซ่ึงมีส่วนท าให้เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดี มีอารมณ์ดี หน้าตายิ้มแยม้แจ่มใส แต่ถา้เด็กมีปัญหาในดา้นน้ีควร
จะตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือหรือแนะนาส่ิงต่าง ๆ และป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกบันกัเรียน ซ่ึงจะช่วยให้
การเรียนดีขึ้น และใหน้กัเรียนสามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมได ้

Dubois (2009) กล่าวถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้านอารมณ์และจิตใจไวว้่า
เก่ียวขอ้งกับการมีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์สดช่ืน  แจ่มใส พยายามลดหรือขจดัอารมณ์ท่ีไม่ดี ขุ่นมวัให้
หมดส้ินไป หากเด็กมีอารมณ์คบัขอ้งใจ เพราะไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้เด็กจะเกิดความ
เบ่ือหน่าย ทอ้ถอยและไม่อยากเรียนไปโรงเรียน ดงันั้น จึงตอ้งท าการขจดัอุปสรรคนั้นโดยตอ้งค านึงถึง
การจดัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมแก่เด็ก เช่น ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเรียน เพื่อใหเ้ด็กสามารถปรับตวัและลดความเครียดหรือวิตกกงัวลลงได ้

จุฬาวลยั สุนทรวิภาต (2540)  ไดท้ าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและทบทวนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งท าให้ได้ขอ้สรุปเก่ียวกบัองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้านอารมณ์ว่า
เก่ียวขอ้งกบัการมีสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม ไดบ้ าเพ็ญประโยชน์ตลอดจนไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน
หรือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียน 
   สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ(2540) ได้พัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต 
WHOQOL – BRIEF –THAI ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (perceived objective) 
และอตัวิสัย (self-report subjective) จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดา้น โดยอธิบาย
ตวับ่งช้ีดา้นจิตใจไวว้่า เป็นการรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคล
มีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความ
มัน่ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ  และความสามารถในการเรียนรู้
เร่ืองราว    ต่าง ๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการจดัการกับความเศร้า หรือกังวล การรับรู้
เก่ียวกบัความเช่ือต่าง ๆ ของตน ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือดา้นวิญญาณ ศาสนา 
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การให้ความหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการด าเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะ
อุปสรรค เป็นตน้ 
   รจนา คงคาลบั (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนบุคคลและสัมพนัธภาพในครอบครัวกบั
คุณภาพชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จงัหวดั
ชลบุรี ไดนิ้ยามองค์ประกอบดา้นจิตใจ คือ การท่ีนักเรียนรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง มีความมัน่ใจใน
ตนเอง สามารถเรียนรู้และตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ได ้การไดรั้บความเอาใจใส่จากพ่อแม่ และสามารถ
ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กับพ่อแม่ และก าหนตัวบ่งช้ีในการวดัได้ดังน้ีคือ การมีความมั่นใจในตนเอง 
สามารถเรียนรู้หรือตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี การไดท้ าบุญและศึกษาธรรมหรืออ่านหนังสือ
ธรรมเป็นประจ า การมีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียด เช่น ดูโทรศพัท ์ฟังเพลง เล่นตรีหรือเล่นกีฬา การ
รู้จักวิธีระบายอารมณ์หรือคลายเครียด  การได้รับก าลังใจจากครอบครัว และการมีความสุขใน
ชีวิตประจ าวนั 
   ธนกร  ชา้งนอ้ย (2552) ไดศึ้กษาวิจยัความสัมพนัธ์ของภาวะสุขภาพและการบริการ
อนามยัโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียวใหม่ ได้สรุปนิยาม
องคป์ระกอบดา้นจิตใจวา่หมายถึง การรับรู้สภาพทางดา้นจิตใจของตนเอง เช่น การรู้สึกเหงาเม่ืออยูบ่า้น
หรือท่ีพกั การพึงพอใจกบัชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง การมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอ และ
การรู้สึกทอ้แทเ้บ่ือหน่าย เป็นตน้ 
   สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ได้นิยามองค์ประกอบด้านอารมณ์และจิตใจว่าเป็น
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกและสภาพจิตใจของนกัเรียน และหมายถึง พฤติกรรมและความรู้ สึกของ
นักเรียนต่อบริการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัขึ้นเพื่อเป็นการพฒันาด้านจิตใจของนักเรียน เช่น การฝึกนั่ง
สมาธิ การเขา้ค่ายปฏิบติัธรรม โดยก าหนดตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ การมีอารมณ์มัน่คงไม่หงุดหงิดง่าย การ่วม
กิจกรรมทางศาสนา การเขา้ร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิ และการเขา้ค่ายปฏิบติัธรรม  
   จิรโชค วีระสย และคณะ (2561) ได้ศึกษาการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการใน
จงัหวดัสิงห์บุรี โดยวิธีการบูรณาการ ไดนิ้ยามองคป์ระกอบดา้นจิตใจ หมายถึง การรับรู้สภาพทางจิตใจ
ของคนพิการ เช่น รับรู้ถึงภาพลกัษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภูมิใจ ความมัน่ใจในตนเอง ความจ า สมาธิ 
การตดัสินใจ การรับรู้ถึงความสามารถในการจดัการกบัความเศร้า หรือกงัวล และความรู้สึกว่าชีวิตของ
ตนเองมีความหมาย เป็นตน้ 
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   กล่าวโดยสรุป ตัวบ่ง ช้ีคุณภาพชีวิตด้านอารมณ์และจิตใจ (Emotional and 
Psychological Domain) คือ สภาพความรู้สึกและสภาพจิตใจของตนเอง เช่น ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคล
มีต่อตนเอง ภาพลักษณ์ของตนเอง  ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความมั่นใจในตนเอง ความคิด 
ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของตน  ความสามารถใน
การจดัการกบัความเศร้า หรือกงัวล ความเช่ือต่าง ๆ ของตน ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น  การรับรู้ถึง
ความเช่ือดา้นวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืน ๆ  ท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการ
ด าเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค การมีอารมณ์และสุขภาพจิตท่ีดี  มีคุณธรรม ได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ตลอดจนไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนหรือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียน เช่น  การฝึกนัง่สมาธิ 
การเขา้ค่ายปฏิบติัธรรม การใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเรียน 
   2.4.5 คุณภาพชีวิตด้านสัมพนัธภาพทางสังคม  
 พฤติกรรมทางสังคมถือเป็นกุญแจส าคญัส าหรับสุขภาวะท่ีดี และมีผลต่อศกัยภาพ
ในด้านวิชาการของนักเรียน  เม่ือนักเรียนเรียนรู้ทกัษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทกัษะในการอยู่ในสังคม  
ทกัษะในการเรียนรู้เขา้ถึงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ และทกัษะในการรักษาความสัมพนัธ์เชิงบวก เหล่าน้ี
ช่วยส่งเสริมพฒันาสุขภาวะของนักเรียน  (Awartani, Whitman & Gordon, 2008) ซ่ึงได้มีผูใ้ห้ทัศนะ
เก่ียวกบัตวับ่งช้ีดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมไวส้อดคลอ้งกนัดงัน้ี 
   WHO (1996) ไดก้ าหนดตวับ่งช้ีวดัคุณภาพชีวิตดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม (social 
relationships) โดยอธิบายว่าเป็นการรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของตนกบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้ว่าตนไดเ้ป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมดว้ย  
รวมทั้งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพนัธ์ 
   Pollard & Davidson (2001) และ Witmer & Sweeney (1998) ได้ให้ทศันะเก่ียวกับ
องค์ประกอบด้านสังคมประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก ความสัมพันธ์พี่น้อง 
ความสัมพนัธ์แบบคู่ พฤติกรรมทางสังคมในเชิงบวก การเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจ 
   Masters (2004) ; McGregor (2006) ; Boyden & Cooper (2006) ; Camfield et al. 
(2009) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัตวับ่งช้ีดา้นสังคมของเด็กว่าประกอบดว้ย การไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม 
ไดส้ร้างความสัมพนัธ์กบัคนท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัเด็ก  และการไดรั้บการช่วยเหลือจากสังคม ความสัมพนัธ์
ระหว่างพ่อแม่และลูก ความสัมพนัธ์พี่น้อง ความสัมพนัธ์แบบเพื่อน พฤติกรรมทางสังคมในเชิงบวก  
การเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจกนั 
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   Lippman (2009) และWhite (2009) ได้สรุปตวับ่งช้ีด้านสังคมไวส้อดคลอ้งกันว่า 
เป็นการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน รวมถึงการไดเ้ป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคม
ดว้ย นอกจากน้ี ยงัเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์และความรู้สึกต่อผูอ่ื้น 
   สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ(2540) ได้พัฒนาเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิต 
WHOQOL – BREF –THAI ประกอบด้วยขอ้ค าถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (perceived objective) 
และอตัวิสัย (self-report subjective) จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดา้น โดยอธิบาย
ตวับ่งช้ี ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (social relationships) ไวว้่าเป็นการรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของตน
กบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้ว่าตนไดเ้ป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมดว้ย รวมทั้งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพนัธ์  
   รจนา คงคาลบั (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนบุคคลและสัมพนัธภาพในครอบครัวกบั
คุณภาพชีวิตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จงัหวดั
ชลบุรี ไดนิ้ยามองคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม คือ การท่ีนกัเรียนรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของ
ตนกบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้วา่ตนไดเ้ป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมด้วย รวมทั้งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์ หรือการมีเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงได้
ก าหนดตวับ่งช้ีในการวดั ประกอบดว้ย ความสามารถในการพูดคุยกบัคนทุกเพศทุกวยัได ้การไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากครูหรือเพื่อนเม่ือมีปัญหา การมีความสุขในการท่ีไดช่้วยเหลือผูอ่ื้น การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน การใหค้วามเคารพครูและผูอ้าวุโส การรู้จกัเกรงใจผูอ่ื้น และการคบหาสมาคม
กบัผูอ่ื้น  
   ธนกร  ชา้งนอ้ย (2552) ไดศึ้กษาวิจยัความสัมพนัธ์ของภาวะสุขภาพและการบริการ
อนามยัโรงเรียนกับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียวใหม่ ได้สรุปนิยาม
องคป์ระกอบดา้นสังคมว่าหมายถึง การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของตนกบับุคคลอ่ืน เช่น การช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย ์การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม การมีท่ีปรึกษาเม่ือมีหรือเผชิญกบัปัญหา การท างานเพื่อ
ส่วนรวมดว้ยความเต็มใจ ตลอดจนการรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้ง
การรับรู้วา่ตนไดเ้ป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมดว้ย 
   สายฝน เหมสุทธิ (2553)  ได้ศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตของนักเรียนท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้นิยามองค์ประกอบด้านสัมพนัธภาพทางสังคมว่า หมายถึง การรับรู้เร่ือง
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ความสัมพนัธ์ของตนกบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้
วา่ตนไดเ้ป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมดว้ย 
   จิรโชค วีระสย และคณะ (2561) ได้ศึกษาการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการใน
จงัหวดัสิงห์บุรี โดยวิธีการบูรณาการ ไดนิ้ยามองคป์ระกอบดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม หมายถึง การ
รับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของคนพิการกบับุคคลอ่ืน การท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม 
รวมทั้งเร่ืองอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพนัธ์ 
   กล่าวโดยสรุป ตวับ่งช้ีดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม (social relationships domain) คือ 
สภาพความสัมพนัธ์ของตนกบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม  
การรับรู้ว่าตนได้เป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมด้วย  รวมทั้งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์และ
ความรู้สึกต่อผูอ่ื้น การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน การให้ความเคารพครู เพื่อน บุคคลใน
ครอบครัว และผูอ้าวุโส การรู้จกัเกรงใจผูอ่ื้น และการคบหาสมาคมกบัผูอ่ื้น 
 
3. หลกัการ แนวคิด เกีย่วกบัรูปแบบการจัดการศึกษา 

3.1 ความหมายของการจัดการศึกษา  
พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบบั

ท่ี 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี “การศึกษา” หมายความว่า 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้ บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการ ไดใ้หนิ้ยามของการจดัการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

ปรัชญา เวสารัชช ์(2555, หนา้ 1-13) กล่าววา่ การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมีองคป์ระกอบ
หลายประการเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย ท่ีพึงปรารถนาในการพฒันาคุณภาพมนุษยก์ารจดัการศึกษาจึงเป็น
ความจ าเป็นท่ีทุกประเทศ ตอ้งด าเนินการ เพื่อยกระดบัคุณภาพประชากรและเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศในการแข่งขนัระหวา่งประเทศ  
 กัลยาณี พรมทอง (2556) กล่าวว่า การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยมี
เป้าหมายชดัเจน คือการพฒันาคุณภาพมนุษยท์ุกดา้น ไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม 
ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบติัฯลฯ โดยคาดหวงัว่า คนท่ีมีคุณภาพน้ีจะท าให้สังคมมีความมัน่คง 
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สงบสุข เจริญกา้วหนา้ทนัโลก แข่งขนักบัสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได ้คนในสังคมมีความสุข มี
ความสามารถประกอบอาชีพการงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสมานฉนัท ์ 

การจดัการศึกษา คือ ท าทุกอยา่งอยา่งเป็นระบบท่ีทุกส่วนมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั  
การจดัการศึกษามีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจดัการศึกษาในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 

ตามอธัยาศยั ยอ่มขึ้นกบัความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนัไป  
เน่ืองจากการจดัการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ ดงันั้นการจดัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้ง

ด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองมีบุคคลและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเขา้ร่วมด าเนินการมีรูปแบบ ขั้นตอน กติกา
และวิธีการด าเนินการ มีทรัพยากรต่าง ๆ สนบัสนุน และตอ้งมีกระบวนการประเมินผลการจดัการศึกษา
ท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือไดด้ว้ย  
 ทั้งน้ี ผลผลิตของการจดัการศึกษาไดแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บการศึกษา ส่วนผลลพัธ์หรือผลสะทอ้นสุดทา้ย
คือการมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และสังคมมีสภาพท่ีพึงประสงค ์
 

3.2 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  
 กลัยาณี พรมทอง (2556) กล่าวว่า การจดัการศึกษามุ่งเป้าหมายระยะยาวส าหรับการพฒันาของ
แต่ละบุคคล และการพฒันาสังคม แต่การจดัการศึกษาโดยทัว่ไปย่อมมีวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งบรรลุหลาย
ประการ ไดแ้ก่  
   1. ให้บริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ โดยถ่ายทอดหรือปลูกฝังเน้ือหาความรู้ความเขา้ใจท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผูไ้ดรั้บการศึกษา 
วางตวัไดเ้หมาะสมในสังคม และมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ หรือตาม
โอกาสของแต่ละคนได ้สถานศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเรียกวา่ โรงเรียน มหาวิทยาลยั ศูนยก์ารเรียน สถานศึกษา
ปฐมวยั ท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการทางการศึกษา  

2. เตรียมเด็กก่อนวยัเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้และจดัให้เด็กในวยัเรียนไดรั้บ
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการพฒันาตนเองต่อเน่ือง โดยส่งเสริมเก้ือหนุนให้เด็กก่อนวยัเรียนขั้น
พื้นฐานไดมี้พฒันาการทั้งทางร่างกาย เชาวน์ปัญญา ความสนใจ ท่ีเหมาะสม มีความพร้อมในการศึกษา
ระดบัสูงขึ้นไป การจดัการส่วนน้ี โดยทัว่ไปเป็นความร่วมมือระหว่างพ่อ แม่ ผูป้กครอง สถานพฒันา
เด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ เป็นตน้ ส่วนเด็กในวยัเรียนทุกระดบัจะไดรั้บการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับการเตรียมตวัระดบัพื้นฐาน และเพื่อมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพการงานต่อไป  
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   3. ใหโ้อกาสทางการศึกษา โดยเขา้ถึงผูรั้บบริการท่ีไม่สามารถเขา้รับการศึกษาตามปกติ 
ท่ีมีอยู่หลากหลาย การจดัการศึกษาลกัษณะน้ีมุ่งไปท่ีผูด้อ้ยโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้มีฐานะยากจน    
ผูท่ี้พลาดโอกาสไดรั้บการศึกษาในบางช่วงของชีวิต ผูท่ี้มีปัญหาทางร่างกาย จิตใจหรือสติปัญญา การ
จดัการศึกษาเช่นน้ีมกัด าเนินการโดยสถานศึกษาเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียน
เฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หรือโดยวิธีการอ่ืนนอกระบบและตามอธัยาศยั เช่น ศูนย์
การเรียนรู้การศึกษาในระบบทางไกล เป็นตน้  
   4. ตอบสนองความตอ้งการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพวตัถุประสงค์น้ีมุ่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น เพื่อประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ ซ่ึงอาจด าเนินการโดยสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเนน้การวิเคราะห์วิจยัระดบัสูง มุ่งคิดคน้เน้ือหาสาระท่ี
แปลกใหม่จากเดิม นอกจากน้ียงัรวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น ดา้นการเกษตร การอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นตน้ มกัด าเนินการในรูปแบบการประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การดูงาน การ
ฝึกปฏิบติัเฉพาะ ฯลฯ  
  5. พฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคลให้เต็มตามความสามารถ และตอบสนองวิสัยทศัน์
ในการพฒันาประเทศ วตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาขอ้น้ีเนน้การพฒันามนุษยใ์นลกัษณะบูรณาการ 
คือให้มีความสมบูรณ์ครบถว้นทุกดา้น ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม ความคิด ความส านึก ความ
รับผิดชอบ ฯลฯ ซ่ึงตามปกติควรเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษา แต่หากสถานศึกษาไม่สามารถดูแลให้
ครบถว้นได ้ก็ตอ้งจดัส่วนเสริมเติมในลกัษณะการฝึกอบรมเฉพาะ การแทรกในกิจกรรมการเรียนการ
สอนปกติ หรือการใชส่ื้อต่าง ๆ ช่วยเสริมวตัถุประสงคส่์วนน้ี ยงัรวมไปถึงการพฒันาทกัษะและคุณภาพ
ของผูท่ี้ท างานแลว้หรือผูท่ี้ผ่านการศึกษาตามกระบวนการปกติ ให้สามารถติดตามความรู้ใหม่ ๆ และ
วิทยาการท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

วตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้น้ีเป็นตวัวดัความสามารถในการจดัการของผูบ้ริหาร จึงเป็นเร่ือง
จ าเป็นท่ีผูบ้ริหารตอ้งก าหนดเกณฑจ์ากวตัถุประสงคท่ี์ระบุ และผูบ้ริหารก็จะตอ้งไดรั้บการประเมินจาก
เป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดดว้ย 
 

3.3 เป้าหมายของการจัดการศึกษา  
พรบ.การจดัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2553 และ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 6 ของกฎหมายระบุว่า “การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
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วฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข” ซ่ึงสรุปไดว้่าเป้าหมายของการ
จดัการศึกษาจึงอยูท่ี่คนไทยโดยทัว่ไป ซ่ึงตอ้งไดรั้บการพฒันาให้เป็นคนดี มีประโยชน์ มีความครบถว้น
ทุกดา้น คือ  

1. ทางกาย คือ มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง หมายความว่าการจัดการศึกษาต้อง
ครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยั เช่น ส่งเสริมการออกก าลงักาย ส่งเสริมกีฬา ส่งเสริม
ความรู้ดา้นโภชนาการ รวมทั้งจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อสุขลกัษณะ ปลอดจากภาวะ
มลพิษ ปลอดจากยาเสพติด และปลอดจากภยัทั้งหลายท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามยัของ
ผูเ้รียนไม่ว่าจะเป็นภยัจากมนุษย ์(อุบัติเหตุ การประทุษร้าย) หรือธรรมชาติ (น ้ าท่วม ไฟไหม้ พายุ 
โรคภยัไขเ้จ็บ) นอกเหนือจากหนา้ท่ีในการส่งเสริมสุขอนามยัแลว้ ผูรั้บผิดชอบในการจดัการศึกษาตอ้ง
คาดการณ์และเตรียมการป้องกนัไวล้่วงหนา้เพื่อผอ่นคลายหรือแกไ้ขปัญหาไดท้นัการณ์ 

2. ทางจิตใจ คือ มีจิตใจท่ีอดทนเขม้แข็ง สามารถเผชิญกบัปัญหาหลากหลายท่ีเกิดได้
อยา่งมีสติ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยัในตวัเอง สามารถอดทนอดกลั้นต่อแรงกดดนัต่าง ๆ  

3. ทางสติปัญญา คือ การใชค้วามคิดและเหตุผล  
4. ความรู้ คือ การมุ่งให้ผูเ้รียนได้รับความรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพความต้องการของ

สังคมปัจจุบนั ไดแ้ก่ความรู้เก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ความรู้และทกัษะดา้น
ภาษา คณิตศาสตร์ ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการ
จดัการ การบ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุล ความรู้
เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การประยกุตภ์ูมิปัญญาไทย ความรู้และทกัษะ
ในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข   

  5. คุณธรรมและจริยธรรม แสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์มีความละอายต่อการประพฤติตนในทางเส่ือมเสียหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อผูอ่ื้นและ
สังคม  

  6. มีวฒันธรรมในการด ารงชีวิต รักวฒันธรรมไทย มีเอกลกัษณ์ไทย มีมรรยาทและการ
วางตนในสังคม รู้จกัประมาณตนเอง 

  7. อยู่รวมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ผูไ้ดรั้บการศึกษาจะเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมมี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผูอ่ื้น ประนีประนอม มีความเมตตากรุณา มีสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้น และด าเนิน
บทบาทของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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คุณลกัษณะท่ีกล่าวขา้งตน้ อนัเป็นเป้าหมายของการจดัการศึกษา เร่ิมตน้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาซ่ึงจะเป็นผูป้ลูกฝังถ่ายทอดอบรม หมายความว่าครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตอ้ง
เป็นตัวอย่างท่ีดี คือรักษาหรือพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีไว้เป็นแบบอย่าง คุณลักษณะท่ีดีอันเป็นท่ีพึง
ประสงคน้ี์ถือเป็นมาตรหรือดชันีช้ีวดัครู ผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โดยผูน้ าชุมชน 
และประชาชนตอ้งช่วยกนัส่งเสริมสนบัสนุนยกย่องและตั้งความคาดหวงัให้แม่แบบส าหรับลูกหลาน
ตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะดังกล่าว เพราะหากแม่แบบไม่ดี เยาวชนก็จะยึดถือเป็น
แบบอยา่งการประพฤติปฏิบติัของพวกเขาตามไปดว้ย 

กลัยาณี พรมทอง (2556) เป้าหมายของการจดัการศึกษาในภาพรวมคือสมาชิกทุกคนในสังคม 
แต่เน่ืองจากมวลชนเหล่าน้ีมีจ านวนมากมายเกินกว่าจะมีองค์กรใดสามารถจดัการศึกษาให้ครบถว้น
ครอบคลุมได ้จึงตอ้งมีการแบ่งกลุ่มประเภทของเป้าหมายออกตามความเหมาะสมในการจดั เช่น แบ่ง
ตามอาย ุแบ่งตามสาระเน้ือหา แบ่งตามลกัษณะของบุคคล เป็นตน้ ซ่ึงเป้าหมายของการจดัการศึกษาอาจ
แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. เด็กก่อนวยัเรียน เม่ือทารกคลอดออกจากครรภ ์พ่อแม่ ผูป้กครอง ปู่ ย่า ตายาย ญาติ
หรือคนเล้ียงดู เป็นกลุ่มบุคคลเร่ิมแรกท่ีท าหนา้ท่ีดูแลเล้ียงดู และขณะเดียวกนัก็ให้การศึกษาอบรมดว้ย 
การให้การศึกษาลักษณะน้ี โดยทั่วไปยงัไม่เป็นระบบ แต่เป็นธรรมชาติ จึงยงัไม่ถือว่าเป็นการจัด
การศึกษา  เม่ือทารกเติบโตขึ้นพอช่วยตนเองไดแ้ลว้ พ่อแม่ซ่ึงตอ้งมีภาระประกอบอาชีพเพื่อหาเล้ียงลูก 
ไม่อาจดูแลบุตรได ้ก็ปล่อยให้อยู่ในการดูแลของบุคคลอ่ืน เช่น บุคคลในกลุ่มเครือญาติ หรือมิฉะนั้นก็
ตอ้งจา้งคนดูแล  ทางเลือกอีกประการหน่ึงคือการส่งบุตรหลานเขา้รับการอบรมศึกษาในศูนยก์ารเรียน
ปฐมวยั ศูนยรั์บเล้ียงเด็กหรือศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ซ่ึงถือเป็นสถานศึกษาเบ้ืองตน้ท่ีมีการจดัการศึกษา โดยมี
ผูดู้แลท่ีได้รับการศึกษาอบรมมาพอสมควรเป็นผูดู้แลเม่ืออายุถึงวยัประมาณสามขวบ สถานศึกษา
ส าหรับเด็กกลุ่มน้ีมีการจดัการศึกษาท่ีเป็นระบบและมีรูปแบบมากขึ้น ซ่ึงการจดักิจกรรมส าหรับเด็กวยั
น้ีเป็นการจดักิจกรรมในลกัษณะการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ไดแ้ก่ กิจกรรมการเคล่ือนไหวตามจงัหวะ กิจกรรมสร้างสรรค ์กิจกรรม
กลางแจง้ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นตน้   
   2. บุคคลในวยัเรียน ผูท่ี้อยู่ในวยัเรียนโดยทัว่ไป หมายถึง ผูซ่ึ้งรัฐก าหนดให้ผูป้กครอง
ตอ้งน าเด็กในปกครองไปเขา้เรียน คืออยู่ในข่ายการศึกษาภาคบงัคบั โดยแต่ละประเทศก าหนดอายุไว้
แตกต่างกันไปตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม ส าหรับประเทศไทยก าหนดให้การศึกษาระดับประถมถึงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ีสามเป็นการศึกษาภาคบงัคบั และหากผูป้กครองมีความพร้อมก็ส่งเสียใหบุ้ตรหลานของ
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ตนไดเ้รียนต่อสูงขึ้นไปอีกตามก าลงัความสามารถ ระดบัการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีอาจแบ่งได้
หลายระดบั ไดแ้ก่  

2.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทัว่ไป เป็นการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลใน            
วยัเรียนในระบบการเรียนในโรงเรียน ในครอบครัว หรือในสถานศึกษารูปแบบอ่ืน ในประเทศไทย 
การศึกษาขั้นพื้นฐานไล่เรียงกนัไปตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมปีท่ีหน่ึงถึงชั้นประถมปีท่ีหก) 
ไปจนจบชั้นมธัยมศึกษา (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหน่ีงถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหก) การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมกั
ใช้เวลาประมาณสิบสองปีเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงปลายของการศึกษาระดบัน้ี เยาวชนท่ีสนใจศึกษาสาย
อาชีพแทนท่ีจะศึกษาสายสามัญ ก็อาจเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพ ซ่ึงได้แก่ โรงเรียน
อาชีวศึกษาระดบัตน้ต่าง ๆ ไดใ้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา เม่ือส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเ้รียนท่ีมุ่ง 
ศึกษาต่อก็อาจเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา (ซ่ึงรวมสถาบนัอุดมศึกษาสายอาชีพต ่ากว่าปริญญาด้วย) 
ในกรณีท่ีศึกษาระดบัปริญญาก็อาจศึกษาต่อเน่ืองไปตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี โท เอก หรือศึกษาเฉพาะ
ดา้นหลงัจากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โท เอก   
   3. ผู ้ด้อยโอกาส หรือบุคคลลักษณะพิเศษ กลุ่มเป้าหมายน้ีเป็นคนกลุ่มพิเศษท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะแตกต่างไปจากบุคคลปกติทัว่ไป ส่ิงท่ีท าให้้ แตกต่างนั้นอาจเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจ 
คือ คนจนท่ีดอ้ยโอกาสในการเล่าเรียนตามปกติ เช่น เด็กท่ีผูป้กครองไม่ส่งเสริมใหศึ้กษาเล่าเรียน เด็กไร้
ผูอุ้ปการะ หรือความแตกต่างอาจเกิดจากลกัษณะทางร่างกายจิตใจ และสมอง เช่น เด็กพิการ เด็กปัญญา
อ่อน เด็กท่ีมีปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ เด็กอจัฉริยะ เป็นตน้ ผูด้อ้ยโอกาสหรือบุคคลลกัษณะพิเศษ
เฉพาะเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้มีโอกาสไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพเช่นเดียวกบั
เด็กอ่ืน แต่การจดัการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายน้ีจ าเป็นตอ้งจดัให้ตามรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะ
และความจ าเป็นส าหรับกลุ่มด้วย โดยอาจต้องมีครูท่ีได้รับการอบรมมาเป็นการเฉพาะ ในกรณีท่ี
ผูด้อ้ยโอกาสร่วมเรียนในชั้นเรียนปกติ ครูจ าเป็นตอ้งให้ความสนใจผูเ้รียนกลุ่มน้ีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตอ้งใช้ความอดทน ความเมตตา ความเขา้ใจ และความละเมียดละไมในการปฏิบติัต่อพวกเขา 
ส าหรับผูบ้ริหารท่ีจดัการศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาสตอ้งมีความเขา้ใจ มีทกัษะ และไดรั้บการอบรมมา
โดยเฉพาะอยา่งพอเพียงในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  
   4. ผูมี้งานท า ผูท่ี้ประกอบอาชีพการงานแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหน่ึง บุคคล
เหล่าน้ีไดรั้บการศึกษามาแตกต่างกนัไป และมุ่งศึกษาเพิ่มเติมโดยมีเหตุผลต่างกนัไป ส่วนหน่ึงเขา้ศึกษา
ระดับสูงขึ้นในสถาบนัการศึกษาปกติหรือเขา้รับการศึกษาตามโครงการพิเศษ (เช่น โครงการศึกษา
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เฉพาะท่ีมีผูจ้ ัดบริการให้ในสถานท่ีท างาน โครงการศึกษาอบรมเฉพาะด้าน เป็นต้น) นอกจากน้ี 
หน่วยงานทางการศึกษาอาจจดัการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยัในรูปแบบต่าง ๆ กนั เช่น การศึกษา
สัญจรท่ีผูส้อนตระเวนให้ความรู้ การศึกษาผ่านส่ือโทรคมนาคม การศึกษาโดยเอกสารหรือส่ื อการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองต่าง ๆ การจดัการศึกษา เช่นน้ีอาจมีการรับรองวุฒิให้หรืออาจไม่เทียบวุฒิอย่างเป็น
ทางการก็ได ้การจดัการอบรมส าหรับผูมี้งานท านั้นรวมถึงครูซ่ึงตอ้งมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ดว้ย ครูจึงควรสนใจติดตามรับการอบรมตามหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถใน
การประกอบอาชีพของตน กลุ่มเป้าหมายน้ีนบัวนัจะยิ่งมีความส าคญัมากขึ้น เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
วิทยาการและเทคโนโลยต่ีาง ๆ เกิดขึ้นรวดเร็ว จึงจ าเป็นท่ีผูท้  างานแลว้ควรไดรั้บสาระเน้ือหาใหม่ ๆ เพื่อ
ยกระดบัความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพของตนตลอดเวลา   
   5. ประชาชนทัว่ไป ประชาชนโดยทัว่ไปถือเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัของการจดัการ
ศึกษาดว้ย ทั้งน้ี เพื่อให้สมาชิกของสังคมไดมี้โอกาสเรียนรู้ส่ิงแปลกใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการ
เป็นพลเมืองท่ีดีและการเพิ่มพนูความคิดความอ่านของตนอย่างต่อเน่ือง การจดกัารศึกษาลกัษณะน้ีถือ
เป็นส่วนเสริมจากการท่ีประชาชนไดเ้รียนรู้จากส่ือมวลชน จากกลุ่มคนใกลชิ้ด การจดัการศึกษาเพื่อปวง
ชนอาจท าโดยผ่านส่ือต่าง ๆ ไดห้ลากหลาย แต่ย่อมเป็นไปเพื่อการพฒันาคุณภาพของประชากรให้รู้เท่า
ทนัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป และปรับตนเองกบัความเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสม การจดัการศึกษา
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีมักเป็น การจัดการศึกษาเสริมในรูปการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหลัก 
เน่ืองจากเป้าหมายของการศึกษามีหลากหลาย ผูน้ าชุมชนและท้องถ่ินพึงมีบทบาทในการส ารวจ
กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมาย และร่วมสนับสนุนให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถจดับริการการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายใหค้รบถว้นและเกิดประโยชน์ไดจ้ริง 
 
 3.4 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษา 

มีผูใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการศึกษา ดงัน้ี  
ปรัชญา เวสารัชช์ (2545 : 8-9) สรุปไว้ว่าองค์ประกอบส าคัญของการจัดการศึกษามี 8 

องคป์ระกอบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
1. สาระเน้ือหาในการศึกษา ในกรณีท่ีมีการจดัการศึกษาอย่างเป็นระบบ ผูจ้ดัการศึกษา 

มักจัดท าหลักสูตรเป็นตัวก าหนดเน้ือหาสาระ หลักสูตรเหล่าน้ีอาจเป็นหลักสูตรกลางท่ีใช้ส าหรับ
การศึกษาแต่ละระดบั แต่ขณะเดียวกนัก็ควรเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจดัเน้ือหาสาระ
ท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินไดด้ว้ย เน้ือหาสาระในการศึกษานั้นควรทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ เหมาะสมกบั
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ความตอ้งการของผูเ้รียนและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษา ทั้งน้ีครูตอ้งทบทวน
เน้ือหาสาระท่ีตนสอน เพื่อปรับแกไ้ขให้ถูกตอ้งทนัสมยั และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน หากเห็นว่า
เน้ือหาผิดพลาดหรือลา้สมยั ควรแจง้ผูบ้ริหารใหท้ราบ 

2. ครูผูส้อนหรือผูใ้ห้การเรียนรู้ ผูถ้่ายทอดเน้ือหาสาระ ไดแ้ก่ ครูและอาจารย ์ซ่ึงถือ
เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพชั้นสูง บุคคลเหล่าน้ีต้องได้รับการศึกษาอบรมมาทั้งด้านเน้ือหาและวิธีการ
ถ่ายทอด เพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เง่ือนไขส าคญัประการหน่ึงส าหรับครูและอาจารย ์คือตอ้งมีความต่ืนตวัอยู่เสมอในการติดตามเรียนรู้
เน้ือหาวิชาการวิชาชีพใหม่ ๆ และวิทยาการดา้นการเรียนการสอนตลอดเวลา บางกรณีตอ้งมีการศึกษา
คน้ควา้วิจยัเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วย อน่ึง ครูและอาจารย์ต้องพฒันาความสามารถในการ
ประยกุตส์าระเน้ือหาและองคค์วามรู้ใหม่ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม  

3. ส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา ส่ือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อาคาร สถานท่ี โต๊ะ 
เกา้อ้ี กระดานเขียน หนังสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัท่ีมีราคาแพงทั้งหลาย 
เช่น อุปกรณ์ในห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เหล่าน้ี ส่ือและอุปกรณ์เหล่าน้ี เป็น
ส่วนประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับการจดัการศึกษา ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ดูแล
ให้ส่ิงเหล่าน้ีมีอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพใช้งานได ้และใช้ส่ือเหล่าน้ีเป็นส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอด
เน้ือหาความรู้ไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูท่ีมีคุณภาพตอ้งสามารถผลิตและพฒันาส่ือและ
อุปกรณ์การศึกษาส าหรับการสอนของตนดว้ย 

4. รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศึกษายุคใหม่นั้นมีความแตกต่างไปจากการศึกษา
ยุคก่อนซ่ึงเน้นท่ีตวัครู ระบบการศึกษายุคใหม่เน้นความส าคญัท่ีตวัผูเ้รียน ดงันั้น รูปแบบวิธีการเรียน
การสอนใหม่จึงแตกต่างไปจากเดิม จึงเกิดค าว่า “ปฏิรูปการเรียนรู้” ซ่ึงน าไปสู่กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การน าชมนอกสถานท่ีเรียน 
การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ น้ี ผูส้อนพึงระมดัระวงัเลือกใชใ้ห้
เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม และจ าเป็นตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคป์ระกอบกบัการท าความเขา้ใจ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผูเ้รียนของตน  

5. ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนการศึกษา ในการจดัการศึกษา ยงัมีผูท่ี้
รับผิดชอบท่ีอาจไม่ไดเ้ป็นผูถ้่ายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัการศึกษา ท่ี
ตนรับผิดชอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อย น าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ และยงัจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรทาง
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การศึกษาอ่ืนร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าท่ีธุรการ งานทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามยั รวมทั้งฝ่าย
สนบัสนุนอ่ืน ๆ 

6. เงินทุนสนบัสนุน การจดัการศึกษาเป็นเร่ืองของการลงทุน ซ่ึงผูล้งทุนอาจเป็นรัฐบาล
ในฐานะผูรั้บผิดชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูป้กครอง ผูเ้รียน ชุมชน เป็นตน้ เงินทุนเหล่าน้ีเป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วยใหก้ารจดัการศึกษาเกิดผลตามเป้าหมายเหตุ 

7. สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม การจดัการศึกษาในระบบท่ียงัตอ้งอาศยัชั้น
เรียนยงัเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น ดงันั้น อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน และบรรยากาศแวดลอ้มท่ีใชใ้นการจดัการศึกษา
จึงเป็นส่วนท่ีขาดไม่ได ้ถึงแมจ้ะมีการจดัการศึกษาโดยใชส่ื้อทางไกลก็ตาม ก็ยงัตอ้งมีสถานท่ีส าหรับ
การบริหารจดัการ การผลิตและการถ่ายทอดส่ือ หรือการท างานของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ี
จะตอ้งใช้อาคารเป็นสถานท่ีส าหรับจดัการเรียนการสอน ส่ิงท่ีผูบ้ริหารและผูจ้ดัการศึกษาตอ้งสนใจ
ดูแล คือความพอเพียง เหมาะสม ปลอดภยั และการมีบรรยากาศแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่วนครูก็
ตอ้งรับผิดชอบในการจดับรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสม หากจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณปรับปรุงก็
ควรแจง้ผูบ้ริหารใหช่้วยด าเนินการ 

8. ผูเ้รียน ผูเ้รียนหรือผูศึ้กษาถือเป็นองค์ประกอบท่ีจ าเป็นท่ีสุดของการจดัการศึกษา 
เพราะผูเ้รียน คือ ผูรั้บการศึกษา และเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการศึกษา การปรับเปล่ียนความรู้และ
พฤติกรรมของผูเ้รียนเป็นดชันีช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิของการจดัการศึกษา การจดัการศึกษาจึงตอ้งครอบคลุม
ทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ การให้
การศึกษาอบรม การประเมิน และการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ต่ออยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ีเป้าหมายการ
จดัการศึกษาในภาพรวมจึงมิไดจ้ดัในวงแคบเฉพาะในสถานท่ี แต่ผูท่ี้ตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีปรัชญา
พื้นฐานส าคญั คือ “ทุกคนตอ้งเป็นส่วนส าคญัของการศึกษา และการศึกษาตอ้งจดัส าหรับทุกคน” 
 ผดุงชยั ภู่พฒัน์ (2553) สรุปไดว้่าการจดัการศึกษาประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 3 ประการ 
ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการศึกษา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียน ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนั ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 องคป์ระกอบหลกัของการจดัการศึกษา ผดุงชยั ภู่พฒัน์ (2553) 
 
 3.5 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  3.5.1 ความส าคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันา
เด็กปฐมวยัไวห้ลายมาตรา คือ มาตรา 54 วรรคสอง กาหนดวา่ “...รัฐตอ้งด าเนินการใหเ้ด็กเลก็ไดรั้บการ
ดูแลและพฒันาก่อนเขา้รับการศึกษา เพื่อพฒันาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สม
กบัวยั โดยส่งเสริม ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชนเขา้มีส่วนร่วมในการด าเนินการดว้ย” 
มาตรา 258 ใหด้ าเนินการปฏิรูปประเทศใหเ้กิดผล จ. ดา้นการศึกษา (1) ใหส้ามารถเร่ิมด าเนินการให้เด็ก
เล็กไดรั้บการดูแลและพฒันาก่อนเขา้รับการศึกษา ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กไดรั้บการ
พฒันาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญาใหส้มกบัวยัโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545) 
และฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2553) มาตรา 18 (1) ก าหนดให้การจดัการศึกษาปฐมวยัจดัในสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยั ไดแ้ก่ ศูนยเ์ด็กเลก็ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑข์องสถาบนัศาสนา ศูนยบ์ริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความตอ้งการพิเศษหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืน และมาตรา 13 (1) ให้บิดา มารดา หรือผูป้กครอง มีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการ
สนบัสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคล
ซ่ึงอยูใ่นความดูแล 

ปฐมวยัเป็นวยัเร่ิมต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวยัท่ีพัฒนาการ
ทางดา้นต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วท่ีสุดและเป็นฐานรากท่ีส าคญัส าหรับพฒันาการในช่วงวยัต่อ ๆ ไป 
เด็กในวยัน้ีจึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการดูแลอยา่ง
เหมาะสมตามช่วงวยั จะสามารถเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีมีคุณภาพและจะเป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติ
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ต่อไปในอนาคต ดงัค ากล่าวของ ศ.ดร.เจมส์ เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบล ปี พ.ศ. 2542 
ท่ีว่า “การลงทุนพฒันาเด็กปฐมวยั เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมท่ีดีท่ีสุดในระยะยาว” 
ดงันั้น การพฒันาเด็กปฐมวยัจึงเป็นรากฐานท่ีมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิตและ
เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าท่ีสุด กล่าวคือเด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ ท างาน
ไดเ้ก่ง และเป็นพลเมืองดีท่ีจะน าสู่ความส าเร็จในสังคมท่ีทา้ทายในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งไดรั้บโอกาสการ
พฒันาอยา่งรอบดา้นในช่วงปฐมวยั แต่คุณภาพของเด็กปฐมวยัยงัเป็นจุดอ่อนท่ีเขา้ขั้นวิกฤตของประเทศ
ไทย ท่ีจ าเป็นตอ้งแกไ้ขอย่างเร่งด่วน รัฐ และทุกภาคส่วน พ่อแม่ผูป้กครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
บุคลากร ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ครู/ผูดู้แลเด็ก โรงเรียน องคก์รทอ้งถ่ินทุกระดบั บุคลากรพฒันา
สังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ จึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในความส าคญัของช่วง
ปฐมวยั ตระหนักในพนัธกิจและลงมือช่วยกันท าให้เด็กปฐมวยัมีโอกาสพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพใน
ภาวะแวดลอ้มท่ีปลอดภยั “เด็กปฐมวยั” ตามระเบียบสานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพฒันาเด็กปฐมวยั 
พ.ศ. 2551  ไดใ้ห้ความหมายของเด็กปฐมวยัว่า หมายถึง เด็กซ่ึงมีอายุยงัไม่ครบหกปีบริบูรณ์ และให้
หมายความรวมถึงทารกในครรภม์ารดาดว้ย 
  3.5.2 ปรัชญาการศึกษาระดับปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวยั เป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อยา่งเป็นองคร์วมบน
พื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการตามวยั
ของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศกัยภาพ ภายใตบ้ริบทสังคมและวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู่ด้วยความรัก 
ความเอ้ืออาทรและความเขา้ใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันาไปสู่ความเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  3.5.3 วิสัยทัศน์การศึกษาระดับปฐมวัย 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมุ่งพฒันาเด็กทุกคนใหไ้ดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจสังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง ได้รับการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและเหมาะสมตามวยั มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 เป็นคนดี มีวินัยและส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ 
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็ก 

3.5.4 หลกัการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมพฒันาการตามอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี
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ระหวา่งเด็กกบัพ่อแม่ เด็กกบัผูส้อน เด็กกบัผูเ้ล้ียงดูหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการอบรมเล้ียงดู การพฒันา และ
ให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวยั เพื่อให้เด็กมีโอกาสพฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการทุกดา้นอย่าง
เป็นองคร์วมมีคุณภาและเตม็ตามศกัยภาพ โดยก าหนดหลกัการ ดงัน้ี  

1) ส่งเสริมกระบวนก ารเรียนรู้และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกคน 
  2) ยึดหลกัการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั โดยค านึงถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวฒันธรรมไทย  
  3)  ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมี

ความหมายและมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดล้งมือกระท าในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เหมาะสม
กบัวยั และมีการพกัผอ่นเพียงพอ  

  4) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทกัษะชีวิต และสามารถปฏิบติัตนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินยั และมีความสุข 

  5) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก
ระหวา่งสถานศึกษากบัพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กปฐมวยั 

3.5.5 แนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  แนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 3 ปี  
  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 3 ปี แบ่งการอบรมเล้ียงดู

และการพฒันาเด็กออกเป็น 2 ช่วงอายปุระกอบดว้ย ช่วงอายแุรกเกิด - 2 ปีเป็นแนวปฏิบติัการอบรมเล้ียง
ดูตามวิถีชีวิตประจ าวนัโดยพ่อแม่และผูเ้ล้ียงดู และช่วงอาย ุ2 - 3 ปี เป็นแนวปฏิบติัก ารอบรมเล้ียงดูและ
ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้โดยพ่อแม่และผูเ้ล้ียงดู แต่ละช่วงอายมีุรายละเอียด ดงัน้ี 

ช่วงอายแุรกเกิด - 2 ปี  
แนวปฏิบัติการอบรมเล้ียงดูตามวิถีชีวิตประจ าวนัโดยพ่อแม่และผูเ้ล้ียงดู

ส าหรับช่วงอายแุรกเกิด - 2 ปี เนน้การอบรมเล้ียงดูตามวิถีชีวิตประจ าวนั และส่งเสริมพฒันาการทุกดา้น 
ได้แก่ ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ร่างกายตามความสามารถ ด้านอารมณ์ จิตใจ ส่งเสริมการ
ตอบสนองความตอ้งการของเด็กอยา่งเหมาะสม ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีอบอุ่นและปลอดภยั ดา้นสังคม 
ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลใกลชิ้ด และด้านสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกตส่ิงต่าง ๆ 
รอบตวั เพื่อสร้างความเขา้ใจและใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร ส่งเสริมการคิด และการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม
กบัวยั  
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  การอบรมเล้ียงดูตามวิถีชีวิตประจ าวนั ส าหรับเด็กช่วงอายุแรกเกิด – 2 ปี มี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็ก ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
การจดักิจกรรมในแต่ละวนัควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถตามวยั
ของเด็ก โดยผ่านการอบรมเล้ียงดูตามวิถีชีวิตประจ าวนัและการเล่นตามธรรมชาติของเด็ก โดยมีแนว
ปฏิบติัการอบรมเล้ียงดูตามวิถีชีวิตประจ าวนั ดงัน้ี 

    1) การฝึกสุขนิสัยและลกัษณะนิสัยท่ีดี เป็นการสร้างเสริมสุขนิสัยท่ีดี
ในการรับประทานอาหาร การนอน การท าความสะอาดร่างกาย การขบัถ่าย ตลอดจนปลูกฝังลกัษณะ
นิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และการแสดงมารยาทท่ีสุภาพนุ่มนวลแบบไทย 

2) การเคล่ือนไหวและการทรงตวั เป็นการส่งเสริมการใช้กลา้มเน้ือ
แขนกบัขามือกบัน้ิวมือ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคล่ือนไหวหรือออกก าลงักายทุกส่วน โดย
การจดัให้เด็กไดเ้คล่ือนไหว ทั้งกลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเล็ก และตามความสามารถของวยั เช่น คว  ่า 
คลาน ยืน เดิน เล่นน้ิวมือ เคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามเสียงดนตรี ปีนป่ายเคร่ืองเล่นสนาม
เด็กเลก็ เล่นมา้โยก ล ากจูงของเล่นมีลอ้ ขี่จกัรยานทรงตวัของเด็กเลก็ โดยใชเ้ทา้ช่วยไถ 

3) การฝึกการประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือ – ตา เป็นการฝึกความ
แข็งแรงของกลา้มเน้ือมือ น้ิวมือ ให้พร้อมท่ีจะหยิบจบั ฝึกการท างานอย่างสัมพนัธ์กนัระหว่างมือ – ตา 
รวมทั้งฝึกให้เด็กรู้จกัคาดคะเน หรือกะระยะทางของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัเทียบกบัตนเองในลกัษณะ
ใกลก้บัไกล เช่น มองตามเคร่ืองแขวน หรือโมบายท่ีมีเสียงและสี (ส าหรับขวบปีแรก ควรเป็นโมบายสี
ขาวด า) ร้อยลูกปัดขนาดใหญ่ เล่นหยอดบล็อก รูปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล เล่นน ้ า เล่น
ป้ันแป้ง ใชสี้เทียนแท่งใหญ่วาดเขียนขีดเขี่ย 

4) การส่งเสริมดา้นอารมณ์ จิตใจ เป็นการส่งเสริมการเล้ียงดูในการ
ตอบสนองความตอ้งการของเด็กดา้นจิตใจ โดยการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้สึก
อบอุ่นและมีความสุข เช่น สบตา อุม้ โอบกอด สัมผสั การเป็นแบบอย่างท่ีดีในดา้นการแสดงออกทาง
อารมณ์ ตอบสนองต่อความรู้สึกท่ีเด็กแสดงออกอย่างนุ่มนวล อ่อนโยน ปลูกฝังการช่ืนชมธรรมชาติ
รอบตวั 

5)  การส่ง เส ริมทักษะทางสั งคม เ ป็นการส่ง เส ริมการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัพ่อแม่ ผูเ้ล้ียงดู และบุคคลใกลชิ้ด โดยการพูดคุยหยอกลอ้หรือเล่นกบัเด็ก เช่น เล่น
จ๊ะเอ๋ เล่นจ ้าจ้ี เล่นโยกเยก เล่นประกอบค าร้อง เช่น จนัทร์เจา้เอ่ย แมงมุม ตั้งไข่ลม้ หรือพาเด็กไปเดิน
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เล่นนอกบา้น พบปะเด็กอ่ืนหรือผูใ้หญ่ ภายใตก้ารดูแลอย่างใกลชิ้ด เช่น พาไปบา้นญาติ พาไปร่วม
กิจกรรมท่ีศาสนสถาน 

6) การใชป้ระสาทสัมผสัทั้งหา้ เป็นการกระตุน้การรับรู้ผ่านประสาท
สัมผสัทั้งห้า ในการมองเห็น การไดย้ินเสียง การลิ้มรส การไดก้ล่ิน และการสัมผสัจบัตอ้งส่ิงต่าง ๆ ท่ี
แตกต่างกนัในดา้นขนาด รูปร่าง สี น ้าหนกั และผิวสัมผสั เช่น การเล่นมองตนเองกบักระจกเงา การเล่น
ของเล่นท่ีมีพื้นผิวแตกต่างกนั 

7) การส่งเสริมการส ารวจส่ิงต่าง ๆ รอบตวั เป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้
ส่ิงรอบตวัผ่านเหตุการณ์ และส่ือท่ีหลากหลายในโอกาสต่าง ๆ รู้จกัส ารวจและทดลองส่ิงท่ีไม่คุน้เคย 
เช่น มองตามส่ิงของ หนัหาท่ีมาของเสียง คน้หาส่ิงของท่ีปิดซ่อนจากสายตา กิจกรรมการทดลองง่าย ๆ 

8) การส่งเสริมทกัษะทางภาษา เป็นการฝึกให้เด็กไดเ้ปล่งเสียง เลียน
เสียงพูดของผูค้น เสียงสัตวต์่าง ๆ รู้จกัช่ือเรียกของตนเอง ช่ืออวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ช่ือพ่อแม่
หรือผูค้นใกลชิ้ดและช่ือส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ตลอดจนฝึกให้เด็กรู้จกัส่ือความหมายดว้ยค าพูดและท่าทาง    
ช้ีชวนและสอนให้รู้จักช่ือเรียกส่ิงต่าง ๆ จากของจริง อ่านหนังสือนิทานภาพ หรือร้องเพลงง่าย ๆ          
ใหเ้ด็กฟัง 

9) การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์เป็นการฝึกให้เด็ก
ไดแ้สดงออกทางความคิดตามจินตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียนวาดรูปอย่างอิสระ เล่นบล็อก เล่น
ของเล่นสร้างสรรค ์พูดเล่าเร่ืองตามจินตนาการ เล่นสมมติ 

ช่วงอาย ุ2 - 3 ปี  
แนวปฏิบติัการอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้โดยพ่อแม่

และผูเ้ล้ียงดูส าหรับ เด็กช่วงอาย ุ2 – 3 ปี เนน้การจดัประสบการณ์ผา่นการเล่นตามธรรมชาติท่ีเหมาะสม
กบัวยัอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจดักิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถตามวยัของเ ด็ก ทั้งน้ี เด็กในช่วงวยัน้ีจะมี
พฒันาการเพิ่มขึ้นมากกวา่ในช่วงแรก เด็กมีการพึ่งพาตนเอง แสดงความเป็นตวัของตวัเอง จึงจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงสาระการเรียนรู้ท่ีประกอบดว้ย ประสบการณ์ส าคญัและสาระท่ีควรเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงขึ้นไป  

   ประสบการณ์ส าคัญเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้เด็กได้ลงมือท าด้วย
ตนเอง เพื่อพฒันาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะในระยะ
แรกเร่ิมชีวิตและช่วงระยะปฐมวยัมีความส าคญัเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นรากฐานของพฒันาการก้าว
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ต่อไปของชีวิตเด็กแต่ละคนตลอดจนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดความสามารถ แรงจูงใจใฝ เรียนรู้ และ
ความกระตือรือร้นในการพฒันาตนเองของเด็กท่ีจะส่งผลต่อเน่ืองจากช่วงวยัเด็กไปสู่วยัรุ่นและวยั
ผูใ้หญ่ ประสบการณ์ส าคญัจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัสภาพแวดลอ้มทุกดา้นท่ีกระตุน้ให้ เด็กเกิดการเรียนรู้
และมีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ รอบตัวในวิถีชีวิตของเด็กและในสังคม
ภายนอก อนัจะสั่งสมเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้และสามารถพฒันาต่อเน่ืองไปสู่ระดบัท่ี
สูงขึ้น ซ่ึงประสบการณ์ส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ของเด็กนั้น พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดูจ าเป็นตอ้งสนบัสนุนให้เด็กไดมี้ประสบการณ์ตรงดว้ยการใชป้ระสาท
สัมผสัทั้งห้า การเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การสร้างความรัก ความผูกพนักบัคนใกลชิ้ดการ
ปฏิสัมพนัธ์กับ ผูค้นและส่ิงต่าง ๆ รอบตวั และการรู้จกัใช้ภาษาส่ือความหมาย ดังนั้น การฝึกทกัษะ      
ต่าง ๆ ตอ้งใหเ้ด็กมีประสบการณ์ส าคญัผา่นการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัและการเล่น ใหเ้ด็กเกิดการเรียน
รู้จ ากการเลียนแบบ ลองผิดลองถูก ส ารวจ ทดลอง และลงมือกระท าจริง การปฏิสัมพนัธ์กบัวตัถุส่ิงของ
บุคคล และธรรมชาติรอบตวัเด็กตามบริบทของสภาพแวดลอ้ม จ าเป็นตอ้งมีการจดัประสบการณ์ส าคญั
แบบองคร์วมท่ียดึเด็กเป็นส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1) ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กไดมี้โอกาสพฒันาการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ กลา้มเน้ือเล็ก การประสานสัมพนัธ์ระหว่าง
กลา้มเน้ือและระบบประสาทในการท ากิจวตัรประจ าวนัหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ การนอนหลบัพกัผ่อน 
การดูแลสุขภาพอนามยั และความปลอดภยัของตนเอง ประสบการณ์ส าคญัท่ีควรส่งเสริม ประกอบดว้ย 
การเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตามจงัหวะดนตรี การเล่นออกก าลงักลางแจง้อย่างอิสระ การ
เคล่ือนไหวและการทรงตวั การประสานสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือและระบบประสาท การเล่นเคร่ืองเล่น
สัมผสั การวาด การเขียนขีดเขี่ย การป้ัน การฉีก การตดัปะ การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ของ
ใชส่้วนตวั และการรักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 

2) ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ เป็น
การสนบัสนุนใหเ้ด็กไดแ้สดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกท่ีเหมาะสมกบัวยั มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส 
ได้พัฒนาความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและความเช่ือมั่นในตนเอง จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั พ่อแม่หรือผูเ้ล้ียงดู เป็นบุคคลท่ีมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ในการท าใหเ้ด็กรู้สึกเป็นท่ีรัก อบอุ่น 
มัน่คง เกิดความรู้สึกปลอดภยั ไวว้างใจ ซ่ึงจะส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและเรียนรู้ท่ีจะ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น ประสบการณ์ส าคญัท่ีควรส่งเสริม ประกอบดว้ย การรับรู้อารมณ์หรือ
ความรู้สึกของตนเอง การแสดงอารมณ์ท่ีเป็นสุข การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก การเล่นอิสระ 
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การเล่นบทบาทสมมติ การช่ืนชมธรรมชาติ การเพาะปลูกอยา่งง่าย การเล้ียงสัตว ์การฟังนิทาน การร้อง
เพลง การท่องค าคลอ้งจอง การท ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ ตามความสนใจ เป็นตน้ 

3) ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการ
สนบัสนุนให้เด็กไดมี้โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัในชีวิตประจ าวนั ได้
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ และปรับตวัอยู่ในสังคม เด็กควรมีโอกาสไดเ้ล่นและท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น ไม่
วา่จะเป็นผูใ้หญ่ เด็กวยัเดียวกนัหรือต่างวยั เพศเดียวกนัหรือต่างเพศอย่างสม ่าเสมอ ประสบการณ์ส าคญั
ท่ีควรส่งเสริม ประกอบดว้ย การช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจ าวนัตามวยั การเล่นอย่างอิสระ การ
เล่นรวมกลุ่มกบัผูอ่ื้น การแบ่งปันหรือการให้ การอดทนรอคอยตามวยั การใชภ้าษาบอกความตอ้งการ 
การออกไปเล่นนอกบา้น การไปสวนสาธารณะ การออกไปร่วมกิจกรรมในศาสนสถาน เป็นตน้ 

4) ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา เป็นการ
สนบัสนุนให้เด็กไดรั้บรู้ และเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัในชีวิตประจ าวนัผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า และ
การเคล่ือนไหว ไดพ้ฒันาการใชภ้าษาส่ือความหมายและความคิด รู้จกัสังเกตคุณลกัษณะต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง ผิวสัมผสั จดจ าช่ือเรียกส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ประสบการณ์ส าคญัท่ีควรส่งเสริม 
ประกอบดว้ย การตอบค าถามจากการคิด การเช่ือมโยงจากประสบการณ์เดิม การเรียงล าดบัเหตุการณ์ 
การยืดหยุ่นความคิดตามวยั การจดจ่อใส่ใจ การสังเกตวตัถุหรือส่ิงของท่ีมีสีสันและรูปทรงท่ีแตกต่าง
กัน การฟังเสียงต่าง ๆ รอบตวั การฟังนิทานหรือเร่ืองราวสั้น ๆ การพูดบอกความต้องการ การเล่า
เร่ืองราว การส ารวจ และการทดลองอย่าง  ง่าย ๆ การคิดวางแผนท่ีไม่ซับซ้อน การคิดตดัสินใจหรือคิด
แกปั้ญหาในเร่ืองท่ีง่าย ๆ ดว้ยตนเอง การแสดงความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ เป็นตน้ 
   สาระท่ีควรเรียนรู้ 

สาระท่ีจะใหเ้ด็กช่วงอาย ุ2-3 ปี เรียนรู้ควรเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตวัเด็กเป็นล าดบั
แรก แลว้จึงขยายไปสู่เร่ืองท่ีอยู่ใกลต้วัเด็กเพื่อน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั เด็กควรไดรั้บการ
อบรมเล้ียงดู และส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ใหเ้หมาะกบัวยั ดงัน้ี 

    1) เร่ืองราวเก่ียวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกับช่ือและเพศของ
ตนเองการเรียกช่ือส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าและร่างกาย การดูแลตนเองเบ้ืองตน้โดยมีผูใ้หญ่ให้การ
ช่วยเหลือ การลา้งมือ การขบัถ่าย การรับประทานอาหาร การถอดและสวมใส่เส้ือผา้ การรักษาความ
ปลอดภยั และการนอนหลบัพกัผอ่น 

2) เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอ้มเด็ก เด็กควรเรียนรู้
เก่ียวกบับุคคลภายในครอบครัวและบุคคลภายนอกครอบครัว การรู้จกัช่ือเรียกหรือสรรพนามแทนตวั
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ของญาติหรือผูเ้ล้ียงดู วิธีปฏิบติักบัผูอ่ื้นอย่างเหมาะสม การทกัทายดว้ยการไหว ้การเล่นกบัพี่น้องใน
บา้น การไปเท่ียวตลาดและสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชน การเล่นท่ีสนามเด็กเล่น การเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา วฒันธรรม และประเพณี  

3) ธรรมชาติรอบตวั เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกบัการส ารวจส่ิงต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติรอบตวั เช่น สัตว ์พืช ดอกไม ้ใบไม ้ผ่านการใช้ประสาทสัมผสัทั้งห้า การเล่นน ้ าเล่นทราย 
การเล้ียงสัตวต่์าง ๆ ท่ีไม่เป็นอนัตราย การเดินเล่นในสวน การเพาะปลูกอยา่งง่าย 

4) ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเด็ก เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกบัช่ือของเล่นของใช้ท่ี
อยู่รอบตวั การเช่ือมโยงลกัษณะหรือคุณสมบติัอย่างง่าย ๆ ของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกลต้วัเด็ก เช่น สี รูปร่าง 
รูปทรง ขนาด ผิวสัมผสั 

 
  แนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
  หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ก าหนดกรอบโครงสร้าง

เวลาในการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็ก 1-3 ปีการศึกษา โดนประมาณ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบัอายุของเด็กท่ีเร่ิม
เขา้สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยั เวลาเรียนส าหรับเด็กจะขึ้นอยู่กบัสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180 วนัต่อ 1 ปีการศึกษา ในแต่ละวนัจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ชัว่โมง โดย
สามารถปรับใหเ้หมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสถานพฒันาเด็กปฐมวยั 

  สาระการเรียนรู้เป็นส่ือกลางในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็ก เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรท่ีก าหนด สาระการเรียน รู้ 
ประกอบดว้ยประสบการณ์ส าคญั และสาระท่ีควรเรียนรู้ ดงัน้ี 

  ประสบการณ์ส าคญั เป็นแนวทางส าหรับผูส้อนน าไปใชใ้นการออกแบบการ
จดัประสบการณ์ ใหเ้ด็กเรียนรู้ ลงมือปฏิบติั และไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการครอบคลุมทุกดา้น ดงัน้ี 

   1) ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพฒันาการใช้กลา้มเน้ือใหญ่ กล้ามเน้ือเล็ก และการประสานสัมพนัธ์
ระหว่างกลา้มเน้ือและระบบประสาท ในการท ากิจวตัรประจ าวนัหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ และสนบัสนุน
ใหเ้ด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามยั สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภยั ดงัตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย 
ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 

1.1 การใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ 1) การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ี  
2) การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี  
3) การเคล่ือนไหวพร้อมวสัดุอุปกรณ์ 
4) การเคล่ือนไหวท่ีใชก้ารประสานสัมพนัธ์ของการใช้
กลา้มเน้ือใหญ่ ในการขวา้ง การจบั การโยน การเตะ 
5) การเล่นเคร่ืองเล่นสนามอยา่งอิสระ 

1.2 การใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ 1) การเล่นเคร่ืองเล่นสัมผสัและการสร้างส่ิงต่าง ๆ จากแท่ง
ไม ้บลอ็ก  
2) การเขียนภาพและการเล่นกบัสี 
3) การป้ัน  
4) การประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยเศษวสัดุ  
5) การหยบิจบั การใชก้รรไกร การฉีก การตดั การปะ และ
การร้อยวสัดุ  

1.3 การรักษาสุขภาพอนามยัส่วนตน 1) การปฏิบติัตนตามสุขอนามยั สุขนิสัยท่ีดีในกิจวตัร
ประจ าวนั 

1.4 การรักษาความปลอดภยั 1) การปฏิบติัตนใหป้ลอดภยัในกิจวตัรประจ าวนั 
2) การฟังนิทาน เร่ืองราว เหตุการณ์เก่ียวกบัการป้องกนัและ
รักษาความปลอดภยั 
3) การเล่นเคร่ืองเล่นอยา่งปลอดภยั 
4) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่าง ๆ 

1.5 การตระหนักรู้เก่ียวกับร่างกาย
ตนเอง 

1) การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดบั 
และพื้นท่ี 
2) การเคล่ือนไหวขา้มส่ิงกีดขวาง 

2) ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ เป็น
การสนบัสนุนให้เด็กไดแ้สดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกบัวยั ตระหนกัถึง
ลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีเป็นอตัลกัษณ์ ความเป็นตวัของตวัเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจ
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ผูอ่ื้น ไดพ้ฒันาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเช่ือมัน่ในตนเองขณะ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์ส าคัญ 
2.1 สุนทรียภาพ ดนตรี 1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโตต้อบ

เสียงดนตรี 
2) การเล่นเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ 
3) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
4) การเล่นบทบาทสมมติ  
5) การท ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ 
6) การสร้างสรรคส่ิ์งสวยงาม 

2.2 การเล่น 1) การเล่นอิสระ 
2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มยอ่ย และกลุ่มใหญ่ 
3) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่าง ๆ 
4) การเล่นนอกห้องเรียน 

2.3 คุณธรรม จริยธรรม 1) การปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีนบัถือ 
2) การฟังนิทานเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
3) การร่วมสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

2.4 การแสดงออกทางอารมณ์ 1) การพูดสะทอ้นความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น  
2) การเล่นบทบาทสมมติ 
3) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
4) การร้องเพลง 
5) การท างานศิลปะ 

2.5 การมีอตัลกัษณ์เฉพาะตน และเช่ือ
วา่ตนเองมีความสามารถ 

1) การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถของตนเอง 
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ด้านอารมณ์ จิตใจ ประสบการณ์ส าคัญ 
2.6 การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 1) การแสดงความยนิดีเม่ือผูอ่ื้นมีความสุข เห็นใจเม่ือผูอ่ื้น

เศร้าหรือเสียใจ และการช่วยเหลือปลอบโยนเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บ
บาดเจ็บ 

 

 
    3) ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการ
สนบัสนุนใหเ้ด็กไดมี้โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัจากการปฏิบติักิจกรรม   
ต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การท างานกบัผูอ่ื้น ฯลฯ การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั การ
แกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ ดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสังคม 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
3.1 การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจ าวนั 

2) การปฏิบติัตนตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.2 การดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายใน
และภายนอกหอ้งเรียน 
2) การใชว้สัดุและส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
3) การท างานศิลปะท่ีน าวสัดุหรือส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ใชแ้ลว้ 
มาใชซ้ ้าหรือแปรรูปแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 
4) การเพาะปลูกและดูแลตน้ไม ้
5) การเล้ียงสัตว ์
6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนั 

3.3 การปฏิบติัตนตามวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบติัตนในความเป็นคนไทย 
2) การปฏิบติัตนตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอาศยัและประเพณี
ไทย 
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ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
3) การประกอบอาหารไทย 
4) การศึกษานอกสถานท่ี 
5) การละเล่นพื้นบา้นของไทย 

3.4 การมีปฏิสัมพนัธ์ มีวินยั มีส่วน
ร่วม และบทบาทสมาชิกของสังคม 

1) การร่วมก าหนดขอ้ตกลงของหอ้งเรียน 
2) การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน  
3) การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 
4) การดูแลห้องเรียนร่วมกนั 
5) การร่วมกิจกรรมวนัส าคญั  

3.5 การเล่นและท างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ 

1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2) การเล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

3.6 การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแกปั้ญหา  
2) การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

3.7 การยอมรับในความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

1) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพื่อน 

 
 

    4) ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กไดรั้บรู้และเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม บุคคล และ
ส่ือ  ต่าง ๆ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพฒันาการใชภ้าษา จินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์การแกปั้ญหา การคิดเชิงเหตุผล การคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวั และมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ต่อไป ดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา 

ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 
4.1 การใชภ้าษา 1) การฟังเสียงต่าง ๆ ในส่ิงแวดลอ้ม 

2) การฟังและปฏิบติัตามค าแนะน า 
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ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 
 3) การฟังเพลง นิทาน ค าคลอ้งจอง บทร้อยกรอง หรือ

เร่ืองราวต่าง ๆ 
4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความตอ้งการ 
5) การพูดกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง หรือพูด
เล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง 
6) การพูดอธิบายเก่ียวกบัส่ิงของ เหตุการณ์ และ
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
7) การพูดอยา่งสร้างสรรคใ์นการเล่นและการกระท าต่าง ๆ 
8) การรอจงัหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
9) การพูดเรียงล าดบัค าเพื่อใชใ้นการส่ือสาร 
10) การอ่านหนงัสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/รูปแบบ 
11) การอ่านอยา่งอิสระตามล าพงั การอ่านร่วมกนั การอ่าน
โดยมีผูช้ี้แนะ  
12) การเห็นแบบอยา่งของการอ่านท่ีถูกตอ้ง 
13) การสังเกตทิศทางการอ่านตวัอกัษร ค า และขอ้ความ 
14) การอ่านและช้ีขอ้ความ โดยกวาดสายตาตามบรรทดัจาก
ซ ้ายไปขวา จ ากบนลงล ่าง 
15) การสังเกตตวัอกัษรในช่ือของตน หรือค าคุน้เคย 
16) การสังเกตตวัอกัษรท่ีประกอบเป็นค าผา่นการอ่านหรือ
เขียนของผูใ้หญ่ 
17) การคาดเดาค า วลี หรือประโยคท่ีมีโครงสร้างซ ้า ๆ กนั 
จากนิทาน เพลง ค าคลอ้งจอง 
18) การเล่นเกมทางภาษา 
19) การเห็นแบบอยา่งของการเขียนท่ีถูกตอ้ง  
20) การเขียนร่วมกนัตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
21) การเขียนค าท่ีมีความหมายกบัตวัเด็ก/ค าคุน้เคย 
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ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 
22) การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อส่ือความหมายดว้ยตนเอง
อยา่งอิสระ  

4.2 การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล 
การตดัสอนใจและแกปั้ญหา 

1) การสังเกตลกัษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปล และ
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ โดยใชป้ระสาทสัมผสัอยา่ง
เหมาะสม 
2) การสังเกตส่ิงต่าง ๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกนั 
3) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิง
ต่าง ๆ ดว้ยการกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
4) การเล่นกบัส่ือต่าง ๆ ท่ีเป็นทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 
ทรงกระบอก ทรงกรวย 
5) การคดัแยก การจดักลุ่ม และการจ าแนกส่ิงต่าง ๆ ตาม
ลกัษณะ และรูปร่าง รูปทรง  
6) การต่อของช้ินเลก็เติมในช้ินใหญ่ใหส้มบูรณ์ และการ
แยกช้ินส่วน 
7) การท าซ ้า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
8) การนบัและแสดงจ านวนของส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
9) การเปรียบเทียบและเรียงล าดบัจ านวนของส่ิงต่าง ๆ 
10) การรวมและการแยกส่ิงต่าง ๆ 
11) การบอกและแสดงอนัดบัท่ีของส่ิงต่าง ๆ 
12) การชัง่ ตวง วดัส่ิงต่าง ๆ โดยใชเ้คร่ืองมือและหน่วยท่ี
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
13) การจบัคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดบัส่ิงต่าง ๆ
ตามลกัษณะความยาว/ความสูง น ้าหนกั ปริมาตร  
14) การบอกและเรียงล าดบักิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา  
15) การใชภ้าษาทางคณิตศาสตร์กบัเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั  
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ด้านสติปัญญา ประสบการณ์ส าคัญ 
16) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระท า 
17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งมี
เหตุผล 
18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากขอ้มูลอยา่งมี
เหตุผล 
19) การตดัสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแกปั้ญหา 

4.3 จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

1) การรับรู้และแสดงความคิด ความรู้สึกผา่นส่ือ วสัดุ ของ
เล่น และช้ินงาน 
2) การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์า่นภาษา ท่าทาง การ
เคล่ือนไหว และศิลปะ 
3) การสร้างสรรคช้ิ์นงานโดยใชรู้ปร่างรูปทรงจากวสัดุท่ี
หลากหลาย 

4.4 เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และการ
แสงหาความรู้ 

1) การส ารวจส่ิงต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตวั  
2) การตั้งค  าถามในเร่ืองท่ีสนใจ 
3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อคน้หาค าตอบของขอ้สงสัย    
ต่าง ๆ 
4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล
จากการสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และแผนภูมิ
อยา่งง่าย 

 

   สาระท่ีควรเรียนรู้เป็นเร่ืองราวรอบตัวเด็กท่ีน ามาเป็นส่ือกลางในการจัด
กิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด หลงัจากน าสาระท่ีควรเรียนรู้นั้น ๆ มาจดัประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุ
จุดหมายท่ีก าหนดไว ้ทั้ งน้ีไม่เน้นการท่องจ าเน้ือหา ผูส้อนสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้
สอดคลอ้งกบัวยั ความตอ้งการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กไดเ้รียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคญั 
ทั้งน้ี อาจยดืหยุน่เน้ือหาได ้โดยค านึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มในชีวิตจริงของเด็ก ดงัน้ี 
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     1) เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเด็ก เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกบัช่ือ นามสกุล รูปร่าง
หนา้ตา อวยัวะต่าง ๆ วิธีระวงัรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามยัท่ีดี การรับประทานอาหารท่ี
เป็นประโยชน์ การรักษาความปลอดภยัของตนเอง รวมทั้งการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอย่างปลอดภยั การรู้จกั
ประวติัความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและโรงเรียน 
การเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น การรู้จกัแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น การก ากบัตนเอง การเล่นและท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองตามล าพงัหรือกบัผูอ่ื้น การตระหนกัรู้เก่ียวกบั
ตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะทอ้นการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู ้ อ่ืน การ
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอยา่งเหมาะสม การแสดงมารยาทท่ีดี การมีคุณธรรม จริยธรรม  
     2) เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีแวดลอ้มเด็ก เด็กควรเรียนรู้
เก่ียวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่าง ๆ ท่ีเด็กต้องเก่ียวข้องหรือใกล้ชิด และมี
ปฏิสัมพนัธ์ในชีวิตประจ าวนั สถานท่ีส าคญั วนัส าคญั อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวฒันธรรม
ในชุมชน สัญลกัษณ์ส าคญัของชาติไทย และการปฏิบติัตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินและความเป็นไทย หรือ
แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ  
     3) ธรรมชาติรอบตวั เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกบัช่ือ ลกัษณะ ส่วนประกอบ 
การเปล่ียนแปลง และความสัมพนัธ์ของมนุษย ์สัตว ์พืช ตลอดจนการรู้จกัเก่ียวกบัดิน น ้า ทอ้งฟ้า สภาพ
อากาศ ภยัธรรมชาติ แรงและพลงังานในชีวิตประจ าวนั ท่ีแวดลอ้มเด็กรวมทั้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
และการรักษาสาธารณสมบติั  
     4) ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเด็ก เด็กควรเรียนรููู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาเพื่อส่ือ
ความหมายในชวีติประจ าวนั ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการใช้หนงัสือและตวัหนงัสือ รู้จกัช่ือ ลกัษณะ สี 
ผิวสัมผสั ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น ้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและ
ความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ รอบตวั เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใชส่ิ้งของเคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการส่ือสารต่าง ๆ ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวนั อย่างประหยดั 
ปลอดภยั และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 
 3.6 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early Intervention : EI) 
 เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นกลุ่มท่ีต้องจัดการศึกษาพิเศษให้ เพราะเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษไม่สามารถจะรับประโยชน์สูงสุดจากโครงการศึกษาท่ีจดัให้เด็กปกติ เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษจะไดรั้บสิทธิทางการศึกษา เม่ือมีนโยบาย ซ่ึงเป็นแนวทางให้มีการจดัการศึกษาท่ี
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เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็น และความสามารถของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเหล่าน้ีจึงจะ
สามารถท าใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ีจากการศึกษา 

3.6.1 ความหมายของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม คือ การให้ความร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและ

กนัระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชนและผูใ้ห้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่าง ๆ เช่น แพทย ์
นักกายภาพบ าบดั นักกิจกรรมบ าบดั นักจิตวิทยา นักแกไ้ขการพูด  นักโสตสัมผสัวิทยาและครู
การศึกษาพิเศษ ทั้งยงัมีรูปแบบในการให้บริการท่ีมีความหลากหลายส่ิงเหล่าน้ีเป็นการจัดบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวคิดในการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิม ดงัน้ี 

สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ (2548) กล่าวถึง การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเ ร่ิม          
(Early Intervention : EI) หมายถึง การจดัโปรแกรมท่ีเป็นระบบในการใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ โดยเร็วท่ีสุด
แก่เด็กท่ีมีความเส่ียงทุกระดับทนัทีตั้งแต่แรกเกิดหรือทันทีท่ีได้รับการวินิจฉัยว่า มีความพิการโดย
มุ่งเน้นการให้การศึกษากับพ่อแม่และครอบครัว ทั้งน้ีมุ่งพฒันาเด็กให้ได้รับบริการจากนักวิชาชีพท่ี
หลากหลาย ทั้งดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั การบ าบดัรักษา ตลอดจนป้องกันความพิการท่ีจะ
เกิดขึ้น เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการไปตามขั้นตอน เช่นเดียวกบัเด็กทัว่ไป หรือใกลเ้คียงเด็กทัว่ไปมากท่ีสุด  

ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (2561)  กล่าวถึง การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรค
สอง ให้จดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและบุคคลดงักล่าวมีสิทธิได้รับส่ิง
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง โดยค านึงถึงความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม ให้
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายในการ
จดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  

มูลนิธิพฒันาคนพิการไทย (ออนไลน์.  2543)  กล่าวถึง  การบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
(Early Intervention : EI) เป็นการใหบ้ริการช่วยเหลือหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรก
พบความพิการ เพื่อพฒันาทกัษะท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิต ทั้งน้ีอาจหมายถึงการช่วยเหลือเฉพาะเด็ก
พิการวยัก่อนเรียน หรือการช่วยคนพิการ ทุกวยัทนัทีท่ีพบความพิการ ซ่ึงรวมถึงคนพิการท่ีเกิดความ
พิการภายหลงั เพื่อให้คนพิการวยัเด็กสามารถเขา้สู่ระบบการศึกษา หรือให้คนพิการในวยัผูใ้หญ่ท่ีกลบั
เข้าสู่การด ารงชีวิตแบบเดิมโดยเร็วท่ีสุด โดยทั่วไปการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเน้นให้คนพิการสามารถ
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ช่วยเหลือตนเองและด าเนินการอย่างเป็นอิสระในสังคมไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี และความสุขจะตอ้งครอบคลุมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทั้ง  4 ดา้น  คือ 

1) ดา้นการแพทย ์เป็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่องหรือพิการ 
โดยการพฒันาศกัยภาพท่ีมีอยู่ พฒันาทกัษะใหม่เพื่อทดแทนส่วนท่ีบกพร่อง ฝึกใชเ้คร่ืองช่วย คนพิการ 
หรือกายอุปกรณ์ 

2) ดา้นสังคม เป็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อพฒันาทกัษะดา้นสังคม ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีส่งเสริมคนพิการใหส้ามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัคนอ่ืนในครอบครัว และสังคมได้ 

3) ดา้นการศึกษา เป็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อให้คนพิการมีสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

4) ดา้นอาชีพ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อให้คนพิการมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ 
อย่างไรก็ตามการให้บริการช่วยเหลือ หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความ
พิการ มกัจะปฏิบติัเฉพาะในดา้นการแพทย ์โดยแพทยห์รือนกัวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งในสถานพยาบาลต่าง ๆ 

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early Intervention : EI) (ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ, 2550 : 3) หมายถึง การจดัโปรแกรมท่ีเป็นระบบในการให้บริการดา้นต่าง ๆ โดยเร็ว
ท่ีสุดแก่เด็กท่ีมีความเส่ียงทุกระดบัทนัทีตั้งแต่แรกเกิดหรือทนัทีท่ีไดรั้บการวินิจฉยัวา่ มีความพิการ โดย
มุ่งเน้นการให้การศึกษากับพ่อแม่และครอบครัว ทั้งท่ีมุ่งพฒันาเด็กให้ได้รับบริการจากนักวิชาชีพท่ี
หลากหลาย ทั้งดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยั การบ าบดัรักษา ตลอดจนป้องกันความพิการท่ีจะ
เกิดขึ้น เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการไปตามขั้นตอน เช่นเดียวกบัเด็กทัว่ไป หรือใกลเ้คียงเด็กทัว่ไปมากท่ีสุด 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 (ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2555 : 2-3) ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้ งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต เด็กพิการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมี
คุณภาพ ด้วยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสม และพฒันาเต็มศักยภาพโดยได้เรียนรู้วิชาการ 
พฒันาทกัษะชีวิต และไดป้ระกอบอาชีพตามความสามารถและพึ่งตนเองได ้อยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 
มีศกัด์ิศรี มีคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะจะไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาเป็นเฉพาะบุคคล  เพื่อให้
การด าเนินงานสนองตอบนโยบาย จึงไดก้ าหนดเป็นยุทธศาสตร์ดา้นการศึกษาพิเศษ (2555) 4 ประการ
คือ 1) ขยายโอกาสและบริการทางการศึกษาให้กบัคนพิการอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ 2) พฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษาและการให้บริการเด็กพิการแต่ละประเภท 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความเขา้ใจ เจต
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คติเชิงสร้างสรรคข์องครอบครัว ชุมชน สังคมและองคก์รเครือข่ายทุกระดบั และ 4) ส่งเสริมการจดัท า
ระบบฐานขอ้มูล ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ  

Heward (1988 : 41) กล่าวถึง ความหมายของการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมไวว้่าเป็นการ
ใหก้ารช่วยเหลือแก่เด็กทนัทีท่ีพบความผิดปกติ เพื่อจ ากดัความพิการท่ีเพิ่มขึ้นและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ
เด็กใหเ้ตม็ศกัยภาพ 

Mc William (1993) กล่าวถึง ความส าคญัของการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม คือ พฒันา
เด็กทนัทีท่ีพบว่ามีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษและสนับสนุนครอบครัวใหส้ามารถช่วยพฒันาเด็กจน
ด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งอิสระในสังคมเพื่อป้องกนัปัญหาความพกิารและปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะตามมาได ้

Carruthers (1996 : 51) กล่าวถึง การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมว่าเป็นโปรแกรม
ใด ๆ ก็ตามท่ีออกแบบเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กและสนบัสนุนครอบครัวเพื่อป้องกนัและยบัย ั้งสภาพ
ความพิการอนัไม่วา่จะมีสาเหตุมาจาก สภาพทางกายภาพ ชีวเคมี อารมณ์หรือสภาพแวดลอ้มก็ตาม 

Hallahan และ Kaufman (1999) กล่าวถึง ความหมายไวว้่า การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
เป็นกระบวนการจดัท าแผนการช่วยเหลือเด็กท่ีอยูใ่นวยัก่อนวยัเรียนท่ีมีความพิการ โดยการลดขอ้จ ากดั
ของเด็กเพื่อใหเ้ด็กสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งปกติ 

สรุปได้ว่า การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม เป็นกระบวนการในการพัฒนา
ศกัยภาพและเตรียมความพร้อมใหก้บัคนท่ีมีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดหรือทนัทีท่ีพบ
ความพิการ มีจุดประสงคส์ าคญัเพื่อช่วยเหลือคนพิการใหไ้ดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได้ โดยเร่ิมจากการประเมินศกัยภาพเบ้ืองตน้ การรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ แลว้น ามาวิเคราะห์
วางแผนร่วมกันระหว่างผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวข้อง เพื่อจดัท าแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความ
ตอ้งการจ าเป็นของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการให้บริการตามแผนท่ีก าหนด ทั้งน้ีตอ้งมีการประเมินผล
ระหวา่งใหบ้ริการและหลงัใหบ้ริการอยา่งเป็นระบบ 

 
3.6.2  ความส าคัญของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ความร่วมมือ

และยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และผู ้
ใหบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่าง ๆ เช่น แพทย ์นกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั นกัจิตวิทยา นกัแก ้ไข
การพูด นกัโสตสัมผสัวิทยาและครูการศึกษาพิเศษ เป็นตน้ ในการจดับริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมนั้นมี
ความส าคญัหลายประการซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาในทุกดา้น สามารถแบ่งไดด้งัต่อไปน้ี 
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1. ความส าคญัต่อตวัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
เด็กท่ีได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมนั้นย่อมมีความส าคัญต่อตัวเด็ก

โดยตรงท่ีสุดเพราะเด็กจะไดรั้บการบริการท่ีครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น การดูแลสุขภาพอนามยั การบริการ
ทางจิตวิทยาและบริการทางการศึกษาแก่เด็ก เพื่อพฒันาความสามารถด้านต่าง ๆ ดงัน้ี ทกัษะการส่ือ
ความหมายทกัษะดา้นร่างกาย ทกัษะดา้นความคิด ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ทกัษะทางอารมณ์ ทกัษะ
ทางสังคม ทกัษะทางดา้นวิชาการ ทกัษะพื้นฐานอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมท่ีอาย ุ0 ถึง 7 ปี การให้ความช่วยเหลือในช่วงแรก  ๆ   ของชีวิตจะช่วยค ้าจุนพฒันาการของเด็ก และ
ท าใหเ้ด็กสามารถพฒันาไดถึ้งขีดสูงสุด 

เด็กเล็กหรือเด็กก่อนวยัเรียนมีความจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลและสนบัสนุน
จากครอบครัว โดยเฉพาะเด็กพิการยิ่งตอ้งไดรั้บการดูแลท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมจากท่ีบา้นซ่ึงจะมีผลต่อ
โอกาสในการพฒันาศกัยภาพของเด็ก ครอบครัวจึงนบัว่าเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทส าคญัในการดูแลและ
ส่งเสริมให้เด็กไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ ซ่ึง Portwood  (1999 : 23) ไดย้  ้าว่า การช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิมเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเด็ก โดยเฉพาะเด็กอายุ 3 ปี ท่ีมีอาการในกลุ่มของเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้ ซ่ึงมีปัญหาในดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ปัญหาการรับรู้ ปัญหาดา้นภาษา มีบุคคลท่ีให้
ความหมายการใหด้งัน้ี 

เบญจา ชลธาร์นนท ์(2538 : 17) กล่าวถึง ความส าคญัท่ีตอ้งใหบ้ริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิม 4 ประการ ดงัน้ี 

1)  การให้การช่วยเหลือในระยะแรก ๆ ของชีวิตจะช่วยค ้ าจุน
พฒันาการของเด็กและท าใหเ้ด็กสามารถพฒันาไดถึ้งขีดสูงสุด 

2) หากไม่ให้การช่วยเหลือท่ีครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ
อนามยัด้านจิตวิทยาและการศึกษาแลว้ เด็กท่ีมีความบกพร่องและเด็กท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง 
(High risk group) ท่ีจะมีปัญหาในเร่ืองพฒันาการ อาจไม่สามารถพฒันาทกัษะของเขาในวยัตอนตน้ของ
ชีวิตและพฒันาความสัมพนัธ์ ท่ีจ าเป็นท่ีจะด าเนินชีวิตอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

3) การให้บริการการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมมีจุดมุ่งหมายส าคญั เพื่อ
ป้องกนัความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นก่อนหรือระหวา่งคลอด และแกไ้ขความบกพร่องนั้น 

4) การท่ีประเทศไทยไดย้ึดถือเอา “การเรียนร่วม” เป็นรูปแบบหน่ึง  
ในการจดับริการการศึกษาพิเศษให้แก่เด็กท่ีมีความบกพร่องต่าง ๆ เด็กเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บบริการ
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ช่วยเหลือในระยะแรกเร่ิม หรือการศึกษาระยะแรกเร่ิม เพื่อเตรียมให้สามารถเขา้เรียนร่วมในระดับ
อนุบาลศึกษาและประถมศึกษาต่อไป 

กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 5) กล่าวถึง ความส าคญัของการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิมวา่ การใหค้วามช่วยเหลือเด็กพิการจึงควรเร่ิมโดยเร็วท่ีสุด การใหค้วามช่วยเหลือเร็วเท่าใดยิง่ท า
ใหเ้ด็กไดรั้บประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการคน้หาสภาพความพิการไดเ้ร็วการจดัใหบ้ริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการ (Early Intervention : EI) ควรยดึหลกัดงัน้ี 

1) จดัใหก้บัเด็กพิการเป็นรายบุคคลและครอบครัว 
2) สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของเด็กพิการแต่ละคนและ

ครอบครัว 
3) มุ่งพฒันาเด็กพิการอยา่งเตม็ศกัยภาพทุกดา้น 
4) ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดับริการ 
5) ครอบคลุม ยดืหยุน่ ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
6) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการให้บริการเป็นระยะ ๆ อย่าง

ต่อเน่ือง 
Cook และคณะ (1996 : 14) กล่าวถึง เด็กท่ีได้รับการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม

นั้นจะมีผลดีในระยะยาวดงัต่อไปน้ี 
1) มกัมีโอกาสไดเ้รียนในชั้นปกติมากกวา่ชั้นเรียนพิเศษและไม่ถูกจดั

ชั้นเรียนท่ีต ่ากวา่ความสามารถท่ีแทจ้ริงของตนเอง 
2) มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนในระดับมธัยมศึกษาและมีโอกาสท่ีจะ

เรียนจนส าเร็จ 
3) เม่ืออยูใ่นวยัเยาวชนจะไม่เป็นผูท่ี้กระท าผิดต่อกฎหมาย 
4) มีโอกาสท่ีจะผิดพลาดดว้ยการตั้งครรภใ์นวยัรุ่นนอ้ย 
5) มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการจา้งงานเม่ือจบการศึกษา 

ณฐาภรณ์   ซ่ือมาก  (2544 : 14) กล่าวถึง  การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมยังมี
ความส าคญัต่อเด็กในแง่ของการเห็นความสามารถของตนเองของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองอีกด้วย การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมทนัทีท่ีพบความพิการช่วยให้เด็กไม่ตอ้งทรมานกับปัญหา
แทรกซ้อนอ่ืน ๆ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการถูกปล่อยปละละเลยทางสังคมอีกด้วย  (มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ. 
2548 : 2) 
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2. ความส าคญัต่อครอบครัวของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม ใหโ้อกาสแก่เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษและ

ครอบครัวในเร่ืองต่อไปน้ี 
1) เด็กไดรั้บโอกาสในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของปฏิสัมพนัธ์ตาม

ธรรมชาติระหวา่งพ่อแม่กบัเด็ก ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบเช่นเดียวกบัเด็กท่ีพ่อแม่มีลูกปกติ 
2)  ปัญหาต่าง ๆ  มากมายท่ีตามมาจากการท่ีพ่อแม่ลูกท่ีมีความ

บกพร่องหรือพิการท่ีท าให้พ่อแม่รู้สึกผิดโกรธ และคบัขอ้งใจลดน้อยลง เพราะในสภาพแวดลอ้มของ
การให้บริการพ่อแม่จะได้รับความเห็นใจก าลังใจ  ความเข้าใจและการสนับสนุนจากผูใ้ห้บริการและ
ครอบครัวอ่ืนท่ีมีปัญหาอย่างเดียวกัน  ซ่ึงอาจจะท าให้การช่วยเหลือลูกมีประสิทธิภาพ  และเรียนรู้
แลกเปล่ียนความรู้ต่อกนั และอาจเกิดการสร้างเครือข่ายพ่อแม่ในอนาคต 

3) ช่วยให้ครอบครัวและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถคน้พบความตอ้งการ
จ าเป็นของคนพิการไดเ้ร็วขึ้น การท่ีผูป้กครองดูแลและสังเกตพฤติกรรรมของเด็ก อย่างใกลชิ้ดจะช่วย
ใหค้น้พบส่ิงผิดปกติท่ีเกิดขึ้นหากการด าเนินการให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมในช่วงปีแรก ๆ ของชีวิต
จะช่วยใหเ้ด็กพิเศษส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ในระดบัท่ีสูงขึ้นได ้การใหค้วามช่วยเหลือ
ตั้งแต่ระยะแรกเร่ิม จะช่วยลดความยุง่ยากซบัซอ้น ในการจดับริการระดบัสูงขึ้นไปได ้

4) การท่ีพ่อแม่เรียนรู้ผ่านการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม ใน
การใชส่้งเสริมแรงอย่างสม ่าเสมอกบัลูกของตนในระยะ  3-5 ปี ตลอดโปรแกรมนั้นจะเป็นพื้นฐานท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดรูปแบบพฒันาการเชิงบวกในเด็กได ้(เบญจา  ชลธาร์นนท,์ 2538 : 18) 

3. ความส าคญัต่อสังคม 
1) การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อ

ป้องกนัความผิดปกติ ท่ีอาจเกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างคลอดและแกไ้ขความบกพร่อง ดงันั้น การเผยแพร่
ความรู้ในการป้องกนัความพิการนั้น ถือเป็นงานท่ีมีความส าคญัยิ่ง เพราะจะเป็นการป้องกนัก่อนท่ีจะ
พิการเป็นการลดภาระในการดูแลคนพิการ 

2) การท่ีประเทศไทยไดเ้ปิดโอกาสให้เด็กพิการเรียนรวมกบัเด็กปกติ     
ในโรงเรียนทัว่ไปนั้น เด็กเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งไดบ้ริการการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมหรือการศึกษาระยะ
แรกเร่ิมเพื่อเตรียมใหส้ามารถเขา้เรียนร่วมในระดบัประถมศึกษาและระดบัท่ีสูงขึ้นต่อไป 

3) การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมท าให้ ผูค้นในสังคมไดรั้บรู้      
และเขา้ใจสภาพความบกพร่องต่าง ๆ ท าให้ปรับเปล่ียนทศันคติท่ีมีต่อบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มี
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ความเช่ือและความรู้ท่ีถูกตอ้งในการให้ความช่วยเหลือ  และปฏิบติัต่อเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษได้
อยา่งถูกวิธี 

4) การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมมุ่งพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
พฒันาทุกดา้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลง ท าให้ประหยดัเงินท่ีท าการรักษาไปใช้ในการ
พฒันาประเทศในดา้นอ่ืนต่อไปจากท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมดการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมมีความส าคญัต่อ
ทั้งตวัเด็กเองครอบครัวและสังคม ซ่ึงช่วยให้งานการพฒันาดา้นการศึกษาพิเศษนั้นมีความกา้วหนา้และ
เป็นประโยชน์ในการพฒันาคนและประเทศท่ีมีศกัยภาพ 

 
  3.6.3 หลกัการและแนวคิดการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 

ปัจจุบนัหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความพยายามท่ีจะช่วยเหลือเด็กพิการ
หรือเด็กท่ีมีความบกพร่องในวยัทารกและวยัเด็กเล็ก คือตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณอายุ 6 ปี โดยจัด
โปรแกรมท่ีเหมาะสมให้ทนัทีท่ีเด็กไดรั้บการวินิจฉัยหรือส่งต่อมา ท าให้เกิดการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิม (Early intervention) ขึ้น โดยจดัเป็นโปรแกรมให้พ่อแม่น าไปใช้กบัลูกท่ีบา้น ถือว่าการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเป็นยุทธศาสตร์ขั้นแรกท่ีจะช่วยเด็กและครอบครัว โดยเป็นส่วนหน่ึง
ของการให้บริการช่วยเหลือทางการศึกษา ท่ีต่อเน่ืองแก่เด็กท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะพฒันาการล่าช้า อนั
เน่ืองจากความบกพร่องหรือความด้อยโอกาสทางสังคม เป็นการช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ 
ให้แก่เด็กทั้งทางดา้นคุณภาพและปริมาณ โดยมีเป้าหมายให้เด็กไดเ้รียนร่วมและมีทกัษะท่ีจ าเป็น ใน
การด ารงชีวิตอยา่งอิสระในสภาพชุมชนปกติไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 

  นะรงษ์  ชาวเพ็ชร (2544 : 28)  กล่าวถึง การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early 
intervention) ว่าเป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนถึงก่อน
วนัเรียนตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยเหลือเด็กให้ไดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มี
อยู่เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได ้การช่วยเหลือประกอบดว้ย การเก็บขอ้มูลและประวติัของเด็กพิการ การคดั
กรอง การประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของเด็กพิการ การเยี่ยมบา้น การอบรมผูป้กครอง การจดัท า
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจดัท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การจดัท าแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเฉพาะครอบครัว (IFSP) การจดัท าส่ือ การจดัท าเคร่ืองมือการวดัผล 
การให้บริการท่ีสอดคลอ้งกับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) การวดัประเมินผล ทั้งยงัมีการส่งเสริม
สนบัสนุนคนพิการให้ไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ การส่งต่อเด็กพิการไปยงัสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามพื้นฐาน
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ความสามารถของเด็ก และความพร้อมของครอบครัว ทั้งน้ีโดยความร่วมมือของครูผูป้กครอง และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเพื่อส่งเสริมใหค้นพิการไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัสมุทรสาคร (2550 : 2) กล่าวถึง การบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเป็นกระบวนการให้บริการช่วยเหลือผูที้่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่
แรกเกิดหรือ แรกพบความพิการซ่ึงช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นของแต่ละบุคคล โดยมีการดูแล 
อย่างเอาใจใส่ และใกลช้ิดจะช่วยให้เด็กพิการไดร้ับการพฒันาศกัยภาพเด็กความสามารถเต็มตาม
ศกัยภาพจากกระบวนการประเมิน น าสู่การวางแผน น าแผนไปปฏิบตัิ การประเมินตามความ
เหมาะสมกบัแผนที่จดัขึ้น เด็กพิการควรไดรั้บการพฒันาโดยใชกิ้จกรรมหลายรูปแบบท่ีเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละสาขา โดยเนน้ความตอ้งการจ าเป็นของเด็กและกา ร
พฒันาให้เด็กอยู่ร่วมในชุมชนได ้อย่างมีความสุข โดยใชแ้ผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551 : 3) กล่าวถึง การบริการใหช่้วยความเหลือคนท่ี
มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ ตั้ งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละ
ครอบครัว เป็นแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมทางการศึกษาท่ีเตรียมไวก้บับุคคลพิการตั้งแต่
แรกพบความพิการเฉพาะรายบุคคล และครอบครัว โดยเด็กไดรั้บการพฒันาโดยกิจกรรมหลายรูปแบบ
ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของครอบครัว และผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขาจากสถานบริการต่าง ๆ เน้นความ
ตอ้งการจ าเป็นของเด็กและการพฒันาใหเ้ด็กอยู่ร่วมในชุมชนอยา่งมีความสุขทั้งน้ีโดยใชแ้ผนการพฒันา
โดยชุมชนท่ีถูกออกแบบใหไ้ดก้บัเด็กทุกคน 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของนักวิชาการ
หลายท่านมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนั คือ เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมให้กบัเด็ก
ท่ีมีความพร้อมให้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความบกพร่อง 
โดยมีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเอง และด าเนินการอย่างเป็น
อิสระในสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ จากการจัดกิจกรรมหลาย รูปแบบท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว และผูเ้ช่ียวชาญแต่ละสาขาจากสถานบริการต่าง ๆ จะตอ้งครอบคลุมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้ง 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแพทย ์ดา้นการศึกษา ดา้นสังคม และดา้นอาชีพ เพื่อช่วยลดผลกระทบ ขอ้จ ากดัท่ี
เกิดจากความพิการและป้องกนัความพิการหรือปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นตามมาอนัเน่ืองมาจากความพิการ
ดว้ย ตอ้งประเมินผลระหวา่งใหบ้ริการและหลงัใหบ้ริการอยา่งเป็นระบบ จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือ วาง
แผนการพฒันา และยอมรับความคิดเห็นระหวา่งผูป้กครอง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นของคนพิการแต่ละคน มีความครอบคลุม ยืดหยุ่นและใช้เทคโนโลยีเขา้มาพฒันา ซ่ึงมี
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การติดตามประเมินผลและปรับปรุงการให้บริการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูดสุด 

3.6.4 ขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
การพฒันาเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมท่ี

เหมาะสมและเร็วท่ีสุด ตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการ จะท าใหเ้ด็กพิการมีพฒันาการและคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้นโดยเฉพาะใน 6 ปีแรกของชีวิต ซ่ึงเป็นระยะส าคญัท่ีสุดในการวางรากฐานและสร้างเสริมคุณภาพ
ของคนเป็นวยัท่ีพฒันาการทางสมองของเด็กเพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเนน้กระบวนการพฒันาเด็กพิการอย่างมี
เป้าหมาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลและระดบัความสามารถพื้นฐาน เพื่อให้
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากบริการทางการศึกษา ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและคณะสห
วิชาชีพ  

สมพร หวานเสร็จ (2543 : 11) กล่าวถึง การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม เป็น
กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมให้กบัเด็กพิการท่ีมีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิด หรือตั้งแต่เม่ือทราบว่ามีความบกพร่อง โดยมีจุดประสงคเ์พื่อช่วยเหลือเด็กให้ไดรั้บการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีมีอยู่โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ซ่ึงตอ้งมีการประเมินศกัยภาพเบ้ืองตน้ สภาพความ
บกพร่องท่ีอาจเกิดขึ้นต่อไป การรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งน ามาวิเคราะห์และวางแผน
ร่วมกับผูป้กครอง การปฏิบัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตามแผนร่วมกันระหว่างผูป้กครองท่ีมีความรู้ 
ตลอดจนการประเมินผลทั้งระหวา่งการให้บริการ และหลงัการใหบ้ริการช่วยเหลือ ทั้งน้ีโปรแกรมจดัท่ี
ขึ้นตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการจ าเป็นของเด็กพิการแต่ละบุคคล 

สมพร หวานเสร็จ (2543 : 17) กล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
การให้ความช่วยเหลือคนพิการในระยะแรกเร่ิมควรด าเนินการอย่างมีเป้าหมายท่ีชัดเจนสามารถน าไป
ปฏิบติัและติดตามประเมินผลได ้ดงัน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลประวติัของคนพิการ การเก็บรวบรวมประวติัคนพิการ
และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียดเพียงพอประกอบวิเคราะห์ และในการ
ตัดสินใจให้การจัดท าแผนการให้การบริการมีสาระ ส าคัญ กิจกรรม ความร่วมมือ และเทคนิค มี
สาระส าคญัในการสอบประวติัและตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวั ควรประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป ประวติัการ
เจ็บป่วยหรือสาเหตุความพิการความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวทศันคติของคนในครอบครัว   

2. การประเมินความสามารถพื้นฐานของคนพิการ การประเมินความสามารถ
พื้นฐานของคนพิการท าให ้ทราบวา่คนพิการมีพฒันาการล่าชา้หรือแตกต่างจากคนทัว่ไปอยา่งไรและใน
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ดา้นใดบา้ง ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลน าไปใชใ้นตดัสินใจ วางแผนการจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และการ
ให้บริการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความตอ้งการจ าเป็นท่ีเหมาะสมซ่ึงมีสาระส าคญั กิจกรรม 
ความร่วมมือและเทคนิค คือ ตรวจสอบพัฒนาการของเด็กทั่วไปเทียบกับเด็กปกติและประเมิน
ความสามารถพื้นฐานใหค้รอบคลุม 

3. การเยี่ยมบา้น เยี่ยมบา้นผูป้กครองจะช่วยให้ทราบถึงปัญหาและความสัมพนัธ์
ของบุคคลในครอบครัว ซ่ึงในการเยี่ยมบา้นเจ้าหน้าท่ีอาจพบปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ผูป้กครองปฏิเสธ 
เพราะคิดว่ามีงานมากแลว้ เช่น ไม่มีเวลาตอ้งท างานนอกบา้น ผูป้กครองต่อตา้นการให้ความช่วยเหลือ 
หรืออายท่ีมีลูกพิการ รวมทั้งผูป้กครองมกัคิดว่าเป็นเร่ืองยากท่ีจะให้สังคมยอมรับคนพิการบุคลากรไม่
ควรทอ้แท ้และควรมีการวางแผนและก าหนดแนวทางการเยี่ยมบา้น คือ การเยี่ยมบา้นควรเตรียมแบบ
บนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ประกอบการเยีย่มบา้นไปดว้ย เช่น แบบสัมภาษณ์ผูป้กครอง แฟ้มหรือขอ้มูลคนพิการ 
ขอ้มูลเดิมและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนดัหมายคณะกรรมการร่วมท างานล่วงหนา้ก่อนไปเยีย่มบา้น 

ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (2555 : 7) กล่าวถึง การใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม
ส าหรับเด็กพิการ มีขั้นตอนในการด าเนินการดงัภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2  กระบวนการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การให้บริการด้วยการจัดบริการท่ีเหมาะสมในการส่งเสริม 
   5.1 ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่   5.2 ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
   5.3 ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 
   5.4 ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 5.5 ทักษะทางสังคม 
   5.6 ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 
   5.7 ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจำเป็นอื่นๆ  

4.  การจัดทำแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวและแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
   4.1  ข้อมูลทั่วไป   4.2  ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 
   4.3  ข้อมูลด้านการศึกษา    4.4  ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น 
     4.5  การกำหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ   
   4.6  ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อฯ 
   4.7  คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
   4.8  ความเห็นชอบของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองหรือผู้เรียน 

คณะกรรมการการจัดทำแผนให้บรกิารชว่ยเหลือ
เฉพาะครอบครวัและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
1.  ผู้บรหิารหรอืผูแ้ทน     2.  คนพกิารหรอืผู้ปกครอง 
3.  ครผูู้รับผดิชอบ           4.  ผู้เกีย่วขอ้งอืน่ ๆ  

1. ครูการศึกษาพเิศษ 
2. ครูผู้รับผิดชอบ 
3. นักวิชาชีพและผู้เกี่ยวขอ้ง 

6. การประเมินความก้าวหน้า 
   6.1 การสังเกตพฤติกรรมเด็ก (Observation) 
   6.2 การสัมภาษณ์ (Interview) 
   6.3 การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก (Anecdotes) 
   6.4 แฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios) 
   6.5 การใช้แบบประเมินผลพัฒนาการ (Checklists) 
   6.6 การเขียนบันทึก (Journals)   6.7 การทำสังคมมิติ (Socialmetry) 
   6.8 แบบทดสอบ (Test) 

1. ครูการศึกษาพิเศษ 
2. ครูผู้รับผิดชอบ 
3. นักวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง 

1.ครูการศึกษาพิเศษ  2. นักวิชาชีพ 
3. นักวิชาการ  4. ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษานิเทศก์  
5. ครูผู้รับผิดชอบ 

7. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ 
   7.1 แบบประเมิน / แบบทดสอบ รายงานผล การพัฒนา 

กระบวนการให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  การรวบรวมข้อมูลท่ัวไปของเด็กพิการ 
   1.1  การสังเกต       1.2  การสัมภาษณ์ 
   1.3  การซักประวัติ    1.4  การใช้สังคมมิติ   1.5  การเยี่ยมบ้าน 

1.  ครูการศกึษาพิเศษ  2.  ครูผูร้ับผิดชอบ 
3.  ผู้ปกครอง               4.  ผู้เกีย่วขอ้ง  
                             เชน่ ชมุชน นักวิชาชีพ 
 

1.  ครูการศกึษาพิเศษ 
2.  ครูผู้รับผิดชอบ/แพทย์/นกัวชิาชีพ/
สถานศกึษา/ 
โรงพยาบาล   

2.  การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา /ส่งต่อ 
    2.1  แบบทดสอบ       2.2  แบบคัดกรอง 

1.  ครูการศกึษาพิเศษ    2.  ครูผูเ้กีย่วข้อง 
3.  นักวิชาชีพ 

3.  การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 
    3.1  แบบประเมิน/แบบทดสอบ 

ท่ีมา : ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ, (2555 : 7) 
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ขั้นตอนการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับเด็กพิการ มี 7 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของเด็กพิการ การเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของเด็ก

พิการ เป็นขั้นตอนแรกในการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กพิการในทุก ๆ ดา้น เพื่อให้ได้
ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ และตดัสินใจในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early 
Intervention : EI) การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การซักประวติั
สังคมมิติ และการเยีย่มบา้น ซ่ึงมีหลกัการ ในการเก็บรวบรวมแต่ละวิธีพอสังเขป ดงัน้ี 

1.1 การสังเกต คือ การเฝ้าดูส่ิงท่ีเกิดขึ้นอย่างใส่ใจและมีระเบียบวิธีเพื่อวิเคราะห์
หรือหาความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นกบัส่ิงอ่ืน ซ่ึงเหมาะกบัการศึกษาพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งลึกซ้ึงใน
เด็กพิการและครอบครัว เพื่อสนับสนุนหรือขดัแยง้กบัขอ้มูลท่ีไดม้าจากการบอกเล่า หรือเป็นขอ้มูลท่ี
เสริมความเขา้ใจใหช้ดัเจนถูกตอ้งยิง่ขึ้น แต่มีขอ้จ ากดัของวิธีการสังเกต คือ อาจมีอารมณ์ร่วมมีอคติหรือ
เขา้ขา้งกลุ่มท่ีศึกษา จะส่งผลต่อความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลไดก้ารบนัทึกผลการสังเกต
มกัมีลกัษณะเป็นการพรรณนา ส่ิงท่ีควรตอ้งสังเกต ได้แก่ การกระท าของแต่ละบุคคล แบบแผนการ
กระท า ความสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วม และองคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้ม   

1.2 การสัมภาษณ์ คือ การรวบรวมขอ้มูลโดยการพบปะ พูดคุย สนทนากับผูใ้ห้
ขอ้มูลโดยตรง ซ่ึงอาจใชก้ารสัมภาษณ์ใน 2 ลกัษณะ คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นมาตรฐาน Standardized 
interview หรือ Structured interview) หรือการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นมาตรฐาน (Unstandardized 
interview หรือ Unstructured interview) หลังจากการส้ินสุดการสัมภาษณ์ให้รีบท าการบันทึกให้
สมบูรณ์ 

1.3 การซักประวติั คือ การได้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเด็กพิการด้านต่าง ๆ จากการ
กรอกแบบสอบประวติัและการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเด็กพิการและครอบครัว ท าใหข้อ้มูลท่ีได้
มีความสมบูรณ์และเท่ียงตรงยิ่งขึ้น ประกอบกบัจะไดท้ศันคติ ความรู้สึก ความคิดเห็นของเด็กพิการและ
ครอบครัวในปัญหาความตอ้งการดา้นการศึกษาและด้านอ่ืนท่ีเขาก าลงัประสบอยู่ โดยทัว่ไป การซัก
ประวัติ เป็นการติดต่อส่ือสารโดยตรงระหว่างเด็กพิการและครอบครัวกับครูการศึกษาพิเศษครู
ผูรั้บผิดชอบหรือผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นต่าง ๆ เช่น นักกายภาพบ าบดันักกิจกรรมบ าบดั ซ่ึงการซักประวติัต้อง
อาศยัการมีมนุษยสัมพนัธ์ การใชภ้าษาพูดภาษากาย สีหนา้ ความกระตือรือร้น การมีส่วนร่วมและการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลกบัเด็กพิการและครอบครัว ซ่ึงพบว่าการตอ้นรับและการรู้จกับุคคลท่ีถูกสัมภาษณ์มี
ความส าคญั ท าให้เด็กพิการและครอบครัวรู้สึกอบอุ่น การจดัสภาพบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มให้มีความ
เป็นเอกเทศ อุณหภูมิและแสงพอเหมาะ หลีกเล่ียงการแทรกแซง หรือการถูกขัดจังหวะระหว่าง
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ด าเนินการมีความส าคญัในการซกัประวติั รวมถึงกระบวนการตอบสนองความต่อเน่ืองขณะตอบค าถาม 
รูปแบบของค าถามควรหลีกเล่ียงค าถามท่ีมีหลายตวัเลือก หลายค าถาม หลายค าตอบในประโยคเดียวกนั 
ควรเป็นค าถามเปิดเพื่อให้เกิดความหลากหลายและ หลีกเล่ียงการถามน า ผูซ้ักประวติัท่ีดีควรเงียบฟัง
ค าตอบ สังเกตอาการหรืออารมณ์ผูต้อบ โดยมีการกระตุน้ให้เด็กพิการและครอบครัวตอบค าถามอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.4 สังคมมิติ คือ การรวบรวมขอ้มูลด้วยการใช้เทคนิคสังคมมิติ เป็นวิธีการท่ีใช้
ในการศึกษาหาความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกในครอบครัว บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และชุมชนท่ีอยู่
รอบตวัเด็กพิการ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการปรับตวัทางสังคมของเด็ก
พิการและการประสานส่งต่อให้เด็กพิการไดรั้บบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและ
ชุมชนต่อไป 

1.5 การเยี่ยมบา้น การเยี่ยมบา้นเด็กพิการจะช่วยให้ทราบถึงสภาพปัญหาและ
ความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิมหรือบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ 
สภาพครอบครัว และบริบทชุมชน ซ่ึงควรมีการวางแผนและก าหนดแนวทางในการเยีย่มบา้น ดงัน้ี 

1.5.1 เตรียมแบบบันทึกข้อมูล เช่น แบบสัมภาษณ์ผูป้กครอง แฟ้มหรือ
ขอ้มูลเด็กพิการ ขอ้มูลเดิมและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง นดัหมายคณะท างานและครอบครัวล่วงหนา้ 

1.5.2 ประสานงานอาสาสมคัรในชุมชน และก าหนดปฏิทินปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน รวมทั้งให้ค  าปรึกษา ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลกา้วหน้าดา้นพฒันาการเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ การไปเยีย่มบา้น ควรค านึงถึง ผูเ้ก่ียวขอ้ง สาระส าคญั และวิธีการ ดงัตารางท่ี 6   
 
ตารางท่ี 6 ก าหนดปฏิทินปฏิบติังานท่ีชดัเจน รวมทั้งใหค้  าปรึกษา 

ผู้เกีย่วข้อง สาระส าคัญ วิธีการ 
พ่อ แม่ พี่ นอ้ง 
ปู่  ยา่ ตา ยาย 
และญาติ 

    การดูแลเด็กพิการ  ใหเ้ด็กพิการช่วยเหลือ 
ตนเองในกิจวตัรประจ าวนั เช่น  
การรับประทานอาหาร ท าความสะอาดร่างกาย
สวมเส้ือผา้  

1) แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ในการแกปั้ญหา 
2) อบรมใหค้วามรู้ 
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ผู้เกีย่วข้อง สาระส าคัญ วิธีการ 
 1) การใหค้วามช่วยเหลือควรใหค้  าแนะน า                          

ในการอบรมเล้ียงดู การท ากิจวตัรประจ าวนัของ
เด็กพิการ 
2) การใหก้ารยอมรับ ให้เด็กพิการมีส่วนร่วม 

1) ใหศึ้กษาเอกสาร 
2) ใหค้  าแนะน าในการฝึกปฏิบติั 
3) ฝึกเด็กพิการร่วมกบัผูป้กครอง 
4) การประชุมแลกเปลี่ยน 

เพื่อนบา้น 
และบุคคล 
ในชุมชน 

ในกิจกรรมของครอบครัว ใหแ้สดง
ความสามารถดว้ยตนเองโดยผูเ้ก่ียวขอ้งใหค้วาม
ช่วยเหลือ เม่ือเด็กพิการตอ้งการใหค้วามส าคญั
ความรักความอบอุ่น เอาใจใส่เหมือนกบัเด็ก
ทัว่ไป 

ความคิดเห็นระหวา่งผูป้กครอง 
ท่ีมีลูกพิการ เพื่อท่ีจะให้ 
ความช่วยเหลือลูกพิการได ้
อยา่งถูกวิธี 

 1) ความเขา้ใจ สอบถามความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือเด็กพิการ 
2) ทศันคติ ความรู้สึก และความคิดเห็นต่อ                
เด็กพิการและครอบครัว 
3) การยอมรับใหโ้อกาสเด็กพิการไดมี้ส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชน การศึกษา และอาชีพ 
4) การใหค้วามช่วยเหลือ การเขา้ถึงสิทธิ
ประโยชน์ดา้นต่าง ๆ เช่น สังคม การแพทย ์ 
5) การประชาสัมพนัธ์ สนบัสนุนใหชุ้มชนมี
ส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็กพิการ 

1) สาธิตการใหค้วามช่วยเหลือให ้
เด็กพิการไดแ้สดงความสามารถต่อ
ชุมชน 
2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในการแกปั้ญหา 
3) อบรมใหค้วามรู้ 

 

ท่ีมา : ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (2555 : 10) 
 

 2. การคดักรองประเภทความพิการทางการศึกษาและการส่งต่อ การคดักรองประเภท
ความพิการทางการศึกษา เป็นวิธีการคดักรองเด็กหรือบุคคลท่ีมีความบกพร่องแยกจากเด็กทัว่ไป จดัเป็น
การค้นหาเบ้ืองต้นว่ามีความผิดปกติ หรือมีอัตราเส่ียงสูงต่อการมีความผิดปกติ การคัดกรองเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษานั้น มกัจะพิจารณาวา่เด็กมีลกัษณะอยูใ่นภาวะเส่ียงหรือมีอุปสรรคในการเรียนรู้ 
เช่น มีความพิการ มีความบกพร่องหรือมีศกัยภาพจ ากดัหรือไม่ จุดมุ่งหมายในการคดักรองประเภท
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ความพิการเป็นการช่วยค้นหาเด็กท่ีควรจะได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม การส่งต่อ เป็น
กระบวนการเพิ่มเติมหลงัจากการคดักรองประเภทความพิการทางการศึกษา เพื่อให้ไดรั้บการวินิจฉัย
อย่างละเอียดเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น การตรวจวดัระดบัการไดย้ิน การตรวจวดัระดับ
สติปัญญา เป็นตน้ 

3. การประเมินความสามารถพื้นฐาน การประเมินความสามารถพื้นฐาน เป็นการประเมิน
ใหท้ราบถึงพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็กเพื่อคน้หาจุดเด่น จุดดอ้ย โดยเปรียบเทียบกบัพฒันาการตามวยั
ของเด็กทัว่ไป ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมให้สอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษและพฒันาการของเด็กแต่ละคน ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ตลอดจนให้ค  านึงถึงทักษะพื้นฐานทั้ ง 6 ทักษะ ซ่ึงมีหลักการและกระบวนการประเมิน
ความสามารถพื้นฐานท่ีส าคญั 7 ประการ (Bowe, 1995 : 93 อา้งถึงใน ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.  2551)  ดงัน้ี 

3.1 นกัการศึกษาและนกัวิชาชีพควรค านึงถึงกระบวนการประเมิน 5 ประการน้ี
เป็นส าคญั 

3.1.1 การสังเกตพฤติกรรมเด็กอยา่งเป็นระบบ 
3.1.2 การจดบนัทึกผลการประเมินในหลายสถานการณ์ 
3.1.3 การวิเคราะห์งานและจดักระท ากบัขอ้มูลพฤติกรรมเด็ก 
3.1.4 การแยกแยะความแตกต่างของพฤติกรรมเด็ก 
3.1.5 ระบุวตัถุประสงคข์องการสอนตามส่ิงประเมินได ้

3.2 พฤติกรรมท่ีได้จากการสังเกตนั้น อาจมิใช่สาเหตุของปัญหาก็ได้ อย่าด่วน
ตดัสินใจ จากสถานการณ์เดียว 

3.3 การสังเกตพฤติกรรม ตอ้งประเมินทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้าน
อารมณ์ ดา้นสติปัญญา และดา้นการปรับตน ไม่ควรแยกประเมินเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง 

3.4 ในการเปรียบเทียบระดบัพฒันาการท่ีเบ่ียงเบนไป ตอ้งใชเ้กณฑม์าตรฐานเด็ก
ปกติในวยัเดียวกนั 

3.5 การประเมินเด็กและการวดัผลเด็ก ควรไดจ้ากการรวบรวมจากการสังเกตเด็ก
ท่ีบา้นท่ีคลินิกในโครงการบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม หรือท่ีโรงเรียน 

3.6 ความแตกต่างเร่ืองเช้ือชาติและวฒันธรรม สภาพของความจริง ควรน ามาเป็น
ขอ้พิจารณาดว้ยนอกจากน้ีบทสัมภาษณ์ของผูป้กครองก็เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินเด็กดว้ย 
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3.7 ควรประเมินหลายคร้ังก่อนท่ีจะสรุปผล 
4. การจดัท าแผนใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service 

Plan : IFSP)และแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 
4.1 การจัดท าแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว เป็นแนวทางในการ

วางแผนช่วยเหลือเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษและครอบครัวตั้งแต่ระยะแรกเร่ิม เป็นการท างาน
ร่วมกนัระหว่างครอบครัวกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัท าแผนบริการท่ีเหมาะสมของแต่ละครอบครัว แผน
ใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวน้ีจะประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นใน
การส่งเสริมพฒันาการเด็ก รวมทั้งข้อมูลท่ีจะช่วยเพิ่มความสามารถของครอบครัวในการดูแลหรือ
ส่งเสริมพฒันาการของเด็กใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

องคป์ระกอบของการประสานงานบริการ จะมีความหลากหลายในการใหบ้ริการ
ของนักวิชาการต่างอาชีพท่ีมีความส าคญัต่อการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษมาก  มีความแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัโครงสร้างและหนา้ท่ีนกัวิชาชีพ อยา่งไรก็ตามในการ
ติดต่อส่ือสารกบัครอบครัวท่ีมารับบริการ ความร่วมมือของผูเ้ช่ียวชาญ คณะสหวิชาชีพวางแผนร่วมกนั 
ในการปฏิบติังานตอ้งมีผูป้ระสานงานบริการท าหน้าท่ีเป็นผูร้วบรวม ประสานงานให้ขอ้มูล สนับสนุน 
ช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็น จึงจะท าใหง้านประสบผลส าเร็จไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.2 การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นการก าหนดแนวทาง  
การจดัการศึกษาท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนควรตระหนัก รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและมีส่วนร่วมต่อ
การจดัการศึกษา รวมทั้งมีแนวทางในการจดัหา หรือจดับริการเสริมไดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย 1. ขอ้มูลทัว่ไป 2. ขอ้มูลทางดา้น
การแพทยห์รือด้านสุขภาพ 3. ขอ้มูลด้านการศึกษา 4. ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 5. การก าหนดแนวทาง
การศึกษาและการวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษ 6. ความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 7. คณะกรรมการจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล และ 
8. ความเห็นของบิดา มารดา ผูป้กครองหรือผูเ้รียน 

5. การให้บริการด้วยกิจกรรมท่ีเหมาะสม การจัดกิจกรรมให้เด็กพิการทุกประเภท
จะตอ้งค านึงถึงระดับความสามารถพื้นฐานและข้อจ ากัดของเด็กพิการแต่ละบุคคล และพฒันาการ
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความสามารถทกัษะพื้นฐาน 6 ทกัษะ ไดแ้ก่ และ
ทกัษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือทกัษะจ าเป็นอ่ืน ๆ 
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6. การประเมินความก้าวหน้า การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม จะตอ้งมีการจด
บนัทึกและรวบรวมขอ้มูลจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจจะไดจ้ากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ 
การเขียนบนัทึกเก่ียวกบัตวัเด็ก แฟ้มผลงานเด็ก การใชแ้บบประเมินผลพฒันาการ การท าสังคมมิติ การ
ใชแ้บบทดสอบ โดยครูการศึกษาพิเศษ ครูผูรั้บผิดชอบ นกัวิชาชีพและผูเ้ก่ียวขอ้ง อาจมีการประชุมเพื่อ
สรุปความกา้วหน้าของเด็กแต่ละคน ตลอดจนมีการรายงานความกา้วหน้าโดยมีพ่อแม่หรือผูป้กครอง
เขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผลและร่วมตดัสินใจในการทบทวนและปรับแผนให้มีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการเป็นเฉพาะบุคคล ซ่ึงควรประเมินเพื่อทบทวนและ
ปรับแผนอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

7. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการส่งต่อ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ 
การส่งต่อ เป็นการก ากบัติดตามผลการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมตามหลกัสูตร และการจดักิจกรรม
ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ตามท่ีระบุไวใ้นแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัวและแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล รวมถึงการไดรั้บสนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ได้รับการส่งต่ออย่างเหมาะสม ทั้งด้านการศึกษา 
การแพทย ์สังคม และอาชีพ 

สรุปไดว้า่ กระบวนการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
จะต้องมีการประเมินตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ โดยให้เด็กพิการได้รับการดูแล และ
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดจากพ่อ แม่ ครอบครัว ครู คณะสหวิชาชีพ และผูเ้ก่ียวขอ้ง ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสม ทั้งท่ีบา้นและศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

 
3.6.5 รูปแบบการจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
เน่ืองจากการจดัการศึกษาพิเศษเป็นการจดัการศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น

พิเศษท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีควรดูแลช่วยเหลือมากกวา่ปกติเพื่อให้เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเหล่าน้ี
ไดมี้โอกาสเรียนรู้อย่างเหมาะสมกบัสภาพร่างกายอารมณ์สังคม ดงันั้นในการจดัการศึกษาให้กบัเด็ก
เหล่าน้ีจึงตอ้งด าเนินการเป็นพิเศษโดยมีหลกัการท่ีส าคญั คือการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกบัเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษในแต่ละประเภทและบ าบดัฟ้ืนฟูให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาจนสามารถพฒันาเต็มตามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล 
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ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (2549 : 9) การจดับริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษควรยดึหลกัการ ดงัน้ี  
  1. จดัใหบุ้คคลพิการเป็นรายบุคคลและครอบครัว   

2. สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของคนพิการแต่ละคนและครอบครัว 
3. มุ่งพฒันาคนพิการอยา่งเต็มศกัยภาพทุกดา้น 
4. ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดับริการ 
5. ครอบคลุม ยดืหยุน่ ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงการใหบ้ริการเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

สมพร  หวานเสร็จ (2547 : 35) เด็กพิการตอ้งไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษและอย่าง
รวดเร็ว เพื่อลดระดบัความพิการเด็กตอ้งไดรั้บการพฒันาฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามพฒันาการในดา้นต่าง ๆ 
ได้แก่ พฒันาการด้านการเคล่ือนไหว พฒันาการด้านการใช้มือและตา พฒันาการด้านการใช้ภาษา 
พฒันาการด้านความสามารถการเรียนรู้ พฒันาการด้านการช่วยเหลือตนเองและพฒันาการทางดา้น
สังคม ซ่ึงเด็กพิการสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองจนสามารถลดระดบัความพิการ หากไดรั้บการ
ดูแลช่วยเหลือจากพ่อแม่ ผูป้กครอง และชุมชนอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม โดยมีล าดับขั้นตอนการ
ช่วยเหลือ ดงัน้ี 

1. ประเมินพฒันาการของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษก่อนได้รับการส่งเสริม
กระตุ้นพัฒนาการตามกิจกรรมพัฒนาตามกิจกรรมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบ
ความสามารถเบ้ืองตน้ของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษจะท าใหพ้่อแม่ ผูป้กครองและชุมชนสามารถ
ช่วยเหลือเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษได้ถูกต้องในการประเมินความสามารถของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ว่ามีความสามารถในดา้นต่าง ๆ นั้น โดยเปรียบเทียบตารางการพฒันาการตามวยั
ของเด็ก 

2. ช่วยเหลือเด็กพิการตามกิจกรรมพฒันาการ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นการเคล่ือนไหว 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นการใชมื้อและตา 
2.3 กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นการใชภ้าษาและการส่ือสาร 
2.4 กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นการเรียนรู้ 
2.5 กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นการช่วยเหลือสังคม 
2.6 กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสังคม 
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3. ประเมินผลพฒันาการความก้าวหน้าของเด็กหลังการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้
ทราบถึงผลการพฒันาและแก้ปัญหาของเด็กจะได้น าผลและปัญหามาแก้ไขเพื่อพฒันาเด็กให้มีการ
พฒันาในโอกาสต่อไป 

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการมีหลายรูปแบบ ซ่ึงการท างานระหว่าง
ครอบครัวกบับุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการศึกษาพิเศษเป็นอย่างดี ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประสิทธิ
พลในการช่วยเหลือเด็ก การให้บริการช่วยเหลืออาจท าไดห้ลายรูปแบบซ่ึงการเป็นการท างานระหว่าง
ครอบครัวกับบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาพิเศษเป็นอย่า งดี ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในกรช่วยเหลือเด็ก การให้บริการช่วยเหลืออาจท าได้หลายรูปแบบในขณะเดียวกนั ซ่ึงมี
รายละเอียด กองการศึกษาเพื่อคนพิการ (2543 : 8-13) ดงัน้ี 

1. รูปแบบทางการแพทย์ (Medical model) เป็นรูปแบบท่ีเด็กพิการจะอยู่ใน 
ความดูแลของแพทย ์มีส่วนนอ้ยท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูดา้นการศึกษา ในการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมจะเกิดผลน้อย ถา้ผูใ้ห้บริการเน้นการให้บริการทางการแพทยเ์พียงอย่างเดียวเพราะการ
ฟ้ืนฟูทางการแพทยใ์ห้ความสนใจในการรักษาส่ิงท่ีมีความบกพร่องของเด็กพิการท่ีเหมือนกนักบัเด็ก
ทัว่ไป 

2. รูปแบบทางการศึกษา (Education model) เป็นรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือ
เด็กพิการให้มีพฒันาการและความสามารถในการเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุดตามขั้นตอนพฒันาการ ของเด็ก
ทัว่ไป ทั้งน้ีไม่สนใจสาเหตุของความพิการ การทดสอบมีขึ้นเพื่อประเมินความสามารถ และปัญหาของ
เด็ก การจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมศกัยภาพและในขณะเดียวกนัก็มุ่งลดปัญหาของเด็กเป็นรายบุคคล 
(ผดุง อารยวิญญู. 2540) 

3. รูปแบบเก่ียวกับวิธีการท างานระหว่างผูป้กครองกับผูช้  านาญการมีทั้งส้ิน 4 
รูปแบบ (Hornby. 1995 อา้งใน สมพร หวานเสร็จ. 2547)  ดงัน้ี 

รูปแบบท่ี 1  ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู ้เ ช่ียวชาญ (Exert model) การ
ให้บริการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในรูปแบบน้ี ผูเ้ช่ียวชาญจะแนะน าวิธีการพฒันาเด็กให้
ผูป้กครองรับความรู้อย่างเดียว เช่น แนะน าว่าควรท าอย่างไร เหมือนคนไขไ้ปหาหมอตอ้งท าตามค าสั่ง 
ผลการให้บริการในรูปแบบน้ีพบว่า ผูป้กครองจะเกรงใจผูเ้ช่ียวชาญ ไม่กลา้คิดท าอะไร ไม่เช่ือมนัท่ีจะ
ท าอะไรกบัลูก มกัอยากส่งลูกใหเ้ขา้เรียนในโรงเรียนเฉพาะทาง ซ่ึงผูป้กครองเช่ือวา่ครู คือผูเ้ช่ียวชาญท่ี
จะฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสอนลูกได้ดีกว่าตนเอง แต่เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญไม่ได้รู้ไปทุกอย่างเก่ียวกับ
รายละเอียดของเด็กและไม่ไดถ้ามความคิดเห็นจากผูป้กครองท่ีอยู่กบัเด็กมานาน จึงท าให้มีขอ้บกพร่อง
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มาก ซ่ึงผูป้กครองจะไม่พอใจและต าหนิผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตวัอยา่ง เช่น ครูไม่ไดอ้ธิบายใหผู้ป้กครองเขา้ใจ
ว่าเคร่ืองช่วยฟังจะใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถา้เด็กมีระดับการไดย้ินเหลืออยู่มาก แต่ถา้เด็กสูญเสีย 
การไดย้ินมากมากควรใชภ้าษามือ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะครูไม่เคยเรียนรู้และฝึกทกัษะการใชภ้าษามือมา
ก่อน จึงพยายามสอนเด็กโดยใชภ้าษาพูดและไม่ตอ้งการใหเ้ด็กใชภ้าษามือท่ีเป็นภาษาธรรมชาติของเด็ก 

รูปแบบท่ี 2 การส่งต่อความรู้ (Transplant model) เป็นรูปแบบท่ีผูเ้ช่ียวชาญ
เช่ือว่าตนเองมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับเด็กพิการทุกอย่าง แต่เห็นความส าคัญของผูป้กครอง ว่า มี
ประโยชน์ในการเป็นแหล่งขอ้มูล เก่ียวกบัเด็กเหมือนกบัพี่เล้ียงให้บริการช่วยเหลือตามรูปแบบน้ีเช่ือว่า 
ผูป้กครองท างานฟ้ืนฟูสมรรถภาพช่วยเหลือลูกของตนเองได ้โดยผูเ้ช่ียวชาญสอนใหผู้ป้กครองรู้วิธีการ
ท่ีถูกตอ้ง แต่มีปัญหาเกิดขึ้นจากการท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีบทบาทในการควบคุมการตดัสินใจในการช่วยเหลือ
เด็กทั้งหมดโดยไม่ไวว้างใจผูป้กครอง ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งมีทกัษะในการสอนผูป้กครองและมีความสัมพนัธ์
ท่ีดีกบัผูป้กครอง ซ่ึงท าให้ผูป้กครองมีความพอใจมากกว่ารูปแบบท่ี 1 ตวัอย่าง เช่น ครูตดัสินใจว่า เด็ก
ท่ีมาเตรียมความพร้อมท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ ตอ้งใชท้ั้งภาษามือและภาษาพูดร่วมกนั โดยใชภ้าษามือเป็น
ภาษาท่ี 1  การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2 แต่ภาษาพูดเกิดทักษะการอ่าน ท าให้
ผูป้กครองไม่มีทางเลือกจ าเป็นตอ้งเขา้รับอบรมและเรียนรู้การใชเ้ทคนิคใหม่ ๆ ตามท่ีครูแนะน า โดยครู
จะพยายามสอนให้ผูป้กครองใช้ภาษามือกับลูกและใช้เวลาอ่านหนังสือให้ลูกฟัง วนัละ 1-2 ชั่วโมง ซ่ึง
ปัญหาท่ีพบจากรูปแบบน้ี คือ ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งการให้ผูป้กครองลงมือปฏิบติัในการช่วยเหลือเด็กด้วย
ตนเอง แต่ผูป้กครองไม่มีเวลา อาจให้ผูอ่ื้นท าหนา้ท่ีแทนซ่ึงอาจไม่ใส่ใจในการพฒันาเด็กเท่าท่ีควร ท า
ใหก้ารช่วยเหลือไม่ไดผ้ลนอกจากน้ียงัพบวา่ผูเ้ช่ียวชาญหลายคนใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัผูป้กครอง ไดแ้ก่ ครู
กายภาพบ าบดั นักกิจกรรมบ าบดั ประสานงานกนัและไม่คาดหวงัว่าผูป้กครองจะท าไดเ้หมือนครูทุก
อยา่ง 

รูปแบบท่ี 3 ผู ้ปกครองเป็นลูกค้าท่ีมารับบริการ (Consumer model) การ
ใหบ้ริการตามรูปแบบน้ี ผูป้กครองสามารถตดัสินใจไดเ้อง และเลือกใชบ้ริการจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ 
ซ่ึงมีบทบาทในการให้ค  าแนะน าและเสนอทางเลือกท่ีหลากหลาย ตวัอย่างเช่น การเลือกวิธีการส่ือสาร
ของเด็กหูหนวกในชนบท วา่จะใชภ้าษามือหรือภาษาพูดเป็นส่ิงท่ียาก ผูเ้ช่ียวชาญ ตอ้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ขอ้ดีและขอ้เสียในการใชวิ้ธีการทั้งสองวิธีแก่ผูป้กครอง ซ่ึงผูป้กครอง ตอ้งตดัสินใจเลือกวิธีการเอง 

รูปแบบท่ี 4 การมีส่วนร่วมระหว่างผูป้กครองกับผูเ้ช่ียวชาญ (Partnership 
model) รูปแบบน้ีเช่ือว่า ครูเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ ส่วนผูป้กครองเป็นผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั
ลูกของเขาเอง ความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นมีเป้าหมายเพื่อพฒันาเด็กเป็นรายบุคคล เน่ืองจากพ่อมารักและ
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สนใจลูกของตนเองมากกวา่คนอ่ืน จะคิดและเอาใจใส่ลูกมาก สนใจพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละวนั 
ส่วนครูจะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและหลักการท่ีต้องค านึงถึงในการให้บริการช่วยเหลือ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและพฒันาเด็กท่ีเกิดจากความร่วมมือในการท างานระหว่างผูป้กครองกบัผู ้เช่ียวชาญ จึงมี
ประสิทธิผลมากท่ีสุด และมีผลเสียนอ้ยกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึงทั้งสองฝ่ายตอ้งยอมรับนบัถือ รับฟังความ
คิดเห็นและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัดว้ย ตวัอย่างเช่น ครูท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษและครูท่ีโรงเรียนเรียน
ร่วม และคนในครอบครัวของเด็กหูหนวกเขา้ประชุมร่วมกนัครูใหข้อ้มูลและสนทนากบัผูป้กครอง เร่ือง
ข้อดีและข้อเสียเก่ียวกับภาษาท่ีเด็กต้องใช้ส่ือสารแล้วตัดสินใจว่าเด็กจะใช้ภาษาแบบไหนก่อน 
ผูป้กครองตอ้งเขา้ห้องเรียนเพื่อสังเกตการณ์ใช้ภาษาของเด็กแต่ละแบบว่าเป็นอย่างไร และเขา้รับการ
อบรมการใช้เคร่ืองช่วยฟัง รวมทั้ งให้โอกาสผู ้ปกครองพบคนหูหนวกท่ีเป็นผู ้ใหญ่เพื่อพูดคุย
ปรึกษาหารือดว้ย 

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าปาง (2549 : 23-31) ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า
จงัหวดั ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม พฒันาศกัยภาพ และเตรียมความพร้อมให้กบัเด็กพิการ โดย
จัดบริการแบบหมุนเวียนไป-กลับ คือ การให้บริการแก่เด็กพิการตลอดปีการศึกษา แต่เด็กพิการจะ
หมุนเวียนมารับบริการเป็นระยะเวลา เช่น สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 2 คร้ัง หรือทุกวนั  ตามความเหมาะสมและ
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล จนกว่าจะมีความพร้อมและสามารถส่งต่อในสถานศึกษาอ่ืน ๆ 
ได ้โดยจดับริการแก่เด็กพิการในรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มรับบริการท่ีศูนย ์คือ กลุ่มคนพิการท่ีมีท่ีพกัอาศยัหรือบา้นของนักเรียน
อยู่ไม่ไกลจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดั ผูป้กครองสามารถน ามารับบริการการบริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม การพฒันาศกัยภาพและการเตรียมความพร้อมแบบรายชัว่โมง หรือเช้ามาเยน็
กลบัท่ีส านกังานศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัไดโ้ดยจะใหบ้ริการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

บริการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐาน คน้หาจุดเด่นและจุดดอ้ย 
เพื่อวางแผน การจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ร่วมกบัผูป้กครองจดัท าแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล พฒันาเด็กพิการให้เหมาะสมตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้นพิการไดรั้บ
ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ท่ีระบุไวใ้นแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

บริการจัดท าแผนบริการเฉพาะครอบครัว เพื่อให้ผู ้ปกครองรับ
โปรแกรมจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดั ไปฝึกการบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม การพฒันา
ศกัยภาพและการเตรียมความพร้อมใหก้บันกัเรียนท่ีอยู่บา้น รวมทั้งใหบ้ริการให้ค  าปรึกษาทางโทรศพัท ์
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แนะแนวเพื่อให้ความรู้ และสร้างเสริมเจตคติท่ีดีในเร่ืองคนพิการ แก่ผูป้กครอง อาสาสมคัร ผูน้ าใน
ชุมชนและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

2. กลุ่มรับบริการท่ีบา้นและในชุมชน คือ กลุ่มคนพิการท่ีมีความรุนแรง หรือ
กลุ่มคนพิการท่ีผูป้กครองไม่สามารถน าเด็กเขา้มารับบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม ฟ้ืนฟู การพฒันา
ศกัยภาพและเตรียมความพร้อมท่ีส านกังานได ้ดงันั้น ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัจึงส่งบุคลากร
เดินทางและลงพื้นท่ีไปให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม พฒันาศกัยภาพ และเตรียมความพร้อมท่ีบา้น
ของนกัเรียนแบบ เชา้ไป-เยน็กลบั ซ่ึงบุคลากรศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดั จะให้รถจกัรยานยนต์
และรถยนต์ส่วนตวัและของส่วนกลางศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ไปให้บริการ โดยบุคลากรศูนยก์ารศึกษา
พิเศษจะใหบ้ริการเหมือนกบักลุ่มรับบริการท่ีศูนย ์

3. กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะทาง คือ กลุ่มนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องในดา้นต่าง ๆ ท่ีเรียนอยูใ่นสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนร่วม โดยผูป้กครองหรือโรงเรียนไดจ้ดัส่ง
นกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาบางคน มารับบริการเตรียมความพร้อม ส่งเสริมทกัษะและการพฒันาศกัยภาพใน
ดา้นต่าง ๆ เพิ่มเติมท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัในช่วงเปิดภาคเรียนและในช่วงปิดภาคเรียน 
แบบเชา้มา-เยน็กลบั 

4. กลุ่มรับบริการทกัษะทางสังคมและอาชีพ คือ กลุ่มผูท่ี้มารับบริการท่ีมีอายุ
เกินวยัเรียนตอ้งการการพฒันาดา้นทกัษะทางสังคม เตรียมความตอ้งดา้นอาชีพ 

5. กลุ่มรับบริการท่ีอยู่ในโรงเรียนเรียนร่วม คือ กลุ่มคนพิการท่ีอยู่ในโรงเรียน
เรียนร่วม มีครูผูส้อนในโรงเรียนเป็นผูดู้แลเป็นหลกั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัจะจดัส่งบุคลากร
ออกไปใหบ้ริการท่ีโรงเรียน  

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครนายก (2555 : 14)  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดั
นครนายก มีการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม พฒันาศกัยภาพ ฟ้ืนฟูและเตรียมความพร้อมให้กบั
เด็กพิการ โดยจดับริการแบบหมุนเวียนไปกลบั คือ ให้บริการเด็กพิการตลอดปีการศึกษา ซ่ึงเด็กพิการ
จะหมุนเวียนมารับบริการเป็นระยะเวลาสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง หรือทุกวนัตามความเหมาะสมและความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล จนกว่าจะมีความพร้อมและสามารถส่งต่อในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได ้
เช่น โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ เป็นตน้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดันครนายก 
ใหบ้ริการเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทั้ง 9 ประเภท โดยมีรูปแบบการใหบ้ริการ 3 รูปแบบ คือ 

1. ให้บริการท่ีศูนยก์ารศึกษาพิเศษ (ส านักงาน) ผูป้กครองจะตอ้งน าเด็กพิการ 
มารับบริการในลักษณะไป-กลับ เพื่อบ าบัด ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ปรับพฤติกรรมหรือเตรียมความพร้อมตาม
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แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ก่อนส่งต่อเขา้เรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ หรือเรียน
ร่วมในโรงเรียนปกติใกลบ้า้น 

2. ใหบ้ริการท่ีบา้นเด็กพิการ ในกรณีท่ีบา้นเด็กพิการอยูไ่กล ไม่สามารถเดินทาง 
มารับบริการท่ีศูนยฯ์ หรือเด็กพิการมีความพิการรุนแรงผูป้กครองไม่สามารถน ามา ท่ีศูนยฯ์ หรือฐานะ
ทางบ้านยากจนไม่สามารถน าเด็กพิการมารับบริการท่ีศูนย์ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวดั
นครนายก ไดจ้ดัส่งครูผูส้อนออกให้บริการแนะน าให้ความรู้แก่ผูป้กครองและให้ความช่วยเหลือ บ าบดั 
ฟ้ืนฟู หรือเตรียมความพร้อม รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือในการจดัหาสถานท่ีเรียนใหก้บัเด็กพิการตามความ
เหมาะสมและความตอ้งการของผูป้กครอง  

3. บริการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการเรียนร่วมของเด็กพิการในสถานศึกษา 
โดยทางศูนย์ฯ จัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ด้านการสอนเด็กพิการ (การศึกษาพิเศษ) สนับสนุนให้
ค าแนะน าในการจดัการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูผูส้อนจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) 
สนบัสนุน ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ปัจจุบนั 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัของนักวิชาการหลายท่าน ซ่ึงมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกันโดยแบ่งเป็น 2 
รูปแบบใหญ่ ๆ คือ การใหบ้ริการท่ีศูนยฯ์ และการใหบ้ริการท่ีบา้นและในชุมชน ซ่ึงการใหบ้ริการท่ีศูนย ์
คือ กลุ่มคนพิการท่ีผูป้กครองสามารถน ามารับบริการ การพฒันาศกัยภาพและการเตรียมความพร้อม
แบบรายชัว่โมงหรืออยู่พฒันาทั้งวนั โดยมารับบริการ ในลกัษณะไป-กลบั เพื่อบ าบดั ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ปรับพฤติกรรมหรือการเตรียมความพร้อม ตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ก่อนส่งต่อเขา้
เรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ หรือเรียนร่วมในโรงเรียนปกติใกลบ้า้น ทั้งน้ียงัรวมถึงนกัเรียนท่ีอยู่
โรงเรียน โรงพยาบาลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีจดัส่งนกัเรียนกลุ่มท่ีมีปัญหาบางคน มาพฒันาศกัยภาพ ใน
ดา้นต่าง ๆ เพิ่มเติมส่วนการให้บริการท่ีบา้นและในชุมชน คือ คนพิการท่ีมีความรุนแรงหรือคนพิการท่ี
ผูป้กครองไม่สามารถน าเด็กเขา้มารับบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม การพฒันาศกัยภาพและเตรียมความ
พร้อมท่ีส านักงานได ้เน่ืองจากบา้นไกลไม่สะดวกในการเดินทาง ฐานะยากจน เป็นตน้ ดังนั้น ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดั จึงไดส่้งบุคลากรเดินทางออกให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม พฒันา
ศกัยภาพและเตรียมความพร้อมท่ีบา้นของนักเรียน โดยให้บริการเหมือนกบักลุ่มรับบริการท่ีศูนย ์ใน
การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของนักวิชาการหลายท่านมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนัว่า การให้บริการท าได้
หลายรูปแบบในขณะเดียวกนั คือ รูปแบบทางการแพทย ์(Medical model) เป็นรูปแบบท่ีเด็กพิการอยู่ใน
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ความดูแลของแพทย ์เน้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการรักษาส่ิงท่ีมีความบกพร่องของเด็กท่ีเหมือนกบัเด็ก   
อ่ืน ๆ รูปแบบทางการศึกษา (Educational model) เป็นการจดัให้บริการช่วยเหลือเด็กพิการให้มีพฒันาการ 
และความสามารถในการเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุดตามขั้นตอนพฒันาการของเด็กทัว่ไป และรูปแบบเก่ียวกบั
วิธีการท างานระหว่างผูป้กครองกบัผูเ้ช่ียวชาญ คือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในดา้นท่ีมีขอ้จ ากัดและด้านอ่ืน ๆ 
เช่น การฝึกพูดกบันกัอรรถบ าบดั การฝึกเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือมดัเลก็มดัใหญ่กบันกักายภาพบ าบดั เป็น
ตน้ ทั้งน้ีรูปแบบในการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 

 
3.6.6 แนวทางการด าเนินงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับเด็กพกิาร 
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม การส่งเสริมพฒันาการ การอบรมเล้ียงดูและเตรียม

ความพร้อมอย่างเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ เด็กกบัผูเ้ล้ียงดู หรือบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เพื่อให้เด็กพฒันาตนเองตามล าดับขั้นของพฒันาการอย่างเต็มศักยภาพและ
สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัสมุทรสาคร (2550 : 37) เด็กพิการตอ้งไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือเป็นพิเศษและอยา่งรวดเร็ว เพื่อพฒันาศกัยภาพและความสามารถท่ีเหลืออยู ่ เด็กตอ้งไดรั้บการ
พฒันาฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การพฒันาดา้นการเคล่ือนไหว ดา้นการใช้
มือและตา ดา้นการใชภ้าษา ดา้นความสามารถการเรียนรู้ ดา้นการช่วยเหลือตนเอง และดา้นสังคม ซ่ึง
เด็กพิการสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองจนสามารถพึ่งตนเองได ้หากไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจาก
พ่อ แม่ ผูป้กครอง และชุมชนอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (2551 : 33-36) การใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม การ
ส่งเสริมพฒันาการ การอบรมเล้ียงดูและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
เด็กกบัพ่อ แม่ ผูเ้ล้ียงดูหรือบุคลาการท่ีมีความรู้ความสามารถ เพื่อใหเ้ด็กพฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของ
พฒันาการอยา่งเตม็ศกัยภาพ และสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยมีหลกัการ ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กพิการ หรือเด็กท่ีมี  
ความตอ้งการพิเศษทุกประเภท 

2. ยดึหลกัการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม การอบรมเล้ียงดู และเตรียมความพร้อม โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน 
สังคมและวฒันธรรม 

3. พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 
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4. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้ามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีคุณภาพและมี
ความสุขตามศกัยภาพ 

5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพฒันาเด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ควรได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมตั้งแต่พบความพิการเพื่อส่งเสริม
พฒันาการด้านต่าง ๆ ให้มีพฒันาการท่ีดีและมีคุณภาพ ซ่ึงพฒันาการท่ีควรส่งเสริมให้กับเด็ก ไดแ้ก่ 
ทกัษะกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ทกัษะทางดา้นภาษาและการส่ือสาร ทกัษะทาง
สังคม ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ทกัษะการเรียนรู้ ซ่ึงแต่ละทกัษะมีความส าคญัในการจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก ดงัน้ี   

5.1 ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Gross motor skill) เป็นการเคล่ือนไหว โดย
ใช้กลา้มเน้ือมดัใหญ่ มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาและ การเจริญเติบโตของเด็ก เน่ืองจากเป็น
พื้นฐานของการพฒันาทกัษะอ่ืน ๆ 

5.1.1 แนวทางการจดักิจกรรม ฝึกปฏิบติัการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่เก่ียวกบัการ
นัง่ ยนื เดิน วิ่ง ปีนป่าย กระโดด และท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวนั 

5.1.2 จุดมุ่งหมาย เพื่อใหส้ามารถควบคุมกลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเลก็ 
และการเคล่ือนไหวใหป้ระสานสัมพนัธ์กนัไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

5.2 ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก (Fine motor skill) การใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กเป็น
ความสามารถในการประสานการเคล่ือนไหว ระหวา่งมือกบัตา ความจ า ความคิด การแยกแยะส่ิงต่าง ๆ 
การแกปั้ญหาและความพร้อมดา้นวิชาการ เพื่อเป็นพื้นฐานทางการศึกษา  

5.2.1 แนวทางการจดักิจกรรม เป็นการฝึกปฏิบติัในการใช้กลา้มเน้ือมดัเล็ก
เก่ียวกบัการใชก้ลา้มเน้ือมือ 

5.2.2 จุดมุ่งหมาย เพื่อให้สามารถควบคุมการท างานกล้ามเน้ือมัดใหญ่         
และกลา้มเน้ือมดัเลก็ และการเคล่ือนไหวใหป้ระสานสัมพนัธ์กนัไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว    

5.3 ทกัษะทางดา้นภาษาและการส่ือสาร (Language/communication skill) การใช้
ภาษาส่ือสารเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยเ์พื่อส่ือสารบอกความตอ้งการและตอบสนองต่อค าพูด
ของคนอ่ืน ประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาเป็นส่ิงท่ีเด็กไดรั้บตั้งแต่แรกเกิด จากการฟังและความสนใจ 
น าไปสู่การเรียนแบบภาษา ท่าทาง ผลดักนัออกเสียงและพูดคุย รู้จกัเล่นดว้ยกนั ผลดักนัเล่น ผลดักนั
เลียนแบบ มีการใชเ้สียงและภาษาท่าทางแสดงความเขา้ใจ มีการใชศ้พัทใ์นระดบัง่าย ๆ และพฒันาจน
เป็นภาษาพูดเป็นวลีและเป็นประโยคตามล าดบั   
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5.3.1 แนวทางการจดักิจกรรม ฝึกปฏิบติัการใช้ภาษา การรับรู้ ความเขา้ใจ
ภาษา และการแสดงออกทางภาษา ทั้งภาษาท่าทางและภาษาพูดท่ีเป็นเสียง ค า วลี ประโยค และการพูด
สนทนาในชีวิตประจ าวนั 

5.3.2 จุดมุ่งหมาย เพื่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นในสังคมในชีวิตประจ าวนัได ้
5.4 ทกัษะทางสังคม (Social skill) ทกัษะทางสังคมมีความจ าเป็นต่อนักเรียน       

เป็นอย่างมากการท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ขึ้นนั้น ตอ้งมีทกัษะทางสังคมท่ีดีดว้ย นกัเรียนท่ีมีทกัษะทาง
สังคมจะท าให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกนักบัผูอ่ื้นการเล่น การแบ่งปัน การรอคอยหรือความมีน ้ าใจ ลว้นเป็นผล
มาจากการมีทกัษะทางสังคมทั้งส้ิน 

5.4.1 แนวทางการจดักิจกรรม ฝึกปฏิบตัิการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม การ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑท์างสังคม ความรับผิดชอบ การแสดงอารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ 
การรับรู้ความตอ้งการและความรู้สึกของผูอ่ื้น การเล่นตามล าพงั และเล่นเป็นกลุ่ม 

5.4.2 จุดมุ่งหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบติัตนอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

5.5 ทักษะการช่วยเหลือตนเอง (Self-help skill) การช่วยเหลือตนเองเป็น
ความสามารถท่ีพฒันาผสมผสานจากทกัษะดา้นการเคล่ือนไหวต่าง ๆ ของร่างกาย การประสานการ
ท างานระหว่างมือกบัตา เพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ี ยงัตอ้งอาศยัความสามารถในการฟัง เขา้ใจ 
และปฏิบติัตามค าขอร้อง รวมทั้งส่ือสารกบัคนอ่ืน ๆ ใหเ้ขา้ใจ ผูท่ี้มีทกัษะการช่วยเหลือตนเองท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสมจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมถึงบุคลิกภาพท่ีดี   

5.5.1 แนวทางการจดักิจกรรม ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการท าความสะอาดร่างกาย 
การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การด่ืมน ้า และการขบัถ่าย 

5.5.2 จุดมุ่งหมาย เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัได ้
5.6.  ทกัษะความสามารถทางการเรียนรู้ (Pre-academic skill) พื้นฐานทางวิชาการ 

เป็นความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเอง เช่น การเรียนรู้เร่ืองสี รูปทรง ประเภทส่ิงของชนิด
ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เร่ืองการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ซ่ึงทกัษะพื้นฐานทางวิชาการ
ท่ีจะตอ้งท างานประสานกบัทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็กเพราะจะเกิดการเรียนรู้ในขั้นพื้นฐานท่ีตอ้งอาศยั
เร่ืองการสัมผสั การท างานประสานกนัระหวา่งมือกบัตา  
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5.6.1 แนวทางการจดักิจกรรม ฝึกปฏิบติัการรับรู้เก่ียวกบัร่างกายของตนเอง 
ท่ีตั้งของวตัถุ สี รูปทรง ขนาด จ านวน ปริมาณ พื้นผิว ทิศทาง ต าแหน่งท่ีตั้ง เวลา การจ าแนก การ
เปรียบเทียบความแตกต่าง ความเขา้ใจและการแกปั้ญหา 

5.6.2 จุดมุ่งหมาย เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และสามารถแกปั้ญหาง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวนัได ้

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัแนวทางการจดักิจกรรมการให้บริการช่วยเหลือ ระยะ
แรกเร่ิมของนกัวิชาการหลายท่านมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การส่งเสริมทกัษะต่าง ๆ ของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โดยการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมพฒันาการทั้ง 7 ทกัษะ คือ ทกัษะการ
ใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ (Gross motor skill) การเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ โดยใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ทกัษะการ
ใช้กลา้มเน้ือมดัเล็ก (Fine motor skill) ในส่วนของการใช้กลา้มเน้ือมดัเล็กเป็นความสามารถในการ
ประสานการเคล่ือนไหวระหว่างมือกับตา การใช้มือ น้ิว ทักษะทางด้านภาษา และการส่ือสาร 
(Language/communication skill) การบอกความตอ้งการและตอบสนองต่อค าพูดของคนอ่ืน ทกัษะทาง
สังคม (Social skill) คือ การเรียนรู้การอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นการเล่น การแบ่งปัน การรอคอย เป็นตน้ ทกัษะ
การช่วยเหลือตนเอง (Self-help skill) การปฏิบติักิจวตัรหรือท ากิจกรรมดว้ยตนเอง ทกัษะความสามารถ
ทางการเรียนรู้ (Pre-academic skill) พื้นฐานทางวิชาการ เป็นความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั
เอง และทกัษะพิเศษเฉพาะความพิการ คือ ทกัษะท่ีจ าเป็นของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเฉพาะบาง
ประเภท เช่น เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นจ าเป็นตอ้งส่งเสริมทกัษะความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม
และการเคล่ือนไหว (Orientation and mobility) การใช้อกัษรเบรลล์ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
จ าเป็นตอ้งส่งเสริมการฝึกปฏิบติักายภาพบ าบดั หรือตอ้งส่งเสริมทกัษะการเลียบแบบ การรับรู้และการ
สนใจ เป็นตน้ 

ทั้งน้ีแนวทางในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูป้กครอง ครู นักวิชาชีพ และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการร่วมกันส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และ
พฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กพิการหรือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกประเภทโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและวฒันธรรม มีการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้แบบองคร์วมผ่านการเล่น การลงมือปฏิบติัจริงและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 
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3.7 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัรูปแบบการจัดการศึกษา 
 สุรินทร์ ภูสิงห์ (2552) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาโดยบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี” 
วตัถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจดกัารศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนมธัยมศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 2) น าเสนอรูปแบบการจดั
การศึกษาโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบท่ีจะน าไปสู่
ประสิทธิผลในการจดัการศึกษามีลกัษณะดงัน้ี 1) หลกัการจดั ตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มียทุธศาสตร์
ท่ีอยูบ่นพื้นฐานการรู้จกัตนเอง การช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และการสร้างเครือข่าย 
หลกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ ้มกนัท่ีดีในตวั ภายใต้เง่ือนไขการมีความรู้และ
คุณธรรม สอดคลอ้งกบัภูมิสังคม และโรงเรียนตอ้งเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
2) จุดมุ่งหมาย เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่
การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู ้เรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 3) การจดัองคก์าร ยึดหลกัการมีส่วนร่วม และเน้นการท างานเป็นทีม 4) 
การด าเนินการ มีดงัน้ี การบริหารและจดัการศึกษา การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนการ
สอน การจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อม การนิเทศ ตดิตาม ประเมินผลและรายงานผล และการ
ประชาสัมพนัธ์และการสร้างเครือข่าย 5) ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ไดแ้ก่ โครงสร้างการบริหาร แผนปฏิบติั
การ หลกัสูตรสถานศึกษา แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จ านวนแหล่งเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และรายงานการประเมินตนเอง 6) การน ารูปแบบไปใช้โรงเรียนมี
ยทุธศาสตร์ ขั้นตอนวิธีการอยา่งเป็นระบบ ด าเนินการตามขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ ขั้น
ติดตาม แนะน า และขั้นประเมนิผล รายงานผลและขยายผล 7) เง่ือนไขความส าเร็จ ได้แก่ ผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครู และนกัเรียนต้องมีความรู้ ตระหนกัและเห็นความส าคญัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารและจดัการศึกษา โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดท่ีนกัเรียน และให้ความส าคญักบัชุมชน 
 ชวนคิด มะเสนะ (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบั
การพฒันาสมอง” มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอรูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา
สมอง โดย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ี
สอดคลอ้งกบัการพฒันาสมอง 2) เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา
สมอง และ 3) เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวยัท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาสมอง ซ่ึงมี
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ขั้นตอนการวิจยั 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ โดยการวิเคราะห์
เอกสาร การประเมินกรอบแนวคิดโดยผูเ้ช่ียวชาญ และการศึกษาจากแหล่งขอ้มูล 2) การสร้างรูปแบบ
และน าเสนอเพื่อปรับปรุงรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ และ 3) การประเมินรูปแบบโดยการ
ประชุมสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 25 คน ผลการวิจยั พบวา่  

1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ การจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบั
การพฒันาสมอง โดยการศึกษาพหุกรณีโรงเรียนดีเด่น จ านวน 3 แห่ง พบว่า มีการจดัการศึกษาปฐมวยั
ประกอบดว้ย 7 ดา้น คือ ดา้นปรัชญา วิสัยทศัน์ ดา้นจุดหมาย ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน ดา้นการ
จดัประสบการณ์ ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้ ด้านสภาพแวดลอ้ม ด้านการประเมินพฒันาการ และการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาสมองประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ ดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว 
ดา้นอารมณ์ จิตใจ ดา้นจินตนาการสร้างสรรค ์ดา้นภาษา ดา้นการคิด และดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

2. การสร้างรูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาสมอง ไดอ้งคป์ระกอบท่ี
ส าคญัของรูปแบบ 5 องคป์ระกอบดงัน้ี 1) วตัถุประสงคข์องรูปแบบ เพื่อใหผู้บ้ริหารครูผูป้กครองน าไป
ประยุกต์ใช้กับเด็กปฐมวยัได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 2) ด้านหลักการของ
รูปแบบ การพฒันาพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 3) 
องค์ประกอบหลกัของรูปแบบ ประกอบดว้ย 8 ดา้น คือ 1) ดา้นปรัชญา วิสัยทศัน์ 2) การจุดหมาย 3) 
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 4) ด้านการจัดประสบการณ์ 5) ด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้ 6) ด้าน
สภาพแวดลอ้ม 7) ดา้นการประเมินพฒันาการ และ 8) ดา้นบทบาทครู 4) แนวทางการประเมินรูปแบบ 
โดยประเมินภาพรวมของรูปแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบและประเมิน
องค์ประกอบหลกัของรูปแบบ 5) เง่ือนไขความส าเร็จ ในการน ารูปแบบไปใช้ไดแ้ก่ผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากร และการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน  

3. ผลการประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยการสัมมนาผูท้รงคุณวุฒิ
พบว่ารูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากและผลการ
ประเมินรูปแบบมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

สุนิสา วิทยานุกรณ์ (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศในโรงเรียนเอกชน” ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นการน าองคก์ร ไดแ้ก่ ผูน้ าเป็นแบบอย่างดา้นการประพฤติท่ีดี 2) ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ ไดแ้ก่ 
ช้ีแจงนโยบาย วตัถุประสงค์และแนวทางปฏิบติัตามแผนให้ทุกฝ่ายเขา้ใจชัดเจน 3) ด้านการมุ่งเน้น
ผูเ้รียน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และตลาด ได้แก่ จดัสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสุข มี
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บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี 4) ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ สนับสนุนให้น า
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน 5) ดา้นการมุ่งเน้นผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ มุ่งเน้นการ
ท างานเป็นทีม 6) ดา้นการจดัการกระบวนการ ไดแ้ก่ มีกระบวนการเนน้ผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นบุคคลท่ีดีงาม และ 7) ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ ผูน้ าปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
สถานศึกษามีแผนกลยทุธ์ ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีส่ือ นวตักรรมเพื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง มีการบริหารติดตามการท างานบุคลากรอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการท่ีดี 

กรรณิการ์ กล่ินหวาน (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวยัส าหรับ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า” มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวยัส าหรับ
ประเทศไทยในทศวรรษหนา้โดยใชเ้ทคนิค EDFR จากผูเ้ช่ียววชาญดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั จ านวน 
18 คน เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวยัส าหรับประเทศไทยในทศวรรษหน้าท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบับริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยสีารสนเทศ หลงัจากนั้นจึงน ารูปแบบ
ดงักล่าวมาวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนักบัผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ จ านวน 311 คน 
ใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ผลการวิจยั พบวา่  

1. รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัส าหรับประเทศไทยในทศวรรษหนา้ตามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญมี 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การวางแผน ควรให้ความส าคญักบัคุณภาพของเด็กปฐมวยั โดย
การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยั การให้ความรู้ผูป้กครอง และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 2) การจดัองคก์าร ควรใหค้วามส าคญักบัโครงสร้างท่ีเรียบง่าย มีความยดืหยุน่และการท างานเป็น
ทีม 3) การน า ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาครู พฒันาผูบ้ริหาร พฒันานวตักรรมการศึกษาปฐมวยั 
และการสร้างแรงจูงใจ และ 4) การควบคุม ให้ความส าคญักบัการประกนัคุณภาพภายใน ประเมินผล
การปฏิบติังานของบุคลากร และการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา  

2. ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของรูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัส าหรับ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า มีความเหมาะสมและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดขึ้นมา โดยมีค่า GFI เท่ากบั .85 NFI เท่ากบั .91 ค่า CFI เท่ากบั .92 ค่า AGFI เท่ากบั 
.78 และค่า RMSEA เท่ากับ .01 ค่า CR มีค่าระหว่าง .85 - .89 ค่า AVE มีค่าระหว่าง .65 -.74 ค่า x อยู่
ระหว่าง .70-.90 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 แสดงว่าตวัแปรทุกตวัมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างท่ี
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ป็นอยา่งดี  
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กรกฏ ไชยเจริญ (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดวิจารณญาณในการป้องกนัยาเสพติดส าหรับเยาวชนนอกระบบ
โรงเรียนในภาคใต้” ผลการวิจัยพบว่า การพฒันารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียน
ประกอบด้วยหลกัการและกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดวิจารณญาณมีทั้งหมด 6 
ขั้นตอน คือ 1) วตัถุประสงค์ 2) โครงสร้างเน้ือหา 3) กระบวนการเรียนรู้ 4) แหล่งเรียนรู้และส่ือการ
เรียนรู้ 5) การวดัและประเมินผล และ 6) ผูส้อนและผูเ้รียน  

กัลยาณี พรมทอง (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “รูปแบบการจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
สถาบนัการพลศึกษาในเขตภาคกลาง” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจดัการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศของสถาบนัการพลศึกษาในเขตภาคกลาง 2) เพื่อก าหนดรูปแบบการจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ของสถาบนกัารพลศึกษาในเขตภาคกลาง 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของสถาบนัการพลศึกษาในเขตภาคกลาง ผลการวิจยัพบว่า  รูปแบบการจดัการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของสถาบันการพลศึกษาในเขตภาคกลาง มุ่งศึกษาโดยใช้องค์ประกอบของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การจดัการด้านหลกัสูตร 2) การ
จดัการดา้นอาจารย ์3) การจดัการดา้นกระบวนการเรียนการสอน 4) การจดัการดา้นนักศึกษา 5) การ
จดัการดา้นการวดัและประเมินผล และ 6) การจดัการดา้นปัจจยัเก้ือหนุน 

เกชา เหลืองสุดใจช้ืน (2557) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “การพฒันารูปแบบการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีออกกลางคัน” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อ เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีออกกลางคนั 2) ศึกษาประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการจดัการศึกษา
ตามอธัยาศยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีออกกลางคนั 3) 
ประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีออกกลางคนั ด าเนินการวิจยัดงัน้ี  

การสร้างรูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีออกกลางคนั ดว้ยการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการศึกษา หลกัสตูรการจดัการศึกษา 
แนวคิดการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา สังเคราะห์เป็นร่าง
รูปแบบการจัดการศึกษาตามอธัยาศยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนตน้ท่ีออกกลางคนั น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน พิจารณาด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ก าหนดเป็นรูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียน
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ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีออกกลางคนั มีโครงสร้าง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 2) 
ดา้นหลกัสูตรการศึกษา 3) ดา้นการจดัการเรียนรู้ 4) ดา้นการประเมินผลการเรียนรู้   
  การศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีออกกลางคนั ดว้ยการวิจยัเชิงทดลองในโรงเรียน ประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษาเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นโรงเรียนวดับางพระ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบวิเคราะห์ขอ้มูลการทดลองใช้รูปแบบ แบบวิเคราะห์อตัราการขาดเรียน และ
แบบวิเคราะห์การผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรายวิชา วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย (Mean)  

การประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีออกกลางคนั ด าเนินการโดยจดัประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการทดลอง
ใช้รูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ท่ีออกกลางคนั ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ของจงัหวดันครปฐม สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ประเมิน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั เก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน 30 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์
ข้อมลูด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
  1. รูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีออกกลางคนั มีโครงสร้าง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 
โครงสร้างการบริหารจดัการศึกษา บทบาทหน้าท่ีการบริหารจดัการศึกษา การบริหารจดกัารศึกษา 2) 
ดา้นหลกัสูตรการศึกษา ประกอบดว้ย หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และ
การจัดเรียนรู้ตามอัธยาศัย 3) ด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ บทบาทของผูส้อน ส่ือการสอน แหล่ งการ
เรียนรู้ 4) ดา้นการวดัผลและประเมินผล ประกอบดว้ย การวดัผลประเมินผลตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 วิธีการวดัผลและการประเมินผลอยา่งหลากหลาย  
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 2. ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีออกกลางคนั พบวา่  

2.1 อตัราการขาดเรียนท่ีลดลงของนกัเรียนท่ีออกกลางคนั เฉล่ียร้อยละ 87.45  
   2.2 การผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรายวิชาของนักเรียนท่ีออกกลางคนั เฉล่ีย
ร้อยละ 66.67  
  3. ประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีออกกลางคนั มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.47, S.D. = 0.09) 
และความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ( = 4.46, S.D. = 0.17) 

ชยัณรงค ์อดทน (2558) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “รูปแบบการจดัการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน” มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจัดการศึกษา
ทางเลือกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 242 
คน และศึกษาดูงานกรณีศึกษาสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาทางเลือกประสบผลส าเร็จ 3 แห่ง เพื่อก าหนด
องคป์ระกอบของรูปแบบ และประเมินองคป์ระกอบ โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน 2) เพื่อสร้างรูปแบบ
การจดัการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามองคป์ระกอบท่ีไดใ้นขั้นตอนท่ี 1 และประเมิน
องค์ประกอบของรูปแบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 15 คน และ3) เพื่อนาเสนอและประเมิน ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ โดยการประชุมสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 21 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิ เคราะห์
เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่  

 1. ผลศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการจดัการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากการสอบถามความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ สภาพการปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง สภาพปัญหามากท่ีสุด คือ ปัญหาดา้นความประพฤติ รองลงมา คือ ปัญหาดา้นการเรียน ส่วน
ความต้องการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักการและ
จุดมุ่งหมาย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการบริหารและการจดัการ ส่วนดา้นการจดัการเรียนรู้มี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด   

 2. รูปแบบการจดัการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มี 5 องคป์ระกอบหลกั 
47 องคป์ระกอบยอ่ย  โดยองคป์ระกอบหลกัมีสาระส าคญัของ ดงัน้ี คือ 1) ดา้นหลกัการและจุดมุ่งหมาย 
ให้ความส าคัญกับหลักความเสมอภาค กระจายและให้โอกาสทางการศึกษา หลักการบูรณาการ 
หลกัการยืดหยุ่น และหลากหลาย และหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูเ้รียนมี
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ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 2) ดา้นหลกัสูตร เนน้ให้มีความหลากหลาย 
บูรณาการและเช่ือมโยงกบัสถานประกอบการเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั 3) ดา้นการจดัการเรียนรู้ เนน้การจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล โดยการปฏิบติัจริง 4) ดา้นการวดัและประเมินผล เนน้การประเมินใหค้รอบคลุม
ทั้งทกัษะ ความรู้ และการมีคุณธรรมจริยธรรม ตามสภาพจริง โดยเคร่ืองมือท่ีหลากหลายสอดคล้อง
เหมาะสม 5) ดา้นการบริหารและการจดัการ เนน้การพฒันาครูและบุคลากรให้มีความรู้เขา้ใจในการจดั
การศึกษาทางเลือก จดัหาส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัสร้างแหล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย และประสานความ
ร่วมมือกบัชุมชน    

 3. ผลการน าเสนอและประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของ
รูปแบบ พบวา่  โดยภาพรวมทุกดา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

จารุณี ลุนภูงา (2559) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “รูปแบบการจดัการศึกษาของจงัหวดัจดัการตนเอง” มี
วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อทราบรูปแบบและแนวทางการจดัการศึกษาของจงัหวดัจดัการตนเอง การ
ด าเนินการวิจยั มี 2 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาของจงัหวดัจัดการตนเอง 2) 
วิเคราะห์แนวทางการจดัการศึกษาของจงัหวดัจดัการตนเอง  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 1) แบบ
สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 2) แบบสอบถามความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารการศึกษา
ระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 2) ผูว้่า/รองผูว้่าราชการจังหวัด 3) ผูบ้ริหาร/หัวหน้าส่วน
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4) นักวิชาการอิสระ/อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย และ 5) 
ผูบ้ริหารระดบัสถานศึกษา รวมทั้งส้ิน 17 ท่าน สถิติวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่ามธัยฐาน  ค่าฐาน
นิยม ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์และการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ  

ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบและแนวทางการจดัการศึกษาของจงัหวดัจดัการตนเองตามทัศนะ
ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ เป็นรูปแบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบในดา้นโครงสร้างการบริหาร 
การจัดระบบบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และกา รบริหาร
สถานศึกษา ดงัน้ี   

1. ดา้นโครงสร้างการบริหาร ใหมี้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาในทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัและ
ระดบัชาติ โดยหน่วยงานทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัมีบทบาทหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาของจงัหวดัทุกระดบั
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั หน่วยงานระดบัชาติมีบทบาทหนา้ท่ีควบคุม ก ากบั 
ติดตามการจดัการศึกษาภาพรวม โดยมีสภาการศึกษาท าหนา้ท่ีก าหนดทิศทางและวางนโยบาย และใหมี้
กฎหมายดา้นการศึกษาโดยเฉพาะเพื่อใชร่้วมกนัทั้งระบบ   
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2. ดา้นการจดัระบบการบริหารงานบุคคล ให้มีกฎหมายดา้นการบริหารงานบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะใช้ร่วมกนัทั้งระบบ ตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพและการรับรองวุฒิจาก
หน่วยงานรับรองคุณวุฒิการศึกษา การสรรหา แต่งตั้ง การพฒันา และการด าเนินการทางวินัย เป็น
อ านาจหน้าท่ีของทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นอิสระในการบริหาร
จดัการเพื่อพิทกัษสิ์ทธิของครู   

3. ดา้นการบริหารงานวิชาการ มีหน่วยงานวิจยัและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาแห่งชาติเพื่อจดัท า
หลกัสูตรในส่วนกลาง ทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัมีหลกัสูตรมาตรฐานกลางและหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีสะทอ้น
ความเป็นทอ้งถ่ินตนเอง มีการวิจยัส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน มีแผนการ
เรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเนน้ความเป็นสากล มีระบบการพฒันามาตรฐานและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา   

4. ด้านการบริหารงบประมาณ มีความเป็นอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตวั โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
แหล่งท่ีมาของงบประมาณไดรั้บทั้งในส่วนกลางและทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั   

5. ด้านการบริหารสถานศึกษา เน้นการกระจายอ านาจลงสู่สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
เพื่อใหมี้อิสระในการบริหารตวัเอง ใหเ้ป็นนิติบุคคลเตม็รูปแบบบริหารดว้ยองคค์ณะบุคคล 

สุมาลี ศรีผง (2560) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “รูปแบบการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” มี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สร้าง
รูปแบบการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) ประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาแบบเรียน
รวมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีขั้นตอนการวิจยั ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี  1 วิเคราะห์องคป์ระกอบการจดัการศึกษา
แบบเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 9 คน  เก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง 285 โรงเรียน จ านวน  855 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ  แบบบนัทึกผลการวิเคราะห์เอกสาร แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ท่ีมีค่าความเท่ียง เท่ากบั 0.91 สถิติท่ีใช ้คือ การวิเคราะห์เน้ือหา ความถ่ี ค่า
ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ขั้นตอนท่ี 2 สร้างรูปแบบการ
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จดัการศึกษาแบบเรียนรวมของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 10 คน  เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ ร่าง
รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเอกสาร
ประกอบการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ สถิติท่ีใชค้ือ การวิเคราะห์เน้ือหา ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินรูปแบบการ
จดัการศึกษาแบบเรียนรวมของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เก็บขอ้มูลจากผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 9 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้
คือ แบบประเมินรูปแบบ สถิติท่ีใช ้คือ ค่าความถี่ ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่  

 1. การวิเคราะห์องค์ประกอบการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกดัสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได ้4 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ 1) การบริหารจดัการ 2) การจดัสภาพแวดลอ้ม 3) การจดัการเรียนรู้ 4) การประสานความร่วมมือ  

2. รูปแบบการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 
ส่วนน า ส่วนท่ี 2 เน้ือหา และแนวทางการด าเนินงาน ส่วนท่ี 3 กระบวนการพฒันาและแนวทางสู่การ
ปฏิบติั ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ  

 3. การประเมินรูปแบบจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 ด้าน 1) ด้าน
ความถูกตอ้ง 2) ดา้นความเหมาะสม 3) ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด 
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จากองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้ ามาสังเคราะห์และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดองคป์ระกอบหลกั
ของการจดัการศึกษา ดงัตารางท่ี 7 
ตารางท่ี 7 ตารางสังเคราะห์องคป์ระกอบหลกัของการจดัการศึกษา 

ที ่ องค์ประกอบ 
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59
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สุม
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ผง
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56
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คว
าม
ถี ่

1 ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 10 
2 ดา้นการบริหารจดัการ ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 
3 ดา้นครู ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  7 
4 ดา้นหลกัสูตรการศึกษา ✓   ✓   ✓ ✓ ✓ ✓   6 
5 ดา้นการวดัและประเมินผล  ✓  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓   6 
6 ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ✓   ✓ ✓       ✓ 4 

 

 จากตารางจะเห็นวา่องคป์ระกอบหลกัรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั  ตาม
แนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัใช้เกณฑ์พิจารณาองค์ประกอบท่ีมีนักวิชาการให้นิยามและได้ท าการวิจยั
เก่ียวกบัองคป์ระกอบรูปแบบการจดัการศึกษา จ านวน 12 ท่าน และสรุปรวมไดอ้งคป์ระกอบท่ีนักวิชาการไดท้ าการวิจยัมากท่ีสุดและน ามาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจยั (conceptual framework) ในคร้ังน้ีจ านวน 6 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการเรียนการสอน 2) ด้านการ
บริหารจดัการ 3) ดา้นครู 4) ดา้นหลกัสูตรการศึกษา 5) ดา้นการวดัและประเมินผล และ 6) ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม  
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 3.8 องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของรูปแบบการจัดการศึกษา 
 จากสังเคราะห์องคป์ระกอบหลกัรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ตามแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี
สรุปรวมไดอ้งค์ประกอบท่ีนักวิชาการไดท้ าการวิจยัมากท่ีสุดและน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
(conceptual framework) ในคร้ังน้ีจ านวน 7 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 
2) ดา้นการบริหารจดัการ 3) ดา้นครู 4) ดา้นหลกัสูตรการศึกษา 5) ดา้นการวดัและประเมินผล 6) ดา้น
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม และ 7) ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
   3.8.1 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
   รูปแบบการจดัการศึกษาดา้นกระบวนการเรียนการสอน มีนกัวิชาการใหนิ้ยามเก่ียวกบั
ตวับ่งช้ีในดา้นกระบวนการเรียนการสอน ไวด้งัน้ี 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันา ตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สามารถพฒันา ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
   นงลกัษณ์ วิรัชชยั และสุวิมล วอ่งวานิช (2544) ท่ีใหค้  านิยามของกระบวนการเรียนการ
สอนว่า การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จะเป็นจริงได้เ ม่ือครูจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือให้เ กิด
กระบวนการเรียนรู้ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไดห้ากครูจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
จดัประสบการณ์ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามสภาพท่ีเป็นจริงและน าไปใช้ไดใ้นชีวิตจริง จดัหาแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายท าให้ผูเ้รียนสนใจติดตามศึกษา มีบรรยากาศการเรียนท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง ใช้
วิธีการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียน เหมาะสมกบัศกัยภาพและความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนไดล้งมือท าจริง ใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้และไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2545) ให้ค  านิยามของกระบวนการเรียนการสอนว่า การศึกษายุค
ใหม่นั้นมีความแตกต่างไปจากการศึกษายคุก่อนซ่ึงเนน้ท่ีตวัครู ระบบการศึกษายคุใหม่เนน้ความส าคญั
ท่ีตวัผูเ้รียน ดังนั้น รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่จึงแตกต่างไปจากเดิม จึงเกิดค าว่า “ปฏิรูปการ
เรียนรู้” ซ่ึงน าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน การน าชมนอกสถานท่ีเรียน การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการ
สอนใหม่ ๆ น้ี ผูส้อนพึงระมดัระวงัเลือกใช้ให้เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม และจ าเป็นตอ้งใช้
ความคิดสร้างสรรคป์ระกอบกบัการท าความเขา้ใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผูเ้รียนของตน 
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พรสวรรค ์จงสุมาลย ์(2548) ใหค้  านิยามของกระบวนการเรียนการสอนวา่ การจดัเรียน
การสอนเป็นกระบวนการท่ีผู ้บริหารโรงเรียน ครูผู ้สอน ร่วมมือกันทาให้นักเรียนได้รับความรู้
ความสามารถ จนมีประสบการณ์ชีวิตท่ีมีคุณค่าเพื่อจะไดเ้ป็นพลเมืองดีของสังคม ดว้ยเหตุน้ี การเรียน
การสอนจึงถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีสุดของโรงเรียน หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นหัวใจของกิจกรรมทั้งหมด 
การจดัการการเรียนการสอนท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติั ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน การจดัชั้นเรียน 
การจดัครูเขา้สอน การจดัแบบเรียน การจดัคู่มือครู รวมถึงส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2550) ให้ค  านิยามของกระบวนการเรียนการสอนว่า เป็นแนวการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ใหม่และส่ิงประดิษฐ์ใหม่โดยการใชก้ระบวนการทาง
ปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์และมี
ส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด้ โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวก
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียน  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญต้องจัดให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความสามารถและความถนดัเนน้การบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  
ใชห้ลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหล่งความรู้สามารถพฒันาปัญญาอยา่งหลากหลายคือ พหุปัญญา 
รวมทั้งเนน้การวดัผลอยา่งหลากหลายวิธี  

กลัยาณี พรมทอง (2556) ให้ค  านิยามของกระบวนการเรียนการสอนว่า เป็นแบบแผน
หรือลกัษณะของการด าเนินการเก่ียวกับการจัดการด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การท าแผนการสอน การเตรียมการสอน การจัดประมวลการสอน การจัด
ตารางสอน การจดัอาจารยเ์ขา้สอน วิธีการสอน การสอนซ่อมเสริมเพื่อใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุจุดประสงคท่ี์วางไวโ้ดยให้ความส าคญักบัผูเ้รียน เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
ยอมรับความสามารถและวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียนโดยแบ่งเวลาและเน้ือหาได้อย่าง
เหมาะสม มีการเตรียมความพร้อมทั้งผูเ้รียนและผูส้อน ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูส้อนและ
ผูเ้รียน 

สรุปได้ว่า  กระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ลักษณะของการจัดการด้าน
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บรรลุจุดประสงคท่ี์วางไว ้โดยให้ความส าคญั
กบัผูเ้รียน รวมถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ 
ความสามารถและความถนดัเนน้การบูรณาการความรู้ ทกัษะ และมีการเตรียมความพร้อมทั้งผูเ้รียนและ
ผูส้อน ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ในการวิจยัในคร้ังน้ี กระบวนการเรียนการ
สอน หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
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จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ทั้งดา้นความสนใจ ความสามารถ
และความถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ควบคู่การฝึกทกัษะต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของครูผูส้อน 
ผูป้กครอง และผูเ้รียน รวมถึงการจดัหาส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมให้
ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้และไดรั้บประโยชน์สูงสุด เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 

3.8.2 ด้านการบริหารจัดการ  
รูปแบบการจดัการศึกษาดา้นการลริหารจดัการ มีนกัวิชาการให้นิยามเก่ียวกบัตวับ่งช้ี

ในดา้นการบริหารจดัการ ไวด้งัน้ี 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้น 
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ และส านกังานเขต
พื้นท่ี การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง หลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ
ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

Jesse (1999 : 140) ให้ค  านิยามของการบริหารจดัการว่า การบริหารจดัการนั้นจะตอ้ง
ด าเนินการไปตามกระบวนการบริหาร ซ่ึงมี 5 ขั้น ดังน้ี 1) การวางแผน (Planning) คือ การก าหนด
แผนงานและโครงการไวล้่วงหนา้ 2) การจดัองคก์าร (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งและหนา้ใน
หน่วยงานให้ชัดเจน  3) การสังการ (Directing) คือ การพิจารณาสั่งการและมอบหมายงาน 4) การ
ประสานงาน (Coordinating) คือ การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน  และต าแหน่งต่าง ๆ ใน
หน่วยงาน 5) การควบคุมงาน (Controlling) คือ เป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 

Koontz and Odonnell. (2001 : 297) ให้ค  านิยามของการบริหารจดัการว่า ให้ความเห็น
ว่างานบริหารจดัการเป็นหนา้ทีของผูบ้ริหาร (Managerial Functions) ไดแ้ก่ 1) การวางแผน (Planning) 
ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์าร และการปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  
2) การจดัองค์การ (Organizing) เป็นแผนงานจะด าเนินการไปได้ด้วยดีก็ด้วยการจัด  องค์การท่ีดี ซ่ึง
ประกอบดว้ย การน าปัจจยัทางการบริหาร เช่น คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหาร  ท่ีจะท าให้เกิด
สัมฤทธ์ิผล การจดัองค์การจึงหมายถึงการน าเอาทรัพยากรการบริหารทุกประเภท  มาบูรณาการเพื่อ
ด าเนินการ 3) การจูงใจ (Motivating) คือ การจูงใจทีจะช่วยใหพ้นกังานท างานอยา่งมีประสิทธิผล การจูง
ใจในท่ีน้ีหมายถึง การอ านวย (Directing) การติดต่อส่ือสาร (Communicating) และการเป็นผูน้ า ในการ
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ด าเนินการ (Leading) 4) การควบคุมงาน (Controlling) เป็นการติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบ 
ผลการปฏิบติังานกบแผนท่ีไดก้ าหนดไวว้า่มีความเบ่ียงเบนไปจากความคาดหวงัมากนอ้ยเพียงใด 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2545) ให้ค  านิยามของการบริหารจดัการว่า การบริหารจดัการเป็น
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนการศึกษา ในการจดัการศึกษายงัมีผูท่ี้
รับผิดชอบท่ีอาจไม่ไดเ้ป็นผูถ้่ายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ซ่ึงมีหนา้ท่ีจดัการศึกษา ท่ี
ตนรับผิดชอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อย น าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ และยงัจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าท่ีธุรการ งานทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามยั รวมทั้งฝ่าย
สนับสนุนอ่ืน ๆรวมถึงเงินทุนสนับสนุน การจดัการศึกษาเป็นเร่ืองของการลงทุน ซ่ึงผูล้งทุนอาจเป็น
รัฐบาลในฐานะผูรั้บผิดชอบการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ผูป้กครอง ผูเ้รียน ชุมชน เป็นตน้ เงินทุนเหล่าน้ี
เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วยใหก้ารจดัการศึกษาเกิดผลตามเป้าหมายเหตุ 
  สรุปไดว้่า การบริหารจดัการ หมายถึง การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา
โดยอ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการวางแผน 
ก าหนดแผนงานและโครงการ การก าหนดต าแหน่งและหนา้ในหน่วยงานให้ชดัเจน การพิจารณาสั่งการ
และมอบหมายงาน การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน และต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน การ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน ในการวิจยัในคร้ังน้ี การบริหารจดัการ หมายถึง กระบวนการ
บริหารจดัการสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดบัปฐมวยั โดยมีการวางแผนการด าเนินงานของสถานศึกษา การก าหนดต าแหน่งและหนา้ใน
หน่วยงานให้ชดัเจน การพิจารณาสั่งการและมอบหมายงาน การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน 
และต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.8.3 ด้านครู  
รูปแบบการจดัการศึกษาดา้นครู มีนกัวิชาการใหนิ้ยามเก่ียวกบัตวับ่งช้ีในดา้นครู ไวด้งัน้ี 
ปรัชญา เวสารัชช ์(2545) ใหค้  านิยามของครูวา่ ครูผูส้อนหรือผูใ้หก้ารเรียนรู้ ผูถ้่ายทอด

เน้ือหาสาระ ไดแ้ก่ ครูและอาจารย ์ซ่ึงถือเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพชั้นสูง บุคคลเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการศึกษา
อบรมมาทั้ งด้านเน้ือหาและวิธีการถ่ายทอด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เง่ือนไขส าคญัประการหน่ึงส าหรับครูและอาจารย ์คือตอ้งมี
ความต่ืนตวัอยู่เสมอในการติดตามเรียนรู้เน้ือหาวิชาการวิชาชีพใหม่ ๆ และวิทยาการดา้นการเรียนการ
สอนตลอดเวลา บางกรณีตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้วิจยัเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วย อน่ึง ครูและ
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อาจารยต์อ้งพฒันาความสามารถในการประยุกตส์าระเน้ือหาและองคค์วามรู้ใหม่ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน
แต่ละกลุ่ม  

กัลยาณี พรมทอง (2556) ให้ค  านิยามของครูว่า แบบแผนหรือลักษณะของการ
ด าเนินการเก่ียวกับครู ได้แก่ การสรรหาครู การพฒันาครู การธ ารงรักษาไวซ่ึ้งครูท่ีมีคุณวุฒิความรู้
ความสามารถและทกัษะดา้นต่าง ๆ มีความรู้เน้ือหาเป็นอย่างดี มีความรู้และประสบการณ์ในการสอน มี
ความรับผิดชอบ มีทศันคติท่ีดีต่อการสอนและผูเ้รียนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
สนบัสนุนใหค้รูมีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นและการประเมินผลการสอนและการปฏิบติังานของครู 

สรุปไดว้า่ ครู หมายถึง บุคลากรซ่ึงถือเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพชั้นสูง ท่ีท าหนา้ท่ีถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ ให้แก่นกัเรียน ซ่ึงครูจะตอ้งมีคุณวุฒิความรู้ความสามารถและทกัษะดา้นต่าง ๆ มี
ความรู้เน้ือหาเป็นอย่างดี มีความรู้และประสบการณ์ในการสอน มีความรับผิดชอบ มีทศันคติท่ีดีต่อการ
สอนและผูเ้รียน ต้องมีความต่ืนตัวอยู่เสมอในการติดตามเรียนรู้เน้ือหาวิชาการวิชาชีพใหม่ ๆ และ
วิทยาการดา้นการเรียนการสอนตลอดเวลา ในรูปแบบของการศึกษาอบรมมาทั้งดา้นเน้ือหาและวิธีการ
ถ่ายทอด เพื่อใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ในการวิจยัในคร้ังน้ี ครู หมายถึง ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้แก่เด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ซ่ึงครูจะตอ้งมีคุณวุฒิความรู้ความสามารถและทกัษะด้านต่าง ๆ ท่ีมีความ
หลากหลาย และเหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละบุคคล รวมทั้งตอ้งมีความต่ืนตวัอยู่เสมอในการติดตามเรียนรู้
เน้ือหาวิชาการวิชาชีพใหม่ ๆ และวิทยาการดา้นการเรียนการสอนตลอดเวลา ในรูปแบบของการศึกษา
อบรมมาทั้งดา้นเน้ือหาและวิธีการถ่ายทอด ใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 

3.8.4 ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา  
รูปแบบการจดัการศึกษาดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา มีนักวิชาการให้นิยามเก่ียวกบัตวั

บ่งช้ีในดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 28 หลกัสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลกัสูตรการศึกษาส าหรับ
บุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ตอ้งมีลกัษณะหลากหลาย ทั้งน้ี ให้จดัตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัโดยมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ สาระ
ของหลกัสูตร ทั้งท่ีเป็นวิชาการ และวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุล ทั้งดา้น ความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม  ส าหรับหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
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นอกจากคุณลกัษณะในวรรคหน่ึง และวรรคสอง  แลว้ยงัมีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพฒันาวิชาการ 
วิชาชีพชั้นสูงและการคน้ควา้ วิจยั เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ และพฒันาสังคม 

Oliva (2009) ให้ค  านิยามของหลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็นการให้นิยามโดยยึด
จุดประสงค ์บริบทหรือสภาพแวดลอ้ม และวิธีด าเนินการหรือยุทธศาสตร์ ดงัน้ี 1) การให้นิยามโดยยึด
จุดประสงค์ (Purpose) หลกัสูตรจึงมีภาระหน้าท่ีท่ีจะท าให้ผูเ้รียน ควรจะเป็นอย่างไร หรือมีลกัษณะ
อย่างไร หลักสูตรในแนวคิดน้ีจึงมีความหมายในลักษณะท่ีเป็น วิธีการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จตาม
จุดประสงคห์รือจุดมุ่งหมายนั้น เช่น หลกัสูตร คือ การถ่ายทอดมรดก ทางวฒันธรรม หลกัสูตร คือ การ
พฒันาทกัษะการคิดผูเ้รียน เป็นตน้ 2) การให้นิยามโดยยึดบริบทหรือสภาพแวดลอ้ม (Contexts) นิยาม
ของหลกัสูตร ในลกัษณะน้ีจึงเป็นการอธิบายถึงลกัษณะทัว่ไปของหลกัสูตรซ่ึงแลว้แต่ว่าเน้ือหาสาระ
ของหลกัสูตรนั้น มีลกัษณะเป็นอย่างไร เช่น หลกัสูตรท่ียึดเน้ือหาวิชา หรือหลกัสูตรท่ียึดผูเ้รียนเป็น
ศูนย์กลาง หรือ หลักสูตรท่ีเน้นการปฏิรูปสังคม เป็นต้น 3) การให้นิยามโดยยึดวิธีด าเนินการหรือ
ยุทธศาสตร์ (Strategies) เป็นการให้นิยามใน เชิงวิธีด าเนินการท่ีเป็นกระบวนการ ยุทธศาสตร์หรือ
เทคนิควิธีการในการจดัการเรียนการสอน เช่น หลกัสูตร คือ กระบวนการแกปั้ญหา หลกัสูตร คือ การ
อยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม การท างานกลุ่ม หลกัสูตร คือ การเรียนรู้เป็นรายบุคคล หลกัสูตร คือ โครงการหรือ
แผนการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ 

สุริยา  เหมตะศิลป (2542) ให้ค  านิยามของหลักสูตรสถานศึกษาว่า หลักสูตรมี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการบริหารในสถานศึกษา เพราะงานวิชาการเป็นงานหลกัของสถาบนัการศึกษา 
ผูบ้ริหารตอ้งใชห้ลกัสูตรเป็นตวัก าหนดนโยบายทิศทางเดิน ตลอดทั้งแนวปฏิบติังานดา้นวิชาการ และ
ตอ้งสามารถบริหารหลกัสูตรให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม เช่น บุคลากร อาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์  ส่ือ
การเรียน รวมทั้งให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนไดอ้ย่างดีดว้ย ดงันั้นการท าความเขา้ใจกบั
หลกัสูตรอยา่งชดัแจง้จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารพึงกระท า 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2545) ให้ค  านิยามของหลกัสูตรสถานศึกษาว่า หลกัสูตรหรือสาระ
เน้ือหาในการศึกษา ในกรณีท่ีมีการจดัการศึกษาอย่างเป็นระบบ ผูจ้ดัการศึกษา มกัจดัท าหลกัสูตรเป็น
ตวัก าหนดเน้ือหาสาระ หลกัสูตรเหล่าน้ีอาจเป็นหลกัสูตรกลางท่ีใช้ส าหรับการศึกษาแต่ละระดบั แต่
ขณะเดียวกนัก็ควรเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจดัเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินได้
ดว้ย เน้ือหาสาระในการศึกษานั้นควรทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษา ทั้งน้ีครูตอ้งทบทวนเน้ือหาสาระท่ีตนสอน เพื่อ
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ปรับแกไ้ขให้ถูกตอ้งทนัสมยั และให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูเ้รียน หากเห็นว่าเน้ือหาผิดพลาดหรือลา้สมยั 
ควรแจง้ผูบ้ริหารใหท้ราบ 

พรสวรรค ์จงสุมาลย ์(2548) ให้ค  านิยามของหลกัสูตรสถานศึกษาว่า หลกัสูตรเป็นส่ิง
ส าคญัยิง่ในระบบการศึกษาเปรียบเสมือนหัวใจของการดาเนินงาน เพราะการจดัการศึกษาจะดีหรือไม่ดี
ขึ้นอยูก่บัหลกัสูตร การบริหารหลกัสูตรเป็นทิศทางของการจดัการศึกษา เพราะหลกัสูตรเป็นจุดรวมของ
จุดหมาย โครงสร้าง อตัราเวลาเรียน เน้ือหาและกิจกรรมต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางใน
การจดัการการเรียนการสอน ทั้งผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูป้กครองควรมี
ความรู้ชดัเจนเร่ืองหลกัสูตรเพื่อจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากท่ีสุด 

วีรพล รัตนภาสกร (2554) ให้ค  านิยามของหลักสูตรสถานศึกษาว่า เป็นการจัดท า
หลักสูตรการเรียนของสถานศึกษาท่ีจัดขึ้นเพื่อให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนพฒันาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
ประกอบดว้ยการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนปกติ เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง 
ๆ มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ทราบว่าผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะ ความสามารถในการ
เรียนมากนอ้ยอย่างไร เพื่อน าไปสู่การการแนะแนวการศึกษา โดยให้ค  าแนะน ากบัผูเ้รียนใน การพฒันา
ความสามารถในการเรียนวิชาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัขึ้น 

กลัยาณี พรมทอง (2556) ให้ค  านิยามของหลกัสูตรสถานศึกษาว่า เป็นแบบแผนหรือ
ลกัษณะการด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ดา้น
วิชาการและวิชาชีพ การประเมินหลักสูตรอย่างสม ่าเสมอ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง การจดัท าเอกสารหลกัสูตร การจดัท าคู่มือการใชห้ลกัสูตร และการบริหารหลกัสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รุ่งทิวา จนัทน์วฒันวงษ ์(2557) ให้ค  านิยามของหลกัสูตรสถานศึกษาว่า มีความหมาย
ในสองนยั คือ เน้ือหาสาระและแผนการจดัประสบการณ์ 1) เน้ือหาสาระ หมายถึง ความรู้ท่ีตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ มีทั้งเป็นขอ้เท็จจริง และกระบวนการ ความคิดพื้นฐาน มโนทศัน์และระบบการคิด 2) 
แผนการจดัประสบการณ์ หมายถึง แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีพฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการท่ีจะด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีได้
จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ร่วมกิจกรรมทางสังคมภายใตก้ารดูแลของโรงเรียน 

สรุปไดว้่า หลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง แนวทางการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
เป็นลกัษณะการจดัท าหลกัสูตรการเรียนของสถานศึกษาท่ีจดัขึ้นเพื่อให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนพฒันาไป
ในทิศทางท่ีดีขึ้น เน้ือหาสาระในการศึกษานั้นควรทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ เหมาะสมกบัความตอ้งการ
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ของผูเ้รียนและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ควรมีการประเมินหลักสูตรอย่าง
สม ่าเสมอ และการปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ทราบว่าผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะ 
ความสามารถในการเรียนมากน้อยอย่างไร เพื่อน าไปสู่การการแนะแนวการศึกษา ในการวิจยัในคร้ังน้ี 
หลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง แนวทางการจดัการศึกษาของสถานศึกษามีเน้ือหาสาระหรือทกัษะท่ี
เหมาะสมในการพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ในการจดัท าหลกัสูตรการศึกษานั้นควรมีการ
อา้งอิงถึงหลกัสูตรแกนกลาง มีเน้ือหาสาระหรือทกัษะท่ีทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา ควรมีการประเมิน
หลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอ และการปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 

3.8.5 ด้านการวัดและประเมินผล  
รูปแบบการจดัการศึกษาดา้นการวดัและประเมินผล มีนกัวิชาการให้นิยามเก่ียวกบัตวั

บ่งช้ีในดา้นการวดัและประเมินผล ไวด้งัน้ี 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของ
ผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ ไปใน
กระบวนการเรียน การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา ใหส้ถานศึกษาใช้
วิธีการท่ีหลากหลายในการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ และให้น าผลการ  ประเมินผูเ้รียนตามวรรค
หน่ึงมาใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

พรสวรรค์ จงสุมาลย์ (2548) ให้ค  านิยามของการวัดและประเมินผลว่า การวัด
ประเมินผลเป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการการเรียนการสอน เพราะว่าการวดัและการประเมินผลจะช่วย
ใหเ้กิดประโยชน์ในการปรับปรุงการสอนของครู ท าใหค้รูทราบวา่ผลการสอนของตนเป็นอย่างไรจะได้
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น รวมทั้งยงัเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนของนักเรียน ให้นักเรียนได้
ทราบว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนวิชานั้นอย่างไร สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นไดห้รือไม่ เพื่อท่ีจะ
สามารถปรับปรุงเป็นราย ๆ ไป นอกจากน้ีการประเมินผลยงัมีประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการ
บริหารโรงเรียน ท าให้ทราบสภาพท่ีแทจ้ริงของหลกัสูตร แผนการสอน และบนัทึกการสอนท่ีน ามาสู่
ภาคปฏิบติัวา่ ประสบปัญหาอยา่งไรและควรแกไ้ขอยา่งไร เป็นตน้ 
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อังคณา ตุงคะสมิท (2550) ให้ค  านิยามของการวดัและประเมินผลว่า การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีให้ผูส้อนใช้พฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพราะจะช่วยให้ไดข้อ้มูล
สารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้และความส าเร็จทางการเรียนของผู ้เรียน รวมทั้งขอ้มูลท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด การพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

อมรศรี ค าหลา้ (2553) ให้ค  านิยามของการวดัและประเมินผลว่า เป็นกระบวนการใน
การก าหนดตวัเลข ปริมาณ อนัดบั ขอ้มูล และสัญลกัษณ์ให้กบัวตัถุ ส่ิงของและบุคคล ตามกฎเกณฑท่ี์
วางไว ้ซ่ึงตอ้งอาศยัเคร่ืองมือท่ีจะวดั และส่ิงท่ีจะวดั คือคุณสมบติัของส่ิงนั้น ๆ เพื่อน าขอ้มูลมาใชใ้นการ
ตดัสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง และน าผลท่ีไดม้าเป็นเกณฑค์ุณภาพของผูเ้รียน พร้อมทั้งปรับปรุงการเรียน
การสอนของครู 

สมชาย รัตนทองค า (2554) ให้ค  านิยามของการวดัและประเมินผลว่า การวดัและ
ประเมินผลทางการศึกษาจะเก่ียวข้องกบัค า 3 ค า คือ 1) การทดสอบ (testing) หมายถึง การน าเสนอชุด
ค าถามท่ีเรียกว่าข้อสอบหรือแบบทดสอบท่ีมีมาตรฐานให้ผูส้อบตอบ 2) การวดัผล (measurement) 
หมายถึง การวดัคุณลกัษณะ (attribute) ของบุคคลจากผลการตอบค าถามในแบบทสอบตามกฏเกณฑ์ท่ี
ก าหนด เพื่อแสดงคุณค่าเชิงปริมาณหรือตวัเลขท่ีวดัไดก้ารวดัผลนอกจากใช้แบบทดสอบแลว้ยงัรวมถึง
การใชเ้คร่ืองมืออ่ืนเพื่อ รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพด้วย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การ
สัมภาษณ์การตรวจผลงานต่าง ๆ ท่ี ก าหนดให้ผูป้ระเมินท า 3) การประเมินผล (evaluation) หมายถึง 
กระบวนการอยา่งมีระบบท่ีน าขอ้มูลจากการ วดัผลมาตีค่าและตดัสินคุณค่าของผูเ้รียน ซ่ึงการวดัผลและ
การประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ือง เม่ือมีการวดัผลจะท าให้ได้ขอ้มูลและรายละเอียด
หลายดา้น เม่ือน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ใด เกณฑห์น่ึงเพื่อตีค่า หรือสรุปคุณค่า
ออกมาถือว่าเป็นกระบวนการประเมิน ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเท่ียงตรง เพียงใดขึ้นกบัความ
ถูกตอ้งของผลการวดั ถา้ผลการวดัถูกตอ้งการประเมินก็จะมีความเช่ือถือไดม้ากและตรงกบัความเป็น
จริง ถ้าผลการวดัผิดพลาด การประเมินก็จะผิดพลาดไปด้วย การวดัผลและการประเมินผลมีความ
แตกต่างกนั 

กลัยาณี พรมทอง (2556) ให้ค  านิยามของการวดัและประเมินผลว่า เป็นแบบแผนหรือ
การด าเนินการเก่ียวกับการวดัผลและประเมินผลการเรียน ได้แก่ การน าหลักเกณฑ์การวดัและ
ประเมินผลมาใชอ้ยา่งเป็นระบบและไดม้าตรฐาน 

สรุปได้ว่า การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการการวัดประเมินผลใน
กระบวนการการเรียนการสอน เน่ืองจากการวดัและการประเมินผลจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการน าผล
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การวดัและประเมินผลมาปรับปรุงการสอนของครู ท าให้ครูทราบว่าผลการสอนของตน และพฒันา
ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น รวมทั้งยงัเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนของ
นกัเรียน ให้นกัเรียนไดท้ราบว่าตนเองมีความสามารถในการเรียนวิชานั้นอย่างไร ในการวิจยัในคร้ังน้ี 
การวดัและประเมินผล หมายถึง กระบวนการการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีให้ครูใชใ้นการพฒันา
คุณภาพเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั เพราะจะช่วยให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีแสดง
พฒันาการ ความกา้วหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู ้เรียน โดยการวดัและประเมินผลผูเ้รียน
พิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล รวมทั้งขอ้มูลท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู ้เรียน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 

3.8.6 ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  
รูปแบบการจดัการศึกษาด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม มีนักวิชาการให้นิยาม

เก่ียวกบัตวับ่งช้ีในดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ไวด้งัน้ี 
Hodgetts (1984) ให้ค  านิยามของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมว่า  บรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มเป็นคุณลกัษณะส่วนหน่ึงขององคก์ารท่ีจะบ่งบอกถึงเจตคติ การรับรู้และความคาดหวงั
ของสมาชิกในองคก์าร ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการรับรู้ของสมาชิกในองคก์าร  

Poole (1985) ให้ค  านิยามของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมว่า  บรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มเก่ียวขอ้งกับสภาพขององค์โดยรวม บรรยากาศองค์การเป็นค าอธิบายสภาพองค์การ
มากกว่าจะเป็นการประเมินหรือมีปฏิกิริยาแบบสอดแทรกอารมณ์ บรรยากาศองค์การเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบติังานตามปกติขององค์การท่ีมีความส าคญัต่อองค์การและสมาชิกในองค์การ ซ่ึงบรรยากาศของ
องคก์ารจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและเจตคติของสมาชิกในองคก์ารดว้ย 

Leeper (1987) เสนอหลกัเกณฑก์ารจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในชั้น
เรียนเอาไว ้ดงัน้ี 

1. เน้ือท่ีทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียนควรมีบริเวณกวา้งพอเพียงท่ีนักเรียนจะ
แสวงหา คน้ควา้ทดลองส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2. การจดัหอ้งเรียน ควรมีเน้ือท่ีเพียงพอท่ีเด็กจะเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ และปลอดภยั 
3. วสัดุอุปกรณ์ ควรมีมากพอท่ีจะใหเ้ด็กไดเ้ล่นคนเดียว เล่นคู่ขนานและเล่นเป็นกลุ่ม 
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4. วสัดุอุปกรณ์ ควรมีมากพอท่ีจะให้เด็กท างานและเล่นทั้งท่ีเป็นกิจกรรมท่ีท าอย่าง
สนุกสนาน และกิจกรรมท่ีท าอยา่งเงียบ ๆ 

5. วสัดุอุปกรณ์ ควรสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
6. วสัดุอุปกรณ์ ควรมีความทนทานและคงทนต่อการเล่นของเด็ก ๆ จ านวนมาก 
7. วสัดุอุปกรณ์ ควรจะสามารถเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงได ้และเม่ือเด็กเลิกเล่น หรือไม่

ตอ้งการใชแ้ลว้ก็ควรมีท่ีเก็บของเหล่านั้น 
8. วสัดุอุปกรณ์แต่ละอยา่งควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนและให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละวยั 
9. วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีควรเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะส่งเสริมพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมดัเล็ก

และกลา้มเน้ือมดัใหญ่ของนกัเรียน 
10. วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ควรจดัให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความสามารถ และ

ระดบัวุฒิภาวะของนกัเรียน 
11. ควรมีตู ้หรือช่องส าหรับใหเ้ด็กเก็บเส้ือผา้และของใชส่้วนตวั 
12. ควรมีหอ้งน ้าและอ่างลา้งมือท่ีสะดวกในการใชส้ าหรับนกัเรียน 
13. หอ้งเรียนควรมีอุณหภูมิ แสงสวา่ง และการถ่ายเทอากาศอยา่งพอเหมาะ  
Jensen (2008, P122-124) ให้ค  านิยามของบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มว่า การจัด

สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ส าหรับกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เรียนรู้ท่ีจะใช้การจดัแสงไฟ ดนตรี กล่ินหอม ๆ ชนิดต่าง ๆ ความเงียบ เพื่อสร้าง
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และแตกต่างออกไป เช่น ดนตรีชนิดต่าง ๆ จะกระตุน้หรือช่วยให้
ผูฟั้งผอ่นคลาย และช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้และจดจ าไดดี้ยิง่ขึ้น 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2545) ให้ค  านิยามของบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มว่า  สถานท่ี
ศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม การจดัการศึกษาในระบบท่ียงัตอ้งอาศยัชั้นเรียนยงัเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น ดงันั้น 
อาคารสถานท่ี หอ้งเรียน และบรรยากาศแวดลอ้มท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาจึงเป็นส่วนท่ีขาดไม่ได ้ถึงแม้
จะมีการจดัการศึกษาโดยใชส่ื้อทางไกลก็ตาม ก็ยงัตอ้งมีสถานท่ีส าหรับการบริหารจดัการ การผลิตและ
การถ่ายทอดส่ือ หรือการท างานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีจะตอ้งใชอ้าคารเป็นสถานท่ีส าหรับ
จัดการเรียนการสอน ส่ิงท่ีผูบ้ริหารและผูจ้ ัดการศึกษาต้องสนใจดูแล คือความพอเพียง เหมาะสม 
ปลอดภัย และการมีบรรยากาศแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่วนครูก็ต้องรับผิดชอบในการจัด
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บรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสม หากจ าเป็นตอ้งใช้งบประมาณปรับปรุงก็ควรแจง้ผูบ้ริหารให้ช่วย
ด าเนินการ 

พรสวรรค์ จงสุมาลย์ (2548) ให้ค  านิยามของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมว่า 
ส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีถือว่าเป็นปัจจยัหลกัส าคญัในการศึกษา การบริหารให้เกิดประโยชน์ 
และประสิทธิภาพในการใชส้อยดี เป็นเร่ืองท่ีฝ่ายบริหารโรงเรียนจะตอ้งกระท า โดยเอาใจใส่ปรับปรุง
อยู่เสมอให้สะอาด เหมาะแก่การเรียนรู้ ประกอบกบับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี ท่ีจะมีความส าคญั
ต่อทศันคติท่ีดีต่อการเรียน เกิดแรงจูงใจในการเรียน และท าใหก้ารเรียนรู้เกิดผลสัมฤทธ์ิ เป็นตน้ 

วีรพล รัตนภาสกร (2554) ใหค้  านิยามของบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มวา่ บรรยากาศ
หรือลกัษณะสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตวัผูเ้รียน หรือบุคลากรในองคก์ร โดยสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั
ของแต่ละองคก์าร สามารถส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อทศันคติและพฤติกรรมของตวัผูเ้รียน
หรือบุคลากรในองคก์ร  

สรุปไดว้่า บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม 
การจดัการศึกษาในระบบท่ียงัตอ้งอาศยัชั้นเรียนยงัเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น ดงันั้น อาคารสถานท่ี ห้องเรียน และ
บรรยากาศแวดลอ้มท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาจึงเป็นส่วนท่ีขาดไม่ได ้ถึงแมจ้ะมีการจดัการศึกษาโดยใช้
ส่ือทางไกลก็ตาม ในห้องเรียนยงัจ าเป็นตอ้งจดัมุมการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนในห้องเรียน ทั้งน้ีส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงถึง คือ ความพอเพียง เหมาะสม ปลอดภยั และการมีบรรยากาศแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในการ
วิจยัในคร้ังน้ี บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ลกัษณะของอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน และบรรยากาศ
แวดลอ้มท่ีท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแก่เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
ในห้องเรียนมีความจ าเป็นต้องจัดมุมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนในห้องเรียน ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความ
เหมาะสม ปลอดภยั และการมีบรรยากาศแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
 
4. หลกัการ แนวคิด เกีย่วกบัรูปแบบ 
 4.1 ความหมายของรูปแบบ 

Smith and Other (1980 : 6-8) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบ ว่าหมายถึง การย่อปรากฏการณ์
จริงให้เล็กลงเพื่อใชท้าความเขา้ใจขอ้เท็จจริง ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ โดยจดัวางแบบแผน
ให้เขา้ใจง่ายขึ้น แบบจ าลองไม่ใช่ขอ้เท็จจริง แต่เป็นตวัแทนของความจริง หรือปรากฏการณ์ทั้งหมดท่ี
เกิดขึ้น 
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Bardo and Hardman  (1982 : 70) ไดข้ยายความของรูปแบบวา่รูปแบบเป็นอะไรบางอยา่ง ท่ีเรา
พฒันาขึ้น เพื่อบรรยายคุณลกัษณะท่ีส าคญั ๆ ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้ง่ายต่อการท า
ความเขา้ใจ รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม ส่วนการท่ี
จะระบุว่ารูปแบบหน่ึง ๆ จะตอ้งมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงเหมาะสม และรูปแบบนั้น ๆ ควรมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดตายตัว ทั้ งน้ีขึ้ นอยู่กับปรากฏการณ์แต่ละอย่าง และ
วตัถุประสงคข์องผูส้ร้างรูปแบบท่ีตอ้งการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ   
 Schwirian (1983 : 70) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตร์ไวว้่า “เป็นชุดของขอ้ความเชิง
นามธรรมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจ เพื่อใชใ้นการนิยามคุณลกัษณะและ /หรือบรรยายคุณสมบติั 
นั้น ๆ”  
 Willer (1986 : 15) กล่าวว่า รูปแบบเป็นการสร้างความคิดรวบยอดของชุดปรากฎการณ์ ดว้ย
วิธีการของเหตุผลท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความกระจ่างชดัในนิยาม ความสัมพนัธ์และขอ้เสนอของ
ระบบรูปนยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

Stoner and Wankel (1986 : 12) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ  เป็นการจ าลองความจริงของ
ปรากฎการณ์เพื่อท าใหเ้ราไดเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซบัซอ้นของปรากฎการณ์นั้น ๆ ไดง้่ายขึ้น  

Steiner (1988 : 120) กล่าวว่า โมเดล หมายถึง ส่ิงของส่ิงหน่ึงท่ีคลา้ยคลึงกบัส่ิงของอีกส่ิงหน่ึง 
และไดจ้ าแนกความหมายเฉพาะของโมเดลเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

  1. โมเดลเชิงกายภาพ (Physical Models) แบ่งออกเป็นดงัน้ี  
   1.1 โมเดลของส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Model-of) เช่น โมเดลหรือแบบจ าลองเคร่ืองบิน 

เอฟ 16 ล าเลก็ ๆ ท่ีเราสร้างจ าลองมาจากเคร่ืองบินเอฟ 16 เป็นตน้  
1.2 โมเดลเพื่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Model-For) เช่น โมเดลหรือแบบจ าลองท่ี

ออกแบบ เพื่อใชเ้ป็นตน้แบบผลิตเคร่ืองบินเอฟ 16 โดยเราตอ้งสร้างโมเดลหรือแบบจ าลองชนิดน้ีขึ้นมา
ก่อนเพื่อจะน าไปเป็นตน้แบบผลิตเคร่ืองบินเอฟ 16 ล าจริง เป็นตน้  

  2. โมเดลเชิงแนวคิด (Conceptual Models) แบ่งออกเป็นดงัน้ี  
   2.1 โมเดลเชิงแนวคิดของส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Conceptual Selection) เพื่อนาไปใช้ 

อธิบายทฤษฎีการคงอยูข่องนกัเรียนในโรงเรียน เป็นตน้  
   2.2 โมเดลเชิงแนวคิดเพื่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Conceptual Model-For) คือ โมเดล

หรือแบบจ าลองท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้อธิบายทฤษฎี เช่น โมเดลท่ีสร้างขึ้นมาจากทฤษฎีการคดัสรรตาม
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ธรรมชาติ (Theory of Natural Selection) เพื่อนาไปใชอ้ธิบาย ทฤษฎีการคงอยู่ของนกัเรียนในโรงเรียน 
เป็นตน้ 

Daft, (1992 : 20) กล่าววา่ แบบจ าลอง หมายถึง ตวัแทนอยา่งง่ายท่ีใชอ้ธิบายมิติท่ีส าคญับางมิติ
ขององคก์ารจากการศึกษาความหมายของ รูปแบบ สรุปไดว้า่ รูปแบบมีสองลกัษณะ คือ ความหมายเชิง
กายภาพ ซ่ึงหมายถึง แบบจ าลองของส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม และความหมายเชิงแนวคิด คุณลกัษณะซ่ึง
หมายถึง แบบจ าลองของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและความหมายเชิงแนวความเป็นจริงอยา่งง่าย หรือยอ่ส่วน
ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ออกมาให้เห็นความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองความเป็นเหตุเป็นผล และการเช่ือมโยงส่ิง
ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดว้ยกนั โดยใชเ้หตุผลขอ้มูลและฐานคติมาประกอบกนั เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
อธิบายทฤษฎีท่ีมีอยู่แลว้ให้เขา้ใจไดช้ดัเจนยิ่งขึ้น ใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างทฤษฏีใหม่ ๆ ตลอดจนใช้
เป็นแนวทางในการดา เนินงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป หรือกล่าวโดยสรุปวา่ รูปแบบ หมายถึงเคา้โครง
ของเร่ืองท่ีต้องการศึกษาโดยแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบต่าง ๆ ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนั เพื่อช่วยในการศึกษา ปัญหา แนวคิด และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจง่ายและดียิง่ขึ้น 

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศ์รี (2546) ได้กล่าววาู่ รูปแบบ คือ วิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้
ถ่ายทอดความคิด ความเขา้ใจตลอดทั้งจินตนาการท่ีมีต่อปรากฏการณ์ หรือเร่ืองราวใด ๆ ให้ปรากฏ 
โดยใช้การส่ือสารในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนผงัต่อเน่ือง หรือสมการทาง
คณิตศาสตร์ ให้สามารถเขา้ใจได้ง่าย และในขณะเด่ียวกนัก็สามารถน าเสนอเร่ืองราว หรือประเด็น      
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกระชบัภายใตห้ลกัการท่ีเป็นระบบ   

วาโร เพ็งสวสัด์ิ (2549) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดด้านหลักการ วิธีการ
ด าเนินการ และเกณฑต์่าง ๆ ของระบบท่ีสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้พจนานุกรมการศึกษาซ่ึง Good เป็นบรรณาธิการ ไดร้วบรวมความหมายของรูปแบบ
ไว ้4 ความหมาย คือ  

  1. เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้า 
 2. เป็นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศ

เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ลียนแบบ เป็นตน้  
  3. เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือหลกัการ หรือ

แนวคิด  



131 
 

  4. เป็นชุดของปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน ซ่ีงรวมกันเป็น ตวั
ประกอบและเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ หรือบรรยาย
เป็นภาษาก็ได ้

ทิศนา แขมมณี (2550 : 220) กล่าวว่า รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิด ท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึง
บุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เช่น เป็นคาอธิบาย เป็นแผนผงั ไดอะแกรม หรือ 
แผนภาพ เพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนขึ้น 

รัตนะ บวัสนธ์ (2552, น. 124) ไดก้ล่าววา่ ความหมายของรูปแบบจ าแนกออกเป็น 3 ความหมาย 
ดงัน้ี 1) แผนภาพหรือภาพร่างของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ียงัไม่สมบูรณ์เหมือนของจริงรูปแบบในความหมายน้ี
มกัจะเรียกทบัศพัทใ์นภาษาไทยวา่ “โมเดล” ไดแ้ก่โมเดลบา้น โมเดลรถยนต ์โมเดลเส้ือ เป็นตน้ 2) แบบ
แผนความสัมพนัธ์ของตวัแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ท่ีรู้จกักันในช่ือท่ีเรียกว่า “Mathematical 
model” 3) แผนภาพท่ีแสดงถึงองคป์ระกอบการท างานของส่ิงใดส่ิงหน่ึง รูปแบบในความหมายน้ีบางที
เรียกกนัว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการ
บริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นตน้ 

วิมล จนัทร์แกว้ (2555 : 25) ให ้ความหมายค าวา่รูปแบบ แบบจ าลองหรือหุ่นจ าลองเป็นค า ท่ีใช้
กนัแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาการสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจและการบริหารโมเดล
หรือตวัแบบน้ีมาจากค า ในภาษาองักฤษว่า “Model” ส่วนค า ท่ีใช้ในภาษาไทยนั้น ยงัไม่ได้ก าหนด
ชดัเจนว่าจะใชค้  า ใดทั้งน้ีลกัษณะค า ท่ีใชน้ั้นส่วนใหญ่จะแตกต่างกนัตามลกัษณะวิธีอา้งอิงแหล่งท่ีมา
และท่ีใช้แลว้บญัญติัศพัท์ใหม่ขึ้นเรียกว่า สูตรเศรษฐมิติ ส่วนสูตรเศรษฐมิติจะเป็นสาขาใด ก็เติมช่ือ
สาขาท่ีเก่ียวข้องลงไปอาทิ สูตรเศรษฐมิติของการศึกษา สูตรเศรษฐมิติทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
นกัวิชาการบางท่านเรียกว่า โมเดล ทบัศพัทใ์นภาษาองักฤษ  ซ่ึงความหมายของค าว่า โมเดล ท่ีใชก้ันมี
หลายอย่าง เช่น ในสาขาวิชาโสตทศันศึกษาเรียกว่า หุ่นจ าลอง หมายถึง การจ าลองแบบลกัษณะท่ีเป็น
สามมิติคล้ายคลึงหรือเหมือนกับของจริงต่างกันท่ีขนาด นอกจากน้ีวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
แพทยศาสตร์และวิศวกรรม ก็เรียกว่าหุ่นจ าลอง เพราะช่วยให้เขา้ใจสภาพท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้นได้อย่าง
ลึกซ้ึง เช่น โลกระบบสุริยจกัรวาลอวยัวะภายในของคน ส่วนประกอบเคร่ืองจกัร และลกัษณะของ
โมเลกุล ส่วนในด้านการบริหารนั้นนิยมเรียกว่า รูปแบบหรือตน้แบบ ในการวิจยัคร้ังน้ีจะใช้ค  า ว่า 
รูปแบบเพื่อประโยชน์ในการทา ความเขา้ใจ และนาไปสู่การศึกษาหลกัการพฒันารูปแบบทางการ
บริหารต่อไป  
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 สรุปไดว้่า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความเก่ียวขอ้งของหน่วยต่าง ๆ หรือ ตวัแปรต่าง ๆ 
ซ่ึงมี  3 ลกัษณะ คือ1) รูปแบบเป็นแบบอย่างหรือตวัอย่างของส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างหรือท าซ ้ าหรือลอกเลียนแบบในอนาคต 2) รูปแบบเป็นชุดของปัจจยัหรือตัวแปรท่ีผูศึ้กษาได้
พฒันาขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีส าคญัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 
และ 3) รูปแบบเป็นแบบจ าลองอยา่งง่าย หรือยอ่ส่วนของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีผูเ้สนอรูปแบบไดศึ้กษา
และพฒันาขึ้น เพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เขา้ใจง่ายขึ้น ควรแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวั
แปรหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นรูปแบบท่ีเป็นแบบแผนขององค์ประกอบ
ในแต่ละด้านของรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั เพื่อให้ช่วยสามารถวิเคราะห์และเขา้ใจกระบวนการการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยัไดง้่ายและดียิง่ขึ้น 
 

4.2 ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบสามารถจ าแนกออกไดห้ลายประเภท ไดมี้ผูจ้  าแนกประเภทของรูปแบบ ดงัน้ี 

  Smith R. H., et al. (1980, p.461) จ าแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
   1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical model) จ าแนกเป็น  

1.1 รูปแบบคลา้ยจริง (Ionic model) มีลกัษณะคลา้ยของจริง เช่น เคร่ืองบิน
จ าลองหุ่นไล่กา ฯลฯ  

1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog model) มีลกัษณะคลา้ยปรากฏการณ์จริง เช่น 
การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบติัการก่อนการท าการทดลอง เคร่ืองบินจ าลองท่ีบินได ้หรือเคร่ืองฝึกหัด
บิน รูปแบบชนิดน้ีมีความใกลเ้คียงความจริงมากกวา่แบบแรก  
   2. รูปแบบเชิงสัญลกัษณ์ (Symbol model) จ าแนกเป็น  
    2.1 รูปแบบขอ้ความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
model) เป็นการใช้ขอ้ความปกติ ธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น ค าพรรณนาลกัษณะงานค าอธิบาย
รายวิชา เป็นตน้    
    2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ 
(Quantitative model) เช่น สมการ และโปรแกรมเชิงเส้น เป็นตน้ 

Hersey (1982) และ Branchard & Johnson (อา้งอิงในศกัดา สถาพรวจนา. 2549 : 18) กล่าวว่า 
รูปแบบกบัทฤษฎีมิใช่ส่ิงเดียวกนัแต่มีความสัมพนัธ์กนัใน 2 ลกัษณะ คือ  
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   1. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) คือ โมเดลท่ีสร้างขึ้ นจากประสบการณ์ 
งานวิจยั หรือทฤษฎีท่ีมีอยู่แลว้ เพื่อหาขอ้สรุปท่ีใชอ้ธิบาย ท านาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ของเร่ืองท่ี
ศึกษา เม่ือทดสอบโมเดลกบัขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไวแ้ลว้ ถา้มีความสอดคลอ้งกัน โมเดลนั้นก็มีความ
น่าเช่ือถือ อนัอาจน าไปสู่การสร้างทฤษฎีในเร่ืองนั้น ๆ ต่อไป ดงันั้น การสร้างโมเดลเชิงทฤษฎีจึงอาจ
เป็นเพียงขั้นตอนหน่ึงของการสร้างทฤษฎีใหม่ๆ เท่านั้น  
   2. ทฤษฎีเชิงปฏิบัติ (Practical Model) คือ โมเดลท่ีสร้างขึ้ นจากทฤษฎีท่ีมีอยู่แล้ว 
เพื่อให้เขา้ใจทฤษฎีนั้นไดง้่ายยิ่งขึ้น หรือเพื่อน าไปใช้อธิบาย ท านาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ท่ีศึกษา 
ดงันั้น โมเดลจึงเป็นเพียงแบบจ าลองอยา่งหน่ึงท่ีไดจ้ากการถ่ายทอดจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบติั 
 Joyce and Weil (1985) ซ่ึงไดศึ้กษาและจดัแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิด หลกัการหรือ
ทฤษฎีซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้น ๆ และไดแ้บ่งกลุ่มรูปแบบการสอนเอาไว ้4 รูปแบบ คือ    
   1) รูปแบบกระบวนการสารสนเทศ (Information-processing Models) เป็นรูปแบบการ
สอนท่ียึดหลกัความสามารถในกระบวนการประมวลขอ้มูลของผูเ้รียนและแนวทางในการปรับปรุง
วิธีการจดัการกบัขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น    
   2) รูปแบบปัจเจกบุคคล (Personal Models) รูปแบบการสอนท่ีจัดไว้ในกลุ่มน้ีให้
ความส าคญักับปัจเจกบุคคลและการพฒันาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคล
จดัระบบและปฏิบติัต่อสรรพส่ิงทั้งหลาย    
   3) รูปแบบสังคมสัมพนัธ์ (Social interaction Model) เป็นรูปแบบท่ีให้ความส าคญักบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และบุคคลต่อสังคม      

4) รูปแบบพฤติกรรม (Behavior Models) เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนท่ีใช้องค์
ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลักในการพฒันารูปแบบจุดเน้นท่ีส าคัญ คือ การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีสังเกตไดข้องผูเ้รียนมากกว่าการพฒันาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมท่ีไม่สามารถ
สังเกตได ้

Steiner (1988) ไดแ้บ่งออกประเภทเป็น 2 ประเภท คือ  
1) รูปแบบเชิงปฏิบติั (Ethical Model or Model-of) เป็นการประเมินสภาวะชุมชนแบบ

มีส่วนร่วม รูปแบบประเภทน้ีเป็นแบบจ าลองทางกายภาพเช่นเดียวกบัรูปแบบความคิดของวินสันและ
มอร์แรน    
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   2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) เป็นแบบจ าลองท่ีสร้างขึ้นจาก
กรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตวัทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นตัวช่วยให้เกิด
รูปแบบท่ีมีโครงสร้างต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั   
  Keeves (1988, pp. 561-565) แบ่งออกเป็นประเภทของรูปแบบเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
   1) รูปแบบเชิงอุปมาอุปมยั (analogue model) คือ รูปแบบท่ีมีความสัมพนัธ์กับระบบ
จ าลอง มกัเป็นรูปแบบท่ีใช้ในวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นรูปแบบท่ีน าไปใช้อุปมากบัส่ิงอ่ืนได ้เช่น รูป
แบบจ าลองระบบสุริยะกับระบบสุริยะท่ีเกิดขึ้ นจริง ธนาคารจ าลองกับระบบธนาคารท่ีเป็นจริง
แบบจ าลองการผลิตกบัผลผลิตจริง   
   2) รูปแบบเชิงภาษา (semantic model) คือ รูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยาย
ลกัษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดน้ีจะช่วยใชวิ้ธีการอุปมาในการพิจารณาดว้ยภาษามากกว่าท่ีจะใช้วิธี
อุปมาในการพิจารณาดว้ยโครงสร้างกายภาพรูปแบบมีลกัษณะเป็นโครงสร้างทางความคิด แผนภูมิ แบบ
แผนหรือโครงการ    
   3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical models) คือ รูปแบบท่ีก าหนดความสัมพนัธ์
ขององคป์ระกอบในรูปสมการหรือฟังกช์นัทางคณิตศาสตร์   

4) รูปแบบเชิงเหตุผล (causal model) คือ รูปแบบท่ีมีโครงสร้างเป็นสมการเชิงเส้นท่ี
ประกอบดว้ยตวัแปรสัมพนัธ์กนัเป็นเหตุและผลมีการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบ   

 
4.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
Evancevich & others (1989, อา้งอิงใน ศกัดา สถาพรวจนา. 2549 : 14) กล่าวว่า  องคป์ระกอบ

ของรูปแบบเชิงระบบมี 4 ส่วน คือ 1) ปัจจยัน าเขา้ 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ขอ้มูลป้อนกลบั
จากสภาพแวดลอ้ม การพิจารณารูปแบบในลกัษณะน้ีถือวา่ผลผลิตของระบบเกิดจากการท่ีมีปัจจยันาเขา้
ส่งเขา้ไปผ่านกระบวนการซ่ึงจะจดักระท าให้เกิดผลผลิตขึ้น และให้ความสนใจกบัขอ้มูลป้อนกลบัจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก 

Keeves (1997 : 386 – 387) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบโดยทัว่ไปควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 
1. รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลท่ีตามมาซ่ึงสามารถพิสูจน์

ทดสอบได ้กล่าวคือสามารถน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได ้ 
2. โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ(Causal 

relationship) ซ่ึงสามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณ์หรือเร่ืองนั้นได ้
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3. รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ ( Imagination) ความคิดรวบยอด 
(Concept) และความสัมพนัธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการ สืบเสาะความรู้ 

4. รูปแบบควรจะประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationships) 
มากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเช่ือมโยง (Associative relationships) 
 จินตนา ศกัด์ิภู่อร่าม (2545 : 16) กล่าวว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนในก ากบัของรัฐส าหรับ
ประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  ส่วนท่ี 1 ส่วนน า เน้นบริบทและความเป็นมาของแนวคิด  
ส่วนท่ี 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนในกากับของรัฐสาหรับประเทศไทย ส่วนท่ี 3 แนวทางการน า
รูปแบบไปใช ้และส่วนท่ี 4 เง่ือนไขและขอ้จ ากดัของรูปแบบ 
 ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ (2548 : 10) กล่าวไวว้่า รูปแบบของระบบการบริหารจดัการศึกษา
แบบบูรณาการส าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 1) ภาพวาด
ส าเร็จ  2) การก าหนดโครงสร้าง  3) การบริหารจดัการ และ 4) ติดตามและก ากบั 

โดยสรุปจากการศึกษากรณีตวัอย่างของรูปแบบจากเอกสารหรืองานวิจยั พบว่าการก าหนด
องคป์ระกอบของรูปแบบว่า จะตอ้งมีองคป์ระกอบใดบา้ง จ านวนเท่าใด และมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้น
ไม่มีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอนขึ้นอยู่กบัลกัษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีศึกษาเป็นส าคญัแต่ทั้งน้ีรูปแบบ
จะตอ้งมีตวัแปรผนัครบแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ในลกัษณะเป็นเหตุเป็นผลกนัและความสัมพนัธ์
เหล่านั้นสามารถตอบวตัถุประสงค์ของการสร้างรูปแบบนั้นโดยมีขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเช่ือถือได ้พิสูจน์ได้
และเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป 

 
4.4 คุณลกัษณะท่ีดีของรูปแบบ 
รูปแบบเป็นส่ิงท่ีได้รับการพฒันาขึ้นเพื่อบรรยายลกัษณะท่ีส าคญัของปรากฏการณ์อย่างใด

อย่างหน่ึง เปรียบเสมือนกบัเป็นส่ิงท่ีผูส้นใจทา การศึกษาในเร่ืองนั้น ๆ ไดเ้ขา้ใจเบ้ืองตน้และนาไปสู่
การศึกษาในเชิงลึกต่อไปดงันั้นคุณลกัษณะท่ีดีของรูปแบบจึงควรมีลกัษณะดงัท่ี ทาค าโอะ มิยากาวะ 
(อ้างอิงในคงศักด์ิ สันพฤกษวงศ์, 1986 : 15) กล่าวว่า รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างระหว่างตวัแปรมากกว่าเน้นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรแบบรวม ๆ รูปแบบควรนา ไปสู่
การพยากรณ์ผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถตรวจ สอบไดด้ว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ์แต่เม่ือทอสอบรูปแบบแลว้
ปรากฏว่าไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง ประจกัษแ์บบนั้นตอ้งถูกยกเลิกไป รูปแบบควรอธิบายโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลของเร่ืองท่ีศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน รูปแบบควรน า ไปสู่การสร้างแนวความคิด
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ใหม่หรือความสัมพนัธ์ของเร่ืองท่ีศึกษาได ้รูปแบบในเร่ืองใดจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กบักรอบของทฤษฎี
ในเร่ืองนั้น 

Keeves, P. John (1988, p.560) ได้กล่าวว่า รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีข้อก าหนด 
(Requirement) 4 ประการ คือ   

  1. ประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural relationship) มากกว่า
ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวมๆ (Associative relationship)  

  2. ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ ผลท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้โดย
การสังเกต ซ่ึงสามารถท่ีจะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐาน ของขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้

3. ควรต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ดังนั้นนอกจาก
รูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้แลว้ควรใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย  

  4. ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ และสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรใน
ลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 

 
4.5 การประเมินรูปแบบ 
การประเมินรูปแบบหรือการทดสอบรูปแบบก็มีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการตรวจสอบ

รูปแบบนั้น ๆ วา่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เท่ียงตรง เช่ือถือไดเ้พียงใด โดยปกติแลว้การวิจยั
ทางสังคมศาสตร์แลพฤติกรรมศาสตร์มกัจะประเมินรูปแบบดว้ยวิ ธีการทางสถิติ ผลของการประเมิน
รูปแบบจะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้น ๆ และนา ไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่ต่อไป 

Maduas, Scriven and Stufflebeam, (1983 : 399-402) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินรูปแบบดงัน้ี 
1. มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้เป็นลกัษณะการประเมินความเป็นไปไดใ้นการไป

ปฏิบติัจริง 
2. มาตรฐานดา้นความเป็นประโยชน์เป็นลกัษณะการประเมินการสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของผูใ้ชรู้ปแบบ 
3. มาตรฐานดา้นความเหมาะสม เป็นลกัษณะการประเมินความเหมาะสมทั้งในดา้น

กฎหมายและคุณธรรม 
4. มาตรฐานดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม เป็นลกัษณะการประเมินความน่าเช่ือถือ และ

ไดเ้น้ือหาครอบคลุม ครบถว้นตามความตอ้งการท่ีก าหนดไวอ้ย่างแทจ้ริงแต่อย่างไรก็ตามการประเมิน
รูปแบบนั้นตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการศึกษางานวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ แต่โดยปกติ
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แลว้ในการวิจยัทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ จะทา การประเมินรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ
หรือวิธีการเชิงปริมาณซ่ึงตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งและความเช่ือมัน่ของขอ้มูลตวัเลข มิฉะนั้นอาจเกิด
ผลเสียมากกว่าผลดีส่วนบางเร่ืองท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อน ก็อาจจะประเมินโดยแนวทางท่ีเน้นการ
วิเคราะห์อยา่งลึกซ้ึง 

 
4.6 การพฒันารูปแบบ 
รูปแบบเป็นส่ิงท่ีได้รับการพฒันาขึ้น เพื่อบรรยายลกัษณะท่ีส าคญัของปรากฏการณ์อย่างใด

อย่างหน่ึงในเรืองท่ีก าลงัศึกษา ให้เกิดความเขา้ใจเบ้ืองตน้ และน าไปสู่การศึกษาในเชิงลึกต่อไป ดงันั้น
รูปแบบท่ีพฒันาจึงควรมีความชดัเจนอย่างเหมาะสม โดยรูปแบบท่ีผูวิ้จยัน าเสนอในคร้ังน้ีเป็นรูปแบบท่ี
พฒันาขึ้นเพื่อให้ผูส้อนหรือฝึกอบรมไดน้ าไปใชจ้ดักิจกรรมให้กบัผูเ้รียนหรือผูเ้ขา้รับการพฒันา ทั้งน้ี
ตวัแปรและบริบทในการใช้มีลกัษณะเช่นเดียวกับการสอนโดยทัว่ไป ด้วยเหตุผลน้ีจึงได้น าแนวคิด 
หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับรูปแบบการสอนและการพฒันาฝึกอบรมมาศึกษา วิ เคราะห์สรุปเป็น
ขอ้มูลในการพฒันารูปแบบในคร้ังน้ี 

Willer (1986, p. 83) กล่าววา่ การพฒันารูปแบบวา่อาจมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัไป 
แต่โดยทัว่ไปการสร้างรูปแบบอาจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างรูปแบบและการหาความเท่ียงตรงของ
รูปแบบ   
  Steiner (1988) และ Keeves (1988) กล่าวว่า การสร้างรูปแบบ คือ การก าหนดมโนทัศน์ ท่ี
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบเพื่อช้ีให้เห็นว่า รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ไดอ้ะไร 
และส่ิงท่ีไดน้ั้นอธิบายปรากฎการณ์อะไร และน าไปสู่ขอ้คน้พบอะไรใหม่ ๆ ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างรูปแบบของ Steiner (1988) 

 
ศกัดา สถาพรวจนา (2549 : 19-20) สังเคราะห์ขั้นตอนการพฒันารูปแบบของนกัวิชาการต่าง ๆ 

ไว ้4 ขั้นตอน ดงันั้น  
  1. การศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง แยกเป็น  
   1.1 การศึกษาสภาพและขอ้มูลพื้นฐาน  

1.2 การระบุปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น  
   1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลหรือภารกิจเพื่อก าหนดหลกัการ องคป์ระกอบ  
   1.4 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา  

2. การสร้างหรือการพฒันารูปแบบ  
   2.1 การสร้างแบบร่าง หรือรูปแบบเบ้ืองตน้ หรือการน าเสนอทางเลือก หรือ

การประชุมสัมมนาเพื่อสร้างรูปแบบ   
  3. การตรวจสอบหรือทดสอบรูปแบบ  
   3.1 การหาความเหมาะสม ความตรงและความเป็นไปได ้การยอมรับ หรือการ

ประมวลความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ  
   3.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   3.3 การเปรียบเทียบองคป์ระกอบและภารกิจ  
   3.4 การทดลองใช ้ 
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  4. การแกไ้ขและพฒันาใหส้มบูรณ์  
   4.1 การทบทวน การใหข้อ้เสนอแนะ  
 สมาน อศัวภูมิ (2549 : 15) กล่าวว่า การพฒันารูปแบบ หมายถึง การวิจยัท่ีผูวิ้จยัตอ้งด าเนินทั้ง 

3 ส่วน คือ การศึกษารูปแบบ การออกแบบรูปแบบใหม่ และการนารูปแบบใหม่ไปทดลองใชใ้นสภาพ
จริง ซ่ึงจะเป็นการทดลองใชต้ามสภาพจริงโดยไม่ตอ้งควบคุมตวัแปรอย่างเขม้งวดมากนกั หรือทดลอง
ตามแบบการวิจยัทดลองท่ีแทจ้ริงก็ได ้และรายงานผลการทดลองใชส่้วนจะมีการทดลองใชรู้ปแบบจะมี
การด าเนินการก่ีรอบขึ้นอยูก่บัลกัษณะการวิจยัและพฒันานั้น 

ชนกนารถ ช่ืนเชย (2550, น. 72 -79) ได้วิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเน่ืองใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยดาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 1) วิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบ
การศึกษาต่อเน่ืองส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) การน าขอ้มูลจากการศึกษามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อพฒันาเป็นกรอบของรูปแบบในการจดั
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 3) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาต่อเน่ืองในสถาบนัอุดมศึกษา 19 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย และ 4) 
การตรวจสอบประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเ น่ืองใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีพฒันาขึ้นในขั้นตอนท่ี 3 มาจดัท าเป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการส ารวจ
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเก่ียวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเน่ือง หลังจากนั้ นจึงก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาต่อเน่ืองจาก
องคป์ระกอบท่ีพฒันาขึ้น   

 พรจนัทร์ พรศกัด์ิกุล (2550, น.163-175) ไดว้ิจยัเร่ือง “รูปแบบกระบวนการงบประมาณแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ด าเนินการสร้าง 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการงบประมาณ  2) 
การศึกษากระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
ด าเนินงานในปัจจุบนัโดยสอบถามจากผูอ้  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ี
รับผิดชอบงานงบประมาณ วิเคราะห์เอกสารงบประมาณของโรงเรียน และสอบถามความคิดเห็นของครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 3) การจดัท าร่างรูปแบบ
กระบวนการงบประมาณของโรงเรียนท่ีบริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 4) การประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบ โดยสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 5) การปรับปรุงรูปแบบ และน าเสนอ
รูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนท่ีบริหารแบบใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
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วาโร เพง็สวสัด์ิ (2553, น.9-11) การพฒันารูปแบบ มี 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การสร้างหรือพฒันา
รูปแบบ 2) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบ ผูว้ิจัยต้องสร้างและพัฒนารูปแบบเป็น
รูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis model) โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจมี
การศึกษารายกรณีหน่วยงานท่ีด าเนินการในเร่ืองนั้น ไดเ้ป็นอยา่งดี จะน ามาใชก้ าหนดองคป์ระกอบและ
ตวัแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตวัแปรเหล่านั้น 
หรือล าดบัก่อนหลงัของแต่ละองคป์ระกอบ มีขั้นตอนดงัน้ี  

   1. การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน าสารสนเทศท่ีได้มา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจยั  

   2. การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนน้ี อาจจะด าเนินการไดห้ลายวิธี ดงัน้ี 
2.1 การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการในปัจจุบันของ

หน่วยงานโดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (Stakeholder) อาจจะใชวิ้ธีีการสัมภาษณ์ ส ารวจ 
สนทนากลุ่ม เป็นตน้ 

    2.2 การศึกษารายกรณี (Case study) หรือพหุกรณี เพื่อน ามาเป็น
สารสนเทศในการพฒันารูปแบบ 

    2.3 การศึกษาข้อมูลจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือผู ้ทรงคุณวุฒิ อาจใช้การ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม เป็นตน้ 

 ดงันั้น การจดัท ารูปแบบ ผูวิ้จยัอาจใช้ขอ้มูล 1 และ 2 มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อ
ก าหนดเป็นกรอบความคิดการวิจยั เพื่อน ามาจดัท ารูปแบบ  

  ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของรูปแบบมีความเหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีมุ่ งหวงัหรือไม่ การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานการณ์จริงหรือทดลองใชรู้ปแบบในสถานการณ์จริง จะท าให้ทราบอิทธิพล 
และความส าคัญขององค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบ การทดสอบรูปแบบอาจท าใน  4 
ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. การทดสอบรูปแบบดว้ยการประเมินตามมาตรฐานท่ีก าหนด การประเมินท่ี
พัฒนาโดย  The joint committee on standards of education evaluation ภายใต้การด า เ นินงานของ 
Stufflebeam และคณะ ได้น าเสนอหลกัการประเมินเพื่อเป็นบรรทดัฐานของกิจกรรมการตรวจสอบ
รูปแบบ ประกอบดว้ยมาตรฐาน 4 ดา้น (สุวิมล วอ่งวานิช, 2555, น.54-56)  
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1.1 มาตรฐานความเป็นไปได ้(Feasible standards) เป็นการประเมิน
ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัจริง  

1.2 มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility standards) เป็นการ
ประเมินสนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชรู้ปแบบ  

    1.3 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety standards) เป็นการ
ประเมินความเหมาะสมทั้งในดา้นกฎหมาย และศีลธรรมจรรยา  

    1.4 มาตรฐานดา้นความถูกตอ้งครอบคลุม (Accuracy standards) เป็น
การประเมินความน่าเช่ือถือ และไดส้าระครอบคลุมครบถว้นตามความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง  

  2. การทดสอบรูปแบบดว้ยการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบ
ในบางเร่ืองไม่สามารถกระท าไดโ้ดยขอ้มูลเชิงประจกัษด์ว้ยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ หรือ
การทดสอบรูปแบบดว้ยวิธีการทางสถิติ แต่งานวิจยับางเร่ืองนั้นตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกว่าได้
ตัวเลข แล้วสรุป ซ่ึง Eisner, (1976, pp.192-193) ได้เสนอแนะแนวคิดการทดสอบ และการประเมิน
รูปแบบโดยใชผู้ท้รงคุณวุฒิ  

    2.1 การประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ จะเน้นการวิเคราะห์ และวิจารณ์
อย่างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีถูกพิจารณา ซ่ึงไม่จาเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบัวตัถุประสงค์ หรือผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ แต่อาจจะผสมผสานกบัปัจจยัต่าง ๆ ในการพิจารณาเขา้ดว้ยตามวิจารณญาณ
ของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของส่ิงท่ีจะ
ประเมิน แต่อาจจะผสมผสานกับปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของ
ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของส่ีงท่ีจะท า
การประเมิน  

    2.2 รู ป แบบก า รป ร ะ เ มิ น ท่ี เ ป็ น ค ว า ม ช า น าญ เ ฉพ า ะท า ง
(Specialization) ในเร่ืองท่ีจะประเมิน โดยพฒันามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art criticism) ท่ีมี
ความละเอียดอ่อนลึกซ้ึง และตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผูวิ้นิจฉยั เน่ืองจากเป็นการวดัคุณค่าท่ี
ไม่อาจประเมินดว้ยเคร่ืองมือวดัใด ๆ และตอ้งใชคว้ามรู้ความสามารถของผูป้ระเมินอยา่งแทจ้ริง แนวคิด
น้ีไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นทางการศึกษาระดบัสูงมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะเป็นองคค์วามรู้เฉพาะสาขา ผูท่ี้ศึกษา
เร่ืองนั้นจริง ๆ จึงจะทราบ และเขา้ใจอย่างแทจ้ริง ในวงการศึกษานิยมใช้รูปแบบน้ีมาใช้เร่ืองความ
ตอ้งการทราบขอ้มูลอยา่งลึกซ้ึง และความเช่ียวชาญเฉพาะ  
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    2.3 รูปแบบท่ีใช้ตวับุคคล คือผูท้รงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองในการประเมิน
โดยให้ความเช่ือถือว่าผูท้รงคุณวุฒินั้น เท่ียงธรรม และมีดุลพินิจท่ีดี ทั้งน้ีมาตรฐาน และเกณฑพ์ิจารณา
ต่าง ๆ นั้น จะเกิดจากประสบการณ์ และความช านาญของผูท้รงคุณวุฒินัน่เอง  

    2.4 รูปแบบท่ียอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของ
ผูท้รงคุณวุฒิ ตามอธัยาศยัและความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การกาหนดประเด็นส าคญัท่ีจะน ามา
พิจารณา การบ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผล การวินิจฉัยขอ้มูล ตลอดจน
วิธีการน าเสนอ  

   3. การทดสอบรูปแบบ โดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลกรท่ีเก่ียวข้อง 
นิยมใชก้บัการพฒันารูปแบบโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย เม่ือผูว้ิจยัไดพ้ฒันารูปแบบตามเทคนิคเดลฟายแลว้ 
ผูว้ิจยัจะน ารูปแบบในรอบสุดทา้ยมาจดัท าเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating 
scale) เพื่อน าไปส ารวจความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบ  

   4. การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบ ผู ้วิจัยจะน ารูปแบบท่ี
พฒันาขึ้นไปทดลองใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมาย มีการด าเนินการตามกิจกรรมอยา่งครบถว้น ผูวิ้จยัจะน าขอ้
คน้พบจากการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบต่อไป 

จากการศึกษาการสร้างและพฒันารูปแบบ จากนกัวิชาการท่ีกล่าวมาแลว้ ขา้งตน้สรุป ไดว้า่ การ
พฒันารูปแบบนั้นอาจจะมีขั้นตอนในการด าเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วอาจจะแบ่ง
ออกเป็นสามตอนใหญ่ ๆ คือ 1) การสร้างรูปแบบ 2 การทดสอบหรือการหาความตรงของรูปแบบและ
ปรับปรุงรูปแบบก่อนน าไปใช้จริง 3) การประเมินผลหลังจากการนารูปแบบไปใช้งานจริง ส่วน
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการด าเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กบัลกัษณะและกรอบแนวคิดซ่ึงเป็น
พื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้น ๆ 
 
4. บทสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อน าเสนอรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ตามกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัน้ี 
 1. การจดัการศึกษา จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งหลกัการ แนวคิด และผลการวิจยัเก่ียวกบั
องค์ประกอบหลกัรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั ตามแนวคิดเชิงทฤษฎี (theoretical framework) เรียงตามล าดบั ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยั
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ใชเ้กณฑพ์ิจารณาองคป์ระกอบท่ีมีนกัวิชาการให้นิยามและไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัองค์ประกอบรูปแบบ
การจดัการศึกษา จ านวน 12 ท่าน สรุปองคป์ระกอบการจดัการศึกษาและน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจยั (conceptual framework) ในคร้ังน้ีจ านวน 6 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) ดา้นกระบวนการเรียนการ
สอน 2) ดา้นการบริหารจดัการ 3) ดา้นครู 4) ดา้นหลกัสูตรการศึกษา 5) ดา้นการวดัและประเมินผล และ 
6) ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม  
  1.1 ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ไดน้ าแนวคิด และผลการวิจยัเก่ียวของนกัวิชาการ
ท่ีให้นิยามองค์ประกอบรูปแบบการจดัการศึกษาในการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ปรัชญา เวสารัชช 
(2545), ผดุงชยั ภู่พฒัน์ (2553), ชวนคิด มะเสนะ (2554), สุนิสา วิทยานุกรณ์ (2554), กรกฏ ไชยเจริญ 
(2556), กลัยาณี พรมทอง (2556), เกชา เหลืองสุดใจช้ืน (2557), ชยัณรงค ์อดทน (2558), จารุณี ลุนภูงา 
(2559) และสุมาลี ศรีผง (2560) 

1.2 ดา้นการบริหารจดัการ ไดน้ าแนวคิด และผลการวิจยัเก่ียวของนกัวิชาการท่ีใหนิ้ยาม
องค์ประกอบรูปแบบการจดัการศึกษาในการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบด้วย ปรัชญา เวสารัชช (2545), 
สุรินทร์ ภูสิงห์ (2552), สุนิสา วิทยานุกรณ์ (2554), กรรณิการ์ กล่ินหวาน (2556), กัลยาณี พรมทอง 
(2556), เกชา เหลืองสุดใจช้ืน (2557), ชยัณรงค์ อดทน (2558), จารุณี ลุนภูงา (2559) และสุมาลี ศรีผง 
(2560) 

1.3 ดา้นครู ไดน้ าแนวคิด และผลการวิจยัเก่ียวของนกัวิชาการท่ีให้นิยามองคป์ระกอบ
รูปแบบการจดัการศึกษาในการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ปรัชญา เวสารัชช (2545), ชวนคิด มะเสนะ 
(2554), สุนิสา วิทยานุกรณ์ (2554), กรรณิการ์ กล่ินหวาน (2556), กรกฏ ไชยเจริญ (2556), กลัยาณี พรม
ทอง (2556) และจารุณี ลุนภูงา (2559)  

1.4 ด้านหลกัสูตรการศึกษา ได้น าแนวคิด และผลการวิจยัเก่ียวของนักวิชาการท่ีให้
นิยามองคป์ระกอบรูปแบบการจดัการศึกษาในการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ปรัชญา เวสารัชช (2545), 
ชวนคิด มะเสนะ (2554), กรกฏ ไชยเจริญ (2556), กัลยาณี พรมทอง  (2556), เกชา เหลืองสุดใจช้ืน 
(2557) และ ชยัณรงค ์อดทน (2558) 

1.5 ดา้นการวดัและประเมินผล ไดน้ าแนวคิด และผลการวิจยัเก่ียวของนกัวิชาการท่ีให้
นิยามองค์ประกอบรูปแบบการจดัการศึกษาในการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ผดุงชยั ภู่พฒัน์ (2553), 
ชวนคิด มะเสนะ (2554), กรกฏ ไชยเจริญ (2556), กัลยาณี พรมทอง  (2556), เกชา เหลืองสุดใจช้ืน 
(2557), ชยัณรงค ์อดทน (2558) และสุมาลี ศรีผง (2560) 
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1.6 ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ได้น าแนวคิด และผลการวิจัยเก่ียวของ
นกัวิชาการท่ีให้นิยามองคป์ระกอบรูปแบบการจดัการศึกษาในการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ปรัชญา 
เวสารัชช (2545), ชวนคิด มะเสนะ (2554), สุนิสา วิทยานุกรณ์ (2554) และสุมาลี ศรีผง (2560) 

2. คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
หลกัการ แนวคิด และผลการวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เรียงตามล าดับความสอดคลอ้ง ท่ีผูจิ้วยัได้สังเคราะห์ประกอบด้วย
คุณภาพชีวิต ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 คุณภาพชีวิตของคนทั่วไป ได้น าหลักการ แนวคิด และผลการวิจัยเก่ียวของ
นกัวิชาการ องคก์ร หรือหน่วยงานท่ีใหนิ้ยามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตไวน้ ามาสังเคราะห์องคป์ระกอบ
คุณภาพชีวิตในการวิจัยในคร้ัง น้ี  ประกอบด้วย องค์การยู เนสโก (UNESCO, 1980) องค์การ
สหประชาชาติ (United Nation, 1989) และองคก์ารอนามยัโลก (WHO, 1996)  
   2.2 คุณภาพชีวิตของนักเรียน  ได้น าหลักการ แนวคิด และผลการวิจัยเก่ียวของ
นกัวิชาการ องคก์ร หรือหน่วยงานท่ีใหนิ้ยามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตไวน้ ามาสังเคราะห์องคป์ระกอบ
คุณภาพชีวิตในการวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย The United Nations Children's Fund : UNICEF (2007) 

Bradshaw, Hoelscher, & Richardson  (2007) Awartani et al. (2007) OECD (2008) Camfield et al. (2009) 
Lippman (2009) และWhite (2009) Dubois (2009) Prettapapop (2009) Wallman (2012) The Children’s 
Society (2012) Save the Children (2012) เบญจวรรณ หอมหวน  (2546) รจนา  คงคาลับ  (2550) 
สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) และประสิทธ์ิ เรืองแสงอร่าม (2560)  
  2.3 คุณภาพชีวิตของคนพิการ  ได้น าหลักการ แนวคิด และผลการวิจัยเก่ียวของ
นกัวิชาการ องคก์ร หรือหน่วยงานท่ีใหนิ้ยามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตไวน้ ามาสังเคราะห์องคป์ระกอบ
คุณภาพชีวิตในการวิจัยในคร้ังน้ี ประกอบด้วย ธานีรัตน์ ผ่องแผ่ว (2558) กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (2559) และจิรโชค วีระสย และคณะ (2561)  

สามารถสรุปขอบเขตเพื่อการวิจยัโดยรวมได ้5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
   1) ดา้นสุขภาพทางร่างกาย ไดน้ าหลกัการ แนวคิด และผลการวิจยัเก่ียวของ
นกัวิชาการท่ีให้นิยามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ในการ
วิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย WHO (1996), McGregor (2006), Wallman (2012), The Children’s Society 
(2012), Save the Children (2012), Pollard & Davidson (2001), Masters (2004), Zhan (2006), Awartani, 
Whiteman & Gordon (2008), Prettapapop (2009), สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (2540), จุฬาวลยั 
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สุนทรวิภาต  (2540), รจนา คงคาลับ (2550), ธนกร ช้างน้อย (2552), สายฝน เหมสุทธิ (2553), 
สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) และจิรโชค วีระสย และคณะ (2561)  

2) ด้านส่ิงแวดล้อม ได้น าหลักการ แนวคิด และผลการวิจัยเ ก่ียวของ
นกัวิชาการท่ีให้นิยามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ในการ
วิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย WHO (1996), Witmer & Sweeney (1998), Bradshaw et al. (2007), Awartani 
et al. (2007), OECD (2008), Camfield et al (2009), Lippman (2009),  Dubois (2009), Wallman (2012), 
The Children’s Society (2012), จุฬาวลยั สุนทรวิภาต (2540), สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (2540), 
รจนา คงคาลบั (2550), สายฝน เหมสุทธิ (2553), สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) และจิรโชค วีระสย และ
คณะ (2561) 

3) ดา้นการศึกษา ไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัเก่ียวของนกัวิชาการท่ี
ให้นิยามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ในการวิจยัในคร้ังน้ี 
ประกอบด้วย  Epstein & McPartland (1976), Witmer & Sweeney (1998), Boyden & Cooper (2006), 

Bradshaw et al. (2007), UNICEF (2007) ,  OECD (2008) ,  Lippman (2009), Awartani et al. (2007), 
Wallman (2012), จุฬาวลยั สุนทรวิภาต (2540), เบญจวรรณ หอมหวน (2546) และสุพรรณิการ์ มาศยคง 
(2554)  

4) ด้านอารมณ์และจิตใจ ได้น าหลกัการ แนวคิด และผลการวิจยัเก่ียวของ
นกัวิชาการท่ีให้นิยามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ในการ
วิจัย ในค ร้ัง น้ี  ประกอบด้วย  Ferrans & Power (1992), WHO (1996) , Witmer & Sweeney (1998) ; 
Lippman (2009), White (2009), Prettapapop (2009), Camfield et al. (2009), Dubois (2009) , จุฬาวลัย 
สุนทรวิภาต (2540), สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (2540), รจนา คงคาลบั (2550), ธนกร ช้างน้อย 
(2552), สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554) และจิรโชค วีระสย และคณะ (2561)  

5) ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ไดน้ าหลกัการ แนวคิด และผลการวิจยัเก่ียว
ของนกัวิชาการท่ีให้นิยามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ใน
การวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย WHO (1996), Pollard & Davidson (2001), Witmer & Sweeney (1998), 
Masters (2004), McGregor (2006), Boyden & Cooper (2006), Camfield et al. (2009), Lippman (2009) 
และWhite (2009), สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (2540), รจนา คงคาลบั (2550), ธนกร ช้างน้อย 
(2552), สายฝน เหมสุทธิ (2553), จิรโชค วีระสย และคณะ (2561) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย : รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พเิศษ ระดับปฐมวัย 
 
 

             
 
 

ภาพท่ี 4  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบ 

การจัดการศึกษา 

 

1) ดา้นกระบวนการเรียนการ
สอน  
2) ดา้นการบริหารจดัการ            
3) ดา้นครู  
4) ดา้นหลกัสูตรการศึกษา  
5) ดา้นการวดัและประเมินผล 
6) ดา้นบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม 

องค์ประกอบ 
คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพเิศษ  

ระดับปฐมวัย 
 

1) ดา้นสุขภาพทางร่างกาย 
2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
3) ดา้นการศึกษา 
4) ดา้นอารมณ์และจิตใจ  
5) ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  
 

 
รูปแบบการจัดการศึกษา 
เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 

เด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พเิศษ ระดบัปฐมวัย 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการจดัการศึกษา 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพ
ท่ีพึงประสงคข์องคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการจดัการศึกษา 
และ 3) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดแนวทางและรายละเอียดต่าง ๆ ของการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ขั้นตอนกำรวิจัย 
               เพื่อเป็นแนวทางใหก้ารด าเนินการวิจยัใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ และบรรลุตามวตัถุประสงค ์  
ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน  ดงัแผนภาพท่ี  5 
 
แผนภาพท่ี  5 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

ขั้นตอนกำรวิจัย  วิธีกำร  ผลท่ีได้รับ 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษา
องคป์ระกอบคุณภาพชีวิต
เด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
และการจดัการศึกษา 

 สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเก่ียวกบั
คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการ
จดัการศึกษา กบัสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการจดัการศึกษา 
จ านวน 5 ท่าน และดา้นคุณภาพ
ชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดบัปฐมวยั จ านวน 7 ท่าน 

 องคป์ระกอบและตวัช้ีวดั
ของการจดัการศึกษา และ
คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบั
ปฐมวยั 

   
 

  

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั และสภาพท่ีพึง
ประสงคข์องคุณภาพชีวิต
เด็กท่ีมีความตอ้งการ

 น าองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัของ
การจดัการศึกษา และคุณภาพชีวิต
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั มาสร้าง

 สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ี
พึงประสงคข์องคุณภาพชีวิต
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
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จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
และการจดัการศึกษา 

แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัท่ีปฏิบติั และสภาพท่ีพึง
ประสงค ์จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
485 คน และน าไปหาค่า PNI 

พิเศษ ระดบัปฐมวยั และการ
จดัการศึกษา 

   
 

  

ขั้นตอนท่ี 3 ร่างรูปแบบ
รูปแบบการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
เด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 

 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัท่ีปฏิบติั และสภาพท่ีพึง
ประสงคข์องการจดัการศึกษา และ
คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั มาร่าง
รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย 4 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ส่วนน า 2) เน้ือหาและแนว
ทางการด าเนินงาน 3) กระบวนการ
น าสู่การปฏิบติั และ 4) เง่ือนไข
ความส าเร็จ 

 ร่างรูปแบบการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั 

   
 

  

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมิน
รูปแบบรูปแบบการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั 

 ประเมินรูปแบบการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
วา่มีความเหมาะสม เป็นไปได ้และ
เป็นประโยชน์ โดยมีผูท้รงคุณวุฒิ
จ านวน 9 คน 

 รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั 

 
แผนภาพท่ี  5 ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
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การวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้บ่งการวิจยัออกเป็น 4 ขั้นตอน ซ่ึงในแต่ละระยะมีขั้นตอนการวิจยั มี
รายละเอียดดงัน้ี 
    ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษำองค์ประกอบคุณภำพชีวิตเด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
ระดับปฐมวัย และกำรจัดกำรศึกษำ โดยสัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนคุณภำพชีวิตเด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย 
  1. ผู้ให้ข้อมูล 

การศึกษาองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
และองคป์ระกอบการจดัการศึกษา ท่ีไดจ้ากการศึกษาศึกษาคน้ควา้ โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อ
สรุปองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั  และ
การจดัการศึกษา ในขั้นตอนน้ีผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี 
   1.1 ผูใ้ห้ขอ้มูลดา้นคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบั
ปฐมวยั ประกอบดว้ย นักวิชาการ ผูบ้ริหาร ตวัแทนผูพ้ิการ และตวัแทนผูป้กครอง จ านวน 7 ท่าน มี
เกณฑก์ารเลือกผูท้รงคุณวุฒิใหข้อ้มูลดงัน้ี 
    1.1.1 นกัวิชาการดา้นการศึกษาพิเศษ จบการศึกษาระดบัปริญญา
เอก มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชาเก่ียวขอ้งกับสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษระดบัมหาวิทยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 
    1.1.2 ผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจ าจงัหวดั 
จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก มีประสบการณ์ในสายบริหาร ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 
    1.1.3 ผูแ้ทนผูพ้ิการ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป เป็นผู ้
พิการท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศ จ านวน 1 ท่าน 
    1.1.4 ผูแ้ทนผูป้กครองเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  เป็น
บุคคลท่ีดูแลเอาใจใส่เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษเป็นอย่างดี สามารถเป็นแบบอย่างในการ
พฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษและอยูใ่นระดบัปฐมวยั เป็นตวัแทนผูป้กครองระดบัจงัหวดั 
1 ท่าน และเป็นตวัแทนผูป้กครองระดบัสถานศึกษา 1 ท่าน 
   1.2 ผูใ้ห้ขอ้มูลดา้นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ประกอบดว้ยนกัวิชาการ และผูบ้ริหาร จ านวน 5 ท่าน มีเกณฑก์าร
เลือกผูท้รงคุณวุฒิใหข้อ้มูลดงัน้ี 
    1.2.1 นกัวิชาการดา้นการบริหารการศึกษา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 
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    1.2.2 ผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจ าจงัหวดั 
จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา มีประสบการณ์ในสายบริหาร ไม่นอ้ยกว่า 
5 ปี จ านวน 3 ท่าน 
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-structure 
interview) ตามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั โดยกรอบแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 

ฉบับท่ี 1 คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั 
จ านวน 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ดา้นสุขภาพทางร่างกาย 2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3) ดา้นการศึกษา 4) 
ดา้นอารมณ์และจิตใจ และ 5) ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  

ฉบบัท่ี 2 การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั จ านวน 6 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 2) 
ดา้นการบริหารจดัการ 3) ดา้นครู 4) ดา้นหลกัสูตรการศึกษา 5) ดา้นการวดัและประเมินผล และ 6) 
ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 
  3. วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 
   3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการจดัการศึกษา 

2.2 ก าหนดกรอบแนวคิด ขอบเขต ของการสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุมเน้ือหา
ท่ีได ้จากการสังเคราะห์เอกสาร 

2.3 สร้างแบบสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดท่ีกาหนด น าเสนอเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบประเด็นการสัมภาษณ์วา่ครอบคลุมหรือไม่ 

2.4 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดม้าไปปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น
เพื่อน าไปสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญต่อไป 
  4. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  น าแบบสอบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยไปสัมภาษณ์กบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีก าหนด 
โดยขอหนังสือขอเรียนเชิญเป็นผู ้เ ช่ียวชาญให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์  จากบัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เสนอไปยงัผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 12 ท่าน และนดัหมายวนั เวลา สถานท่ี
ในการสัมภาษณ์ 
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหา (content analysis and synthesis) 

โดยยึดหลกัความสอดคลอ้งของขอ้มูล เพื่อน าไปสู่การสรุปองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการจดัการศึกษา 
    ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษำสภำพปัจจุบันและสภำพท่ีพึงประสงค์ในกำรจัดกำรกำรศึกษำ
เพ่ือพฒันำคุณภำพชีวิตเด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย  
  1. ผู้ให้ข้อมูล 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลโดยการตอบแบบสอบถามประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้า
กลุ่มบริหารวิชาการ ครูผูส้อนของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้ง 
77 ศูนย ์ในการตอบแบบสอบถามรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
   7.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือรักษาการ
ในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา  เลือกแบบเจาะจง ศูนยฯ์ ละ   
1 คน จ านวน 77 คน 
   7.2 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หมายถึง ผูท่ี้ได้รับค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ี
หวัหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ ศูนยฯ์ ละ 1 คน จ านวน 77 คน 
   7.3 ครูผูส้อน หมายถึง ข้าราชการครู และพนักงานราชการของศูนย์
การศึกษาพิเศษ จากการใช้ตารางประมาณการกลุ่มตวัอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้ทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) รายละเอียดดงัตารางท่ี 8  
 

ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และผูใ้ห้ขอ้มูล ส าหรับงานวิจยั 

ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผูบ้ริหาร หวัหนา้
กลุ่ม 

ครูผูส้อน รวม ผูบ้ริหาร หวัหนา้
กลุ่ม 

ครูผูส้อน รวม 

เขตการศึกษา 1 ประกอบดว้ย 
นครปฐม* กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร 

7 6 251 264 6 6 36 48 

เขตการศึกษา 2 ประกอบดว้ย 
ยะลา* ปัตตานี นราธิวาส และสตูล 

5 4 136 145 4 4 20 28 
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ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผูบ้ริหาร หวัหนา้
กลุ่ม 

ครูผูส้อน รวม ผูบ้ริหาร หวัหนา้
กลุ่ม 

ครูผูส้อน รวม 

เขตการศึกษา 3 ประกอบดว้ย 
สงขลา* สุราษฎร์ธานี พทัลุง 
นครศรีธรรมราช และชุมพร 

9 5 149 163 5 5 21 31 

เขตการศึกษา 4 ประกอบดว้ย ตรัง* 
ระนอง พงังา กระบ่ี และภูเก็ต 

7 5 126 138 5 5 18 28 

เขตการศึกษา 5 ประกอบดว้ย 
สุพรรณบุรี* สมุทรสงคราม ราชบุรี 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ และ
เพชรบุรี 

6 6 169 181 6 6 24 36 

เขตการศึกษา 6 ประกอบดว้ย  
ลพบุรี* สระบุรี ชยันาท สิงหบ์ุรี 
อ่างทอง และพระนครศรีอยธุยา 

6 6 161 173 6 6 23 35 

เขตการศึกษา 7 ประกอบดว้ย  
พิษณุโลก* อุทยัธานี นครสวรรค ์
เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร ตาก 
สุโขทยั และอุตรดิตถ ์

13 9 247 269 9 9 35 53 

เขตการศึกษา 8 ประกอบดว้ย  
เชียงใหม*่ แพร่ น่าน พะเยา ล าพูน 
ล าปาง แม่ฮ่องสอน และเชียงราย 

10 8 248 266 8 8 36 52 

เขตการศึกษา 9 ประกอบดว้ย 
ขอนแก่น* อุดรธานี หนองคาย 
หนองบวัล าภู สกลนคร เลย 
กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม และบึงกาฬ 

13 9 268 290 9 9 39 57 

เขตการศึกษา 10 ประกอบดว้ย 
อุบลราชธานี* นครพนม มุกดาหาร 
ร้อยเอด็ ยโสธร และอ านาจเจริญ 

9 6 168 183 6 6 24 36 

เขตการศึกษา 11 ประกอบดว้ย 
นครราชสีมา* บุรีรัมย ์ชยัภูมิ 
สุรินทร์ และศรีสะเกษ 

6 5 194 205 5 5 28 38 

เขตการศึกษา 12 ประกอบดว้ย 
ชลบุรี* ระยอง จนัทบุรี ตราด 

8 8 186 202 8 8 27 43 
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ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผูบ้ริหาร หวัหนา้
กลุ่ม 

ครูผูส้อน รวม ผูบ้ริหาร หวัหนา้
กลุ่ม 

ครูผูส้อน รวม 

ฉะเชิงเทรา สระแกว้ ปราจีนบุรี 
และนครนายก 

รวม 99 77 2,303 2,479 77 77 331 485 

*  หมายถึง จงัหวดัท่ีตั้งของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
ท่ีมำ : ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ (SET) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 
  2. เคร่ืองมือ 

แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ ของคุณภาพชีวิต
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั  และการจดัการศึกษาในการจดัการการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั แบ่งเป็น  2  ตอนคือ  

ตอนท่ี 1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม  
    ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ ของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั  และการจดัการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 

สภาพปัจจุบนัของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และส่วนท่ี 2 สภาพ
ปัจจุบนัท่ีปฏิบติัและสภาพท่ีพึงประสงค ์ของการจดัการศึกษา 

3. วิธีกำรสร้ำงและหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 
   3.1 น าองค์ประกอบ และตวัช้ีวดัของการจดัการศึกษา และคุณภาพชีวิต
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ท่ีผ่านการตรวจสอบของผูท้รงคุณวุฒิ มาก าหนดเป็นนิยามเชิง
ปฏิบติัการ  

3.2 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด โดยใช้วตัถุประสงค์ของการ
วิจยั และนิยามเชิงปฏิบติัการเฉพาะของตวัแปรท่ีก าหนดไวเ้ป็นหลกัในการสร้างแบบขอ้ค าถาม     
ต่าง ๆ เพื่อใหค้รอบคลุมตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา มาสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และ
ความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดบัปฐมวยั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดความหมายและเกณฑ์ในการให้คะแนน มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/มีสภาพท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/มีสภาพท่ีพึงประสงคม์าก  
3 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/มีสภาพท่ีพึงประสงคป์านกลาง  
2 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/มีสภาพท่ีพึงประสงคน์อ้ย  
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1 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/มีสภาพท่ีพึงประสงคน์อ้ยท่ีสุด  
และใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายตามเกณฑค์่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00   หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/สภาพท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50   หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/สภาพท่ีพึงประสงคม์าก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50   หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/สภาพท่ีพึงประสงคป์านกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50   หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/สภาพท่ีพึงประสงคน์อ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/สภาพท่ีพึงประสงคน์อ้ยท่ีสุด 
   3 .3 น าแบบสอบถามท่ีส ร้างขึ้ นปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ แก้ไขเพื่อความถูกต้อง ด าเนินการปรับแก้ไขแบบสอบถามตามท่ี
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แนะน า และใหข้อ้เสนอแนะ 

3.4 น าแบบสอบถามจดัส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเ น้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ IOC (Item Objective 
Congruence index) การใช้ภาษา ความเหมาะสม และความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูล
จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบั
ปฐมวยั และการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
ในขั้นตอนน้ีมีเกณฑก์ารเลือกผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ดงัน้ี  

1) นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ท่าน  

2) นกัวิชาการดา้นการศึกษาพิเศษ จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชาเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษระดบัมหาวิทยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ท่าน   

3) ผูท้รงคุณวุฒิส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทขึ้นไป เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษของส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จ านวน 1 ท่าน  

4) ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจ าจงัหวดั 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา มี
ประสบการณ์ในสายบริหาร ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน  

โดยการสรุปดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญของรายบุคคลและรายตัวช้ีวดั
ออกมาเป็นภาพรวม เพื่อใหเ้ห็นดชันีความสอดคลอ้งของทุกตวัช้ีวดั โดยสรุปค่าความตรงเชิงเน้ือหา
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ของขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ทั้งฉบบั แสดงว่าขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายหรือเน้ือหาท่ีตอ้งการ (สุวิมล วอ่งวาณิช, 2552) โดยผูว้ิจยัก าหนดระดบัความคิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

+ 1  เม่ือแน่ใจวา่ ขอ้ค าถามนั้น ถูกตอ้งเหมาะสม ใชก้ารได ้
   0   เม่ือไม่แน่ใจวา่ ขอ้ค าถามนั้นไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ใชก้ารได ้
- 1   เม่ือแน่ใจวา่ ขอ้ค าถามนั้นผิดพลาด ไม่เหมาะสม ใชก้ารไม่ได ้

       3.5 น าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (Try Out) ท่ีโรงเรียนนครราชสีมาปัญญา    
นุกูล ท่ีมีการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั จ านวน 30 ตวัอยา่ง 
แลว้วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั .997  
   3.6 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหมี้ความสมบูรณ์ 

4. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
4.1 ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย จากบัณฑิต

วิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม เสนอไปยงัผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
และผู ้อ  านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจ าจังหวัด ทั้ ง 77 ศูนย์ พร้อมส่ง
แบบสอบถามเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล 

4.2 หลงัจากส่งแบบสอบถามไปแลว้ ไดมี้การสอบถามความคืบหนา้และ
มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 89.90 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
  5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   5.1 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือสถิติพื้นฐาน ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5.2 น าข้อมูลท่ีได้รับจากการตอบแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณค านวณหาค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และจดัล าดบัความส าคญั 
(priority setting) ของความตอ้งการจ าเป็นโดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified)      
(สุวิมล วอ่งวาณิช, 2552) 
 
 
 PNI modified   = ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 
 I    = ค่าเฉล่ีย (mean) ของระดบัสภาพท่ีตอ้งการท่ีพึงประสงค ์
 D   = ค่าเฉล่ีย (mean) ของระดบัความเป็นจริงท่ีตรงกบัสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั 

PNI modified = (I - D) / D 
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     ขั้นตอนท่ี 3 ร่ำงรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กท่ีมีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย 

ผูวิ้จยัด าเนินการยกร่างรูปแบบท่ีได้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1-3 มาร่างรูปแบบ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) บทน า ประกอบดว้ย หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ และวตัถุประสงค์
ของรูปแบบ 2) แนวทางการจดัการศึกษา 3) การน ารูปแบบไปใช ้และ 4) เง่ือนไขความส าเร็จ 
     ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินร่ำงรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กท่ีมี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย  

1. ประเมินร่างรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั โดยวิธีการประชุมสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อ
ตรวจสอบ ยืนยนั ประเมินร่างรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ว่ามีความเหมาะสม มีความสอดคลอ้ง มีความมีประโยชน์ และมีความ
เป็นไปได ้กบัแนวนโนบายและทิศทางการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 9 คน มีเกณฑก์ารเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 

1.1 ผูเ้ช่ียวชาญระดับอาจารยม์หาวิทยาลยั จบการศึกษาระดับปริญญาเอก     
มีประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาพิเศษ 
จ านวน 1 ท่าน  

1.2 ผูเ้ช่ียวชาญระดับอาจารยม์หาวิทยาลยั สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หรือสาขาวิชาเก่ียวข้องกับสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 5 ปี       
จ านวน 1 ท่าน 

1.3 ผู ้เ ช่ียวชาญส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีปรึกษาดา้นการศึกษาพิเศษของส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ จ านวน 1 ท่าน 

1.4 ผู ้อ  านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจ าจังหวัด        
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา                
มีประสบการณ์ในสายบริหาร ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน   

1.5 นักวิชาการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์การ
ท างานเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ท่าน  

1.6 ผูแ้ทนครูผูส้อน จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก มีประสบการณ์การสอน
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 
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1.7 ผูแ้ทนผูป้กครอง เป็นบุคคลท่ีดูแลเอาใจใส่เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษเป็นอย่างดี สามารถเป็นแบบอย่างในการพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษและอยู่ใน
ระดบัปฐมวยั เป็นตวัแทนผูป้กครองระดบัจงัหวดั 1 ท่าน 
โดยผูว้ิจยัน าเอาร่างรูปแบบการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดบัปฐมวยั ท่ีไดจ้ากการด าเนินการวิจยั เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิ 
ในการวิพากษ ์ให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อยืนยนัว่ารูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ว่ามีความเหมาะสม มีความสอดคลอ้ง 
มีความมีประโยชน์ และมีความเป็นไปได ้
     2. น าเสนอรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดบัปฐมวยั 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการจดัการศึกษา 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพ
ท่ีพึงประสงคข์องคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการจดัการศึกษา 
และ 3) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจดัระบบขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับ
ปฐมวัย และการจัดการศึกษา โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย 
 จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั จ านวน 7 ท่าน ยืนยนัองค์ประกอบจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ด้านสุขภาพทางร่างกาย 2) ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 3) ด้านการศึกษา 4) ด้านอารมณ์และจิตใจ และ 5) ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม และ
เสนอองคป์ระกอบเพิ่มเติมอีก 2 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 1) ดา้นสัมพนัธภาพทางครอบครัว และ 
2) ด้านภาคีเครือข่าย ซ่ึงสรุปว่าองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั มีจ านวน 7 องคป์ระกอบ โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 9 สรุปองคป์ระกอบดา้นคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 

องค์ประกอบ ข้อที่ ตัวชี้วัด 
1) ดา้นสุขภาพทาง
ร่างกาย 

1.1 ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์สมวยั 
1.2 ผูเ้รียนมีการเจริญเติบโตสมวยั 
1.3 ผูเ้รียนมีการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่อยา่งสมวยั 
1.4 ผูเ้รียนมีการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็อยา่งสมวยั 
1.5 ผูเ้รียนมีการดูแลชีวิตประจ าวนัอยา่งสมวยั 
1.6 ผูเ้รียนมีการไดรั้บประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
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องค์ประกอบ ข้อที่ ตัวชี้วัด 
1.7 ผูเ้รียนมีการใชร่้างกายในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ไดส้มวยั 
1.8 ผูเ้รียนมีการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือกบัตาไดส้มวยั 

2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 2.1 ผูเ้รียนอยูใ่นบรรยากาศรอบ ๆ ตวัเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.2 ผูเ้รียนอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มมีความสะอาด ปลอดภยั เขา้ถึงง่าย 

เอ้ือต่อการใชชี้วิตไดอ้ยา่งอิสระ 
2.3 ผูเ้รียนมีส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับท่ีเหมาะสม 
2.4 ผูเ้รียนอยูใ่นบรรยากาศการเรียนรู้ผา่นการเลียนแบบท่ีดี 
2.5 ผูเ้รียนมีการแสดงความสนใจและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 
2.6 ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดี 

3) ดา้นการศึกษา 3.1 ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะการด ารงชีวิตประจ าวนัท่ีสมวยั 
3.2 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม 
3.3 ผูเ้รียนมีสมาธิในการเรียนเหมาะสมกบัวยั 
3.4 ผูเ้รียนมีการส่ือสารอยา่งหลากหลายและสมวยั 
3.5 ผูเ้รียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมในแต่

ละช่วงวยั 
3.6 ผูเ้รียนอยูใ่นบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีกระตุน้การเรียนรู้   
3.7 ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสใหป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 
3.8 ผูเ้รียนมีอิสระทางความคิดสร้างสรรคผ์ลงานตนเอง 
3.9 ผูเ้รียนไดรั้บการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีท่ีผ่อนคลาย กิจกรรมท่ี

หลากหลาย 
3.10 ผูเ้รียนไดรั้บการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล 

4) ดา้นอารมณ์และ
จิตใจ 

4.1 ผูเ้รียนมีการแสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์เหมาะสมกบัวยั 
4.2 ผูเ้รียนพึงพอใจกบัชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง 
4.3 ผูเ้รียนร่าเริง แจ่มใส 
4.4 ผูเ้รียนยอมรับบุคคลรอบขา้ง 
4.5 ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในตนเอง กลา้แสดงออก   
4.6 ผูเ้รียนมีความสุข กบัการเคล่ือนไหวตามจงัหวะ 
4.7 ผูเ้รียนมีความตั้งใจ เตม็ใจท่ีจะปฏิบติักิจกรรม 
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องค์ประกอบ ข้อที่ ตัวชี้วัด 
5) ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม 

5.1 ผูเ้รียนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งสมวยั 
5.2 ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสมวยั 
5.3 ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัตนตามกฎกติกาทางสังคมอยา่งสมวยั 
5.4 ผูเ้รียนรู้จกัการแบ่งบนั ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
5.5 ผูเ้รียนสามารถการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัวยั 
5.6 ผูเ้รียนสามารถอดทนและรอคอยไดเ้หมาะสมกบัวยั 
5.7 ผูเ้รียนสามารถแสดงความยนิดีทุกคร้ังเม่ือเพื่อประสบ

ความส าเร็จ 
5.8 ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งสมวยั 

6) ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางครอบครัว 

6.1 ผูเ้รียนไดรั้บการอบรมเล้ียงดูท่ีดีจากครอบครัว 
6.2 ผูเ้รียนไดรั้บการเอาใจใส่จากครอบครัว 
6.3 ผูเ้รียนไดรั้บการยอมรับของสมาชิกในครอบครัว 
6.4 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้น 
6.5 ผูเ้รียนไดรั้บการพาผูเ้รียนออกสู่สังคมรอบขา้ง 
6.6 ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อครอบครัว 

7) ดา้นภาคีเครือข่าย 7.1 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพท่ีเหมาะสมร่วมกบัภาคี
เครือข่ายในการบ าบดัฟ้ืนฟู ควบคู่กบัการจดัการศึกษา 

7.2 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการติดตามพฒันาการ การเยีย่ม
บา้น การช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

7.3 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน
และอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

7.4 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการเตรียมความพร้อม ใหค้วามรู้ 
ใหแ้นวทางในการพฒันาเด็กอยา่งเหมาะสม 

7.5 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการมีส่วนร่วมในการสร้างเจตคติท่ี
ดีในการพฒันาเด็ก 

 
 จากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อศึกษาองคป์ระกอบดา้นการจดัการศึกษา จ านวน 5 ท่าน 
ยืนยนัองค์ประกอบจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 6  องค์ประกอบหลัก 
ประกอบด้วย 1) ด้านกระบวนการเรียนการสอน 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านครู 4) ด้าน
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หลกัสูตรสถานศึกษา 5) ดา้นการวดัและประเมินผล และ 6) ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม โดย
มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 สรุปองคป์ระกอบดา้นการจดัการศึกษา 

องค์ประกอบ ข้อที่ ตัวชี้วัด 
1) ดา้นกระบวนการ
เรียนการสอน 

1.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการเล่นท่ีมีความหมาย และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กแต่ละบุคคล  

1.2 ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

1.3 เลือกใชส่ื้อ เทคโนโลย ีนวตักรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสม
กบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

1.4 เปิดโอกาสใหเ้ด็กแต่ละบุคคลไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ 
ส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะชีวิต 

1.5 ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 

1.6 จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเฉพาะดา้นกบันกัสหวิชาชีพ 
เช่น กิจกรรมบ าบดั ศิลปะบ าบดั ฯลฯ 

1.7 มีการเสริมแรงอยา่งหลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

1.8 ภาคีเครือข่ายมีส่วนสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 

1.9 มีการสะทอ้นผลการพฒันาของเด็กใหผู้ป้กครองทราบอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

1.10 มีการก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็กเป็น
รายบุคคลอยา่งต่อเน่ือง 

2) ดา้นการบริหาร
จดัการ  

2.1 มีการบริหารจดัการท่ีดีทั้ง 4 กลุ่มงาน (กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่ม
บริหารทัว่ไป)  
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องค์ประกอบ ข้อที่ ตัวชี้วัด 
2.2 จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึง

ง่าย 
2.3 ส่งเสริมการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และการท างานเป็นทีมภายใน

หน่วยงาน 
2.4 จดัหาส่ือ เทคโนโลย ีอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็ก 
2.5 สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บการอบรม พฒันาตนเอง และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
2.6 เปิดโอกาสใหค้รูมีอิสระในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
2.7 มีการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากร 
2.8 มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

3) ดา้นครู  3.1 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา หลกัการจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีความจ าเป็นพิเศษท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก
แต่ละบุคคล 

3.2 ครูมีเจตคติท่ีดี เขา้ใจความแตกต่างดา้นพฒันาการทางร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ ของแต่ละบุคคล 

3.3 ครูมีวินยั คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

3.4 ครูน าหลกัสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.5 ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

3.6 ครูจดัหาหรือผลิตส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

3.7 ครูมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน 
3.8 ครูสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัเพื่อนร่วมงาน 

ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
3.9 ครูจดัท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกไ้ขปัญหาเป็นรายบุคคล 
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องค์ประกอบ ข้อที่ ตัวชี้วัด 
4) ดา้นหลกัสูตร
สถานศึกษา  

4.1 มีการน าหลกัสูตรแกนกลาง มาพฒันา ปรับปรุง ใหส้อดคลอ้ง
กบับริบทของสถานศึกษา 

4.2 มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมีความ
ยดืหยุน่กบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

4.3 จดัใหค้รู ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรของ
สถานศึกษา 

4.4 มีการประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การ
ปฏิบติั 

4.5 มีการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลง 

5) ดา้นการวดัและ
ประเมินผล 

5.1 มีรูปแบบ และวิธีการวดัท่ีหลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

5.2 มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง และครอบคลุมตามทกัษะท่ี
ก าหนดในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

5.3 มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กระหวา่งการเรียน
การสอนอยา่งต่อเน่ือง 

5.4 มีการน าผลการวดัและประเมินผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และ
พฒันาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

5.5 ใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินผล มีความหลากหลายและ
เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

5.6 ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 
6) ดา้นบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม 

6.1 จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกหอ้งเรียน หลากหลาย และเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

6.2 มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกบัสมาธิของเด็ก และมีการพกัผอ่นอยา่ง
เพียงพอ 
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องค์ประกอบ ข้อที่ ตัวชี้วัด 
6.3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ และ

ผลดัเปล่ียนการเป็นผูน้ าในชั้นเรียน 
6.4 จดับรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผอ่นคลาย 
6.5 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กมีความรับผิดชอบ 
6.6 เปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสัมพนัธภาพทาง

สังคมร่วมกนัในชั้นเรียน 
6.7 มีความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจากอนัตรายและมลพิษ

ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
 

  ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษา 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัในขั้นตอนน้ี เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของคุณภาพชีวิต
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการ
จดัการการศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 
และ 2) การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามการ

วิเคราะห์สถานภาพและขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และครูผูส้อน จ านวนทั้งส้ิน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 89.90 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถี่และค่าร้อยละ ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 11 

 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและค่าร้อยละสถานภาพและขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพและข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ       
          1. ชาย      
          2. หญิง 

 
117 
319 

 
26.83 
73.17 

 436 100.00 
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สถานภาพและข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

2. อายุ 
          1. 20–30 ปี 
          2. 31–40 ปี 
          3. 41 ปีขึ้นไป 

 
131 
195 
110 

 
30.05 
44.72 
25.23 

 436 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
          1. ปริญญาตรี 
          2. ปริญญาโท 
          3. ปริญญาเอก 

 
268 
157 
11 

 
61.47 
36.01 
2.52 

 436 100.00 

4. สถานภาพ/ต าแหน่งปัจจุบัน 
          1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
          2. หวัหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ  
          3. ครูผูส้อน 

 
66 
71 

299 

 
15.14 
16.28 
68.58 

 436 100.00 

5. ประสบการณ์ในการท างานในศูนย์การศึกษาพเิศษ 
          1. นอ้ยกวา่ 3 ปี 
          2. 3 - 5 ปี 
          3. มากกวา่ 5 ปี 

 
126 
75 

235 

 
28.90 
17.20 
53.90 

 436 100.00 
 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.17 
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26.83 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอาย ุ31-40 
ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.72 รองลงมาช่วงอาย ุ20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.05 และช่วงอาย ุ41 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.23 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด      
คิดเป็นร้อยละ 61.47 รองลงมาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 36.01 และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 2.52 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งครูผูส้อนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.58 รองลงมาหัวหนา้
กลุ่มบริหารวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 16.28 และผูบ้ริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.14 ผูต้อบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.90 
รองลงมานอ้ยกวา่ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.90 และ 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.20 
 
  1.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12 แสดงคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 

ด้านท่ี องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบัน ระดับ

ความเห็น  S.D. 
1 ดา้นสุขภาพทางร่างกาย 3.83 .72 มาก 
2 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   3.92 .80 มาก 
3 ดา้นการศึกษา 3.66 .87 มาก 
4 ดา้นอารมณ์และจิตใจ 3.45 .86 ปานกลาง 
5 ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 3.92 .77 มาก 
6 ดา้นสัมพนัธภาพทางครอบครัว 3.77 .82 มาก 
7 ดา้นภาคีเครือข่าย 3.73 .80 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.75 .82 มาก 
 
 จากตารางท่ี 12 พบว่า สภาพปัจจุบนัของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.75 อยู่ในระดบัมาก รายดา้นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  
คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม มีคะแนนเฉล่ีย 3.92 ดา้นสุขภาพทางร่างกาย มี
คะแนนเฉล่ีย 3.83 ดา้นสัมพนัธภาพทางครอบครัว มีคะแนนเฉล่ีย 3.77 ดา้นภาคีเครือข่าย มีคะแนน
เฉล่ีย 3.73 ดา้นการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.66 โดยมีดา้นอารมณ์และจิตใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มี
คะแนนเฉล่ีย 3.45  
 
ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบั
ปฐมวยั โดยรวมของแต่ละองคป์ระกอบ 
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องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการ 
จ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย  

สภาพปัจจุบัน ระดับ
ความเห็น  S.D. 

1. ด้านสุขภาพทางร่างกาย 3.83 .72 มาก 
1.1 ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์สมวยั 3.82 .78 มาก 
1.2 ผูเ้รียนมีการเจริญเติบโตสมวยั  3.72 .73 มาก 

1.3 ผูเ้รียนมีการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่อยา่งสมวยั 3.84 .69 มาก 

1.4 ผูเ้รียนมีการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็อยา่งสมวยั 3.88 .70 มาก 

1.5 ผูเ้รียนมีการดูแลชีวิตประจ าวนัอยา่งสมวยั 3.86 .71 มาก 

1.6 ผูเ้รียนมีการไดรั้บประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  3.85 .71 มาก 

1.7 ผูเ้รียนมีการใชร่้างกายในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ได้
สมวยั  

3.84 .72 มาก 

1.8 ผูเ้รียนมีการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือกบัตาได้
สมวยั  

3.86 .71 มาก 

2. ด้านส่ิงแวดล้อม 3.92 .80 มาก 
2.1 ผูเ้รียนอยูใ่นบรรยากาศรอบ ๆ ตวัเอ้ือต่อการเรียนรู้  3.69 .84 มาก 

2.2 ผูเ้รียนอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มมีความสะอาด ปลอดภยั 
เขา้ถึงง่าย เอ้ือต่อการใชชี้วิตไดอ้ยา่งอิสระ  

3.70 .84 มาก 

2.3 ผูเ้รียนมีส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับท่ีเหมาะสม 3.77 .89 มาก 

2.4 ผูเ้รียนอยูใ่นบรรยากาศการเรียนรู้ผา่นการเลียนแบบท่ีดี 4.11 .68 มาก 

2.5 ผูเ้รียนมีการแสดงความสนใจและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตวั  

4.10 .68 มาก 

2.6 ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี 4.12 .68 มาก 

3. ด้านการศึกษา 3.66 .87 มาก 
3.1 ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะการด ารงชีวิตประจ าวนัท่ี
สมวยั  

4.02 .74 มาก 

3.2 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม  4.11 .67 มาก 

3.3 ผูเ้รียนมีสมาธิในการเรียนเหมาะสมกบัวยั 4.12 .66 มาก 

3.4 ผูเ้รียนมีการส่ือสารอยา่งหลากหลายและสมวยั 3.56 .99 มาก 

3.5 ผูเ้รียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั  

3.58 .89 มาก 
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องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการ 
จ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย  

สภาพปัจจุบัน ระดับ
ความเห็น  S.D. 

3.6 ผูเ้รียนอยูใ่นบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   3.46 .87 ปานกลาง 
3.7 ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสใหป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  3.55 .81 มาก 
3.8 ผูเ้รียนมีอิสระทางความคิดสร้างสรรคผ์ลงานตนเอง  3.44 .76 ปานกลาง 
3.9 ผูเ้รียนไดรั้บการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีท่ีผ่อนคลาย 
กิจกรรมท่ีหลากหลาย   

3.30 .90 ปานกลาง 

3.10 ผูเ้รียนไดรั้บการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัแต่
ละบุคคล  

3.43 .86 ปานกลาง 

4. ด้านอารมณ์และจิตใจ 3.45 .86 ปานกลาง 
4.1 ผูเ้รียนมีการแสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์เหมาะสมกบัวยั  3.48 .81 ปานกลาง 
4.2 ผูเ้รียนพึงพอใจกบัชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง  3.37 .89 ปานกลาง 
4.3 ผูเ้รียนร่าเริง แจ่มใส  3.47 .81 ปานกลาง 
4.4 ผูเ้รียนยอมรับบุคคลรอบขา้ง   3.34 .92 ปานกลาง 
4.5 ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในตนเอง กลา้แสดงออก   3.36 .91 ปานกลาง 
4.6 ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเคลื่อนไหวตามจงัหวะ 3.61 .87 มาก 
4.7 ผูเ้รียนมีความตั้งใจ เตม็ใจท่ีจะปฏิบติักิจกรรม  3.52 .73 มาก 
5. ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 3.92 .77 มาก 
5.1 ผูเ้รียนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งสมวยั 3.71 .72 มาก 

5.2 ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสมวยั 3.81 .67 มาก 

5.3 ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัตนตามกฎกติกาทางสังคมอยา่ง
สมวยั 

4.15 .91 มาก 

5.4 ผูเ้รียนรู้จกัการแบ่งบนั ช่วยเหลือผูอ่ื้น  4.17 .89 มาก 

5.5 ผูเ้รียนสามารถการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสม    
กบัวยั  

3.84 .66 มาก 

5.6 ผูเ้รียนสามารถการอดทนและรอคอยไดเ้หมาะสมกบัวยั  3.82 .67 มาก 

5.7 ผูเ้รียนสามารถแสดงความยนิดีทุกคร้ังเม่ือเพื่อประสบ
ความส าเร็จ   

3.91 .75 มาก 

5.8 ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งสมวยั 3.92 .74 มาก 
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องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการ 
จ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย  

สภาพปัจจุบัน ระดับ
ความเห็น  S.D. 

6. ด้านสัมพนัธภาพทางครอบครัว 3.77 .82 มาก 
6.1 ผูเ้รียนไดรั้บการอบรมเล้ียงดูท่ีดีจากครอบครัว  3.66 .98 มาก 

6.2 ผูเ้รียนไดรั้บการเอาใจใส่จากครอบครัว 3.67 .99 มาก 

6.3 ผูเ้รียนไดรั้บการยอมรับของสมาชิกในครอบครัว 3.64 .76 มาก 

6.4 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองท่ี
บา้น 

3.93 .67 มาก 

6.5 ผูเ้รียนไดรั้บการพาผูเ้รียนออกสู่สังคมรอบขา้ง  3.84 .72 มาก 

6.6 ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อครอบครัว  3.89 .66 มาก 

7. ด้านภาคีเครือข่าย 3.73 .80 มาก 
7.1 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพท่ีเหมาะสมร่วมกบั
ภาคีเครือข่ายในการบ าบดัฟ้ืนฟู ควบคู่กบัการจดัการศึกษา 

3.97 .66 มาก 

7.2 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการติดตามพฒันาการ การ
เยีย่มบา้น การช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

3.81 .77 มาก 

7.3 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานและอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

3.62 .85 มาก 

7.4 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการเตรียมความพร้อม ให้
ความรู้ ใหแ้นวทางในการพฒันาเด็กอยา่งเหมาะสม 

3.64 .83 มาก 

7.5 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการมีส่วนร่วมในการสร้าง
เจตคติท่ีดีในการพฒันาเด็ก 

3.62 .81 มาก 

รวมเฉลีย่ 3.75 .82 มาก 
 

จากตารางท่ี 13 พบว่า สภาพปัจจุบนัของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.74 อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม มีคะแนนเฉล่ีย 3.92 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
ด้านสุขภาพทางร่างกาย มีคะแนนเฉล่ีย 3.83 อยู่ในระดับมาก ด้านสัมพนัธภาพทางครอบครัว           
มีคะแนนเฉล่ีย 3.77 อยู่ในระดับมาก  ด้านภาคีเครือข่าย มีคะแนนเฉล่ีย 3.73 อยู่ในระดับมาก          
ดา้นการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.66 อยู่ในระดบัมาก และดา้นอารมณ์และจิตใจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.45        
อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
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ดา้นสุขภาพทางร่างกาย สภาพปัจจุบนัท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ผูเ้รียนมีการใชก้ลา้มเน้ือ
มดัเล็กอย่างสมวยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.88 รองลงมาผูเ้รียนมีการดูแลชีวิตประจ าวนัอย่างสมวยั และ
ผูเ้รียนมีการประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกับตาได้สมวยั  มีคะแนนเฉล่ีย 3.86 ผูเ้รียนมีการได้รับ
ประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ มีคะแนนเฉล่ีย 3.85 ผูเ้รียนมีการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่อย่างสมวยั และ
ผูเ้รียนมีการใช้ร่างกายในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ไดส้มวยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.84 ผูเ้รียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์สมวยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.82 และผูเ้รียนมีการเจริญเติบโตสมวยั มีคะแนน
เฉล่ีย 3.72 ตามล าดบั 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สภาพปัจจุบนัท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี มีคะแนนเฉล่ีย 4.12 รองลงมา ผูเ้รียนอยูใ่นบรรยากาศการเรียนรู้ผา่นการเลียนแบบท่ีดี 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.11 ผูเ้รียนมีการแสดงความสนใจและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั มีคะแนนเฉล่ีย 4.10 
ผูเ้รียนมีส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับท่ีเหมาะสม มีคะแนนเฉล่ีย 3.77 ผูเ้รียนอยู่ในส่ิงแวดลอ้มมี
ความสะอาด ปลอดภยั เขา้ถึงง่าย เอ้ือต่อการใช้ชีวิตไดอ้ย่างอิสระ มีคะแนนเฉล่ีย 3.70 และผูเ้รียน
อยูใ่นบรรยากาศรอบ ๆ ตวัเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ีย 3.69 ตามล าดบั 
 ด้านการศึกษา สภาพปัจจุบันท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ  ผู ้เรียนมีสมาธิในการเรียน
เหมาะสมกบัวยั มีคะแนนเฉล่ีย 4.12 รองลงมา ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม มีคะแนน
เฉล่ีย 4.11 ผูเ้รียนได้รับการฝึกทกัษะการด ารงชีวิตประจ าวนัท่ีสมวยั มีคะแนนเฉล่ีย 4.02 ผูเ้รียน
ไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.58 ผูเ้รียนมีการ
ส่ือสารอย่างหลากหลายและสมวยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.56 ผูเ้รียนอยู่ในบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ีย 3.46 ผูเ้รียนมีอิสระทางความคิดสร้างสรรคผ์ลงานตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 
3.44 ผูเ้รียนไดรั้บการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล มีคะแนนเฉล่ีย 3.43 และผูเ้รียน
ไดรั้บการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีท่ีผอ่นคลาย กิจกรรมท่ีหลากหลาย  มีคะแนนเฉล่ีย 3.30 ตามล าดบั 
 ดา้นอารมณ์และจิตใจ สภาพปัจจุบนัท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ผูเ้รียนมีความสุขกบัการ
เคล่ือนไหวตามจงัหวะ มีคะแนนเฉล่ีย 3.61 รองลงมา ผูเ้รียนมีความตั้งใจ เตม็ใจท่ีจะปฏิบติักิจกรรม 
มีคะแนนเฉล่ีย 3.52 ผูเ้รียนมีการแสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์เหมาะสมกับวยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.48 
ผูเ้รียนร่าเริง แจ่มใส มีคะแนนเฉล่ีย 3.47 ผูเ้รียนพึงพอใจกบัชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง มีคะแนน
เฉล่ีย 3.37 ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในตนเอง กลา้แสดงออก มีคะแนนเฉล่ีย 3.36 และผูเ้รียนยอมรับ
บุคคลรอบขา้ง มีคะแนนเฉล่ีย 3.34 ตามล าดบั 
 ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม สภาพปัจจุบนัท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ผูเ้รียนรู้จกัการแบ่ง
บนั ช่วยเหลือผูอ่ื้น มีคะแนนเฉล่ีย 4.17 รองลงมา ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัตนตามกฎกติกาทางสังคม
อย่างสมวยั มีคะแนนเฉล่ีย 4.15 ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งสมวยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.92 ผูเ้รียน
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สามารถแสดงความยินดีทุกคร้ังเม่ือเพื่อประสบความส าเร็จ มีคะแนนเฉล่ีย 3.91 ผูเ้รียนสามารถการ
ส่ือสารกบับุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัวยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.84 ผูเ้รียนสามารถการอดทนและรอคอยได้
เหมาะสมกบัวยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.82 ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสมวยั มีคะแนน
เฉล่ีย 3.81 และผูเ้รียนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งสมวยั มีคะแนนเฉล่ีย 3.71 ตามล าดบั 
 ดา้นสัมพนัธภาพทางครอบครัว สภาพปัจจุบนัท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ผูเ้รียนไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองท่ีบา้น มีคะแนนเฉล่ีย 3.93 ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อครอบครัว     
มีคะแนนเฉล่ีย 3.89 ผูเ้รียนได้รับการพาผูเ้รียนออกสู่สังคมรอบขา้ง มีคะแนนเฉล่ีย 3.84 ผูเ้รียน
ได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัว  มีคะแนนเฉล่ีย 3.67 ผู ้เรียนได้รับการอบรมเล้ียงดูท่ีดีจาก
ครอบครัว มีคะแนนเฉล่ีย 3.66 และผูเ้รียนไดรั้บการยอมรับของสมาชิกในครอบครัว มีคะแนนเฉล่ีย 
3.64 ตามล าดบั 

ดา้นภาคีเครือข่าย สภาพปัจจุบนัท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ
ท่ีเหมาะสมร่วมกบัภาคีเครือข่ายในการบ าบดัฟ้ืนฟู ควบคู่กบัการจดัการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 3.97 
ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการติดตามพฒันาการ การเยี่ยมบา้น การช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ ร่วมกบั
ภาคีเครือข่าย มีคะแนนเฉล่ีย 3.81 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ ให้
แนวทางในการพฒันาเด็กอย่างเหมาะสม มีคะแนนเฉล่ีย 3.64 และผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานและอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ และผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการ
มีส่วนร่วมในการสร้างเจตคติท่ีดีในการพฒันาเด็ก มีคะแนนเฉล่ีย 3.62 ตามล าดบั 
 
  1.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั สภาพท่ีพึงประสงค์ และความ
ตอ้งการจ าเป็นของการจดัการศึกษา  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และจดัล าดบัความส าคญั (priority setting) ของความตอ้งการจ าเป็น
โดยใชสู้ตร Modified Priority Needs Index (PNIModified) ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14 แสดงสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการจ าเป็นของการจดั
การศึกษา 

ด้านที ่ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบันท่ี

ปฏิบัต ิ
ระดับ

ความเห็น 

สภาพที่พงึ
ประสงค์ 

ระดับ
ความเห็น 

 S.D.  S.D. 
1 ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 3.65 .72 มาก 4.81 .39 มากท่ีสุด 
2 ดา้นการบริหารจดัการ 3.67 .70 มาก 4.82 .38 มากท่ีสุด 
3 ดา้นครู 3.69 .67 มาก 4.76 .46 มากท่ีสุด 
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ด้านที ่ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบันท่ี

ปฏิบัต ิ
ระดับ

ความเห็น 

สภาพที่พงึ
ประสงค์ 

ระดับ
ความเห็น 

 S.D.  S.D. 
4 ดา้นหลกัสูตรการศึกษา 3.54 .76 มาก 4.67 .62 มากท่ีสุด 
5 ดา้นการวดัและประเมินผล 3.58 .86 มาก 4.62 .76 มากท่ีสุด 
6 ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 3.42 .76 ปานกลาง 4.60 .53 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 3.60 .74 มาก 4.71 .55 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 14 พบวา่ ภาพรวมของการจดัการศึกษา สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 

3.60 อยู่ในระดับมาก  และสภาพท่ีพึงประสงค์ มีคะแนนเฉล่ีย 4.71 อยู่ในระดับมากท่ีสุด                 
ดา้นกระบวนการเรียนการสอน สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.65 อยู่ในระดบัมาก และ
สภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.81 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการบริหารจดัการ สภาพปัจจุบนั
ท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.67 อยู่ในระดบัมาก และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.82 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ดา้นครู สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.69 อยูใ่นระดบัมาก และสภาพท่ีพึง
ประสงค์ มีคะแนนเฉล่ีย 4.76 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านหลักสูตรสถานศึกษา สภาพปัจจุบันท่ี
ปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.54 อยู่ในระดับมาก และสภาพท่ีพึงประสงค์ มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ดา้นการวดัและประเมินผล สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.58 อยู่ในระดบั
มาก และสภาพท่ีพึงประสงค์ มีคะแนนเฉล่ีย 4.62 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.42 อยู่ในระดบัปานกลาง และสภาพท่ีพึง
ประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 15 แสดงสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั สภาพท่ีพึงประสงค์ และความตอ้งการจ าเป็นของการจดั
การศึกษา ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 

ข้อที ่ ตัวช้ีวัด 
สภาพปัจจุบันท่ี

ปฏิบัต ิ
สภาพที่พงึ
ประสงค์ 

ความต้องการ
จ าเป็น 

ล าดับ
ที ่

 S.D.  S.D. PNImodified 
1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นการ

เล่นที่มีความหมาย และกิจกรรมท่ี
หลากหลายเหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบคุคล  

3.61 .76 4.78 .42 .32 2 
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ข้อที ่ ตัวช้ีวัด 
สภาพปัจจุบันท่ี

ปฏิบัต ิ
สภาพที่พงึ
ประสงค์ 

ความต้องการ
จ าเป็น 

ล าดับ
ที ่

 S.D.  S.D. PNImodified 
2 ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กแต่ละบคุคล 

3.65 .75 4.80 .40 .32 2 

3 เลือกใชส่ื้อ เทคโนโลยี นวตักรรมท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

3.67 .78 4.80 .40 .31 3 

4 เปิดโอกาสใหเ้ด็กแต่ละบุคคลไดเ้รียนรู้
ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ ส่งเสริมให้เกิด
ทกัษะชีวิต 

3.64 .76 4.79 .41 .32 2 

5 ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประชุมวาง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

3.68 .66 4.79 .41 .30 4 

6 จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเฉพาะ
ดา้นกบันกัสหวิชาชีพ เช่น 
กิจกรรมบ าบดั ศิลปะบ าบดั ฯลฯ 

3.68 .66 4.80 .40 .30 4 

7 มีการเสริมแรงอยา่งหลายและเหมาะสม
กบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่
ละบุคคล 

3.66 .66 4.81 .40 .31 3 

8 จดัให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนสนบัสนุนการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

3.60 .76 4.80 .40 .33 1 

9 มีการสะทอ้นผลการพฒันาของเดก็ให้
ผูป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

3.59 .77 4.79 .41 .33 1 

10 มีการก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ข
พฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.73 .64 4.95 .22 .33 1 

รวมเฉลี่ย 3.65 .72 4.81 .39 .32  

 
 จากตารางท่ี 15 พบว่า ค่าความตอ้งการจ าเป็นของกาจดัการศึกษา ดา้นกระบวนการเรียน
การสอน ดว้ยค่าดชันี PNImodified พบวา่ ดา้นกระบวนการเรียนการสอน มีล าดบัความตอ้งการจ าเป็น
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) ภาคีเครือข่ายมีส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
(PNImodified = .33) 2) มีการสะทอ้นผลการพฒันาของเด็กให้ผูป้กครองทราบอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
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(PNImodified = .33) 3) มีการก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ือง 
(PNImodified = .33) 4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการเล่นท่ีมีความหมาย และกิจกรรมท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  (PNImodified = .32) 5) ใช้
เทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  
(PNImodified = .32) 6) เปิดโอกาสให้เด็กแต่ละบุคคลได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ ส่งเสริมให้เกิด
ทกัษะชีวิต (PNImodified = .32) 7) เลือกใชส่ื้อ เทคโนโลยี นวตักรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบั
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล (PNImodified = .31) 8) มีการเสริมแรงอย่างหลายและ
เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  (PNImodified = .31) 9) ผูป้กครองมีส่วน
ร่วมในการประชุมวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน (PNImodified = .30) และ 10) จดักิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการเฉพาะดา้นกบันกัสหวิชาชีพ เช่น กิจกรรมบ าบดั ศิลปะบ าบดั ฯลฯ (PNImodified = 
.30) 

เม่ือพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นดว้ยค่าดชันี PNImodified ท าให้ไดข้อ้มูลดา้นกระบวนการ
เรียนการสอน ท่ีควรน าไปสร้างรูปแบบ ดงัน้ี 1) ภาคีเครือข่ายมีส่วนสนบัสนุนการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 2) มีการสะทอ้นผลการพฒันาของเด็กให้ผูป้กครองทราบอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 3) 
มีการก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ือง 4) จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนผ่านการเล่นท่ีมีความหมาย และกิจกรรมท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 5) ใช้เทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  6) เปิดโอกาสให้เด็กแต่ละบุคคลไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ 
ส่งเสริมใหเ้กิดทกัษะชีวิต 7) เลือกใชส่ื้อ เทคโนโลย ีนวตักรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  8) มีการเสริมแรงอย่างหลายและเหมาะสมกับความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 9) ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน และ 10) จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเฉพาะดา้นกบันกัสหวิชาชีพ เช่น 
กิจกรรมบ าบดั ศิลปะบ าบดั ฯลฯ 
 
ตารางท่ี 16 แสดงสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั สภาพท่ีพึงประสงค์ และความตอ้งการจ าเป็นของการจดั
การศึกษา ดา้นการบริหารจดัการ 
 
 



175 
 

ข้อที ่ ตัวช้ีวัด 
สภาพปัจจุบันท่ี

ปฏิบัต ิ
สภาพที่พงึ
ประสงค์ 

ความต้องการ
จ าเป็น 

ล าดับ
ที ่

 S.D.  S.D. PNImodified 
11 มีการบริหารจดัการท่ีดีทั้ง 4 กลุ่มงาน 

(กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบคุคล และ
กลุ่มบริหารทัว่ไป)  

3.60 .83 4.97 .18 .38 1 

12 จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั 
และสามารถเขา้ถึงง่าย 

3.60 .83 4.79 .41 .33 2 

13 ส่งเสริมการมีมนุษยสั์มพนัธ์ท่ีดี และการ
ท างานเป็นทีมภายในหน่วยงาน 

3.76 .65 4.79 .41 .27 5 

14 จดัหาส่ือ เทคโนโลยี อุปกรณ์สนบัสนุน
การเรียนรู้ของเด็ก 

3.65 .67 4.82 .39 .32 3 

15 สนบัสนุนให้ครูไดรั้บการอบรม พฒันา
ตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

3.63 .66 4.78 .41 .32 
 

3 

16 เปิดโอกาสใหค้รูมีอิสระในการท างานได้
อยา่งเตม็ท่ี 

3.70 .64 4.81 .39 .30 4 

17 มีการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บคุลากร 3.69 .65 4.81 .39 .30 4 
18 มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการปฏิบติังาน

อยา่งต่อเน่ือง 
3.71 .65 4.81 .39 .30 4 

รวมเฉลี่ย 3.67 .70 4.82 .38 .31  
 

จากตารางท่ี 16 พบว่าค่าความตอ้งการจ าเป็นของการัดการศึกษา ดา้นการบริหารจดัการ 
ดว้ยค่าดชันี PNImodified พบวา่ ดา้นการบริหารจดัการ มีล าดบัความตอ้งการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย 
ดงัน้ี 1) มีการบริหารจดัการท่ีดีทั้ง 4 กลุ่มงาน (กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทัว่ไป) (PNImodified = .38) 2) จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงง่าย (PNImodified = .33) 3) จดัหาส่ือ เทคโนโลยี อุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนรู้ของเด็ก (PNImodified    = .32) 4) สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บการอบรม พฒันาตนเอง และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง (PNImodified = .32) 5) เปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการท างานได้
อย่างเต็มท่ี (PNImodified = .30) 6) มีการสร้างขวญัและก าลังใจแก่บุคลากร 7) มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง (PNImodified = .30) และ 8) ส่งเสริมการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และ
การท างานเป็นทีมภายในหน่วยงาน (PNImodified = .27) 
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เม่ือพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นด้วยค่าดัชนี PNImodified ท าให้ได้ขอ้มูลด้านการบริหาร
จดัการ ท่ีควรน าไปสร้างรูปแบบ ดงัน้ี 1) มีการบริหารจดัการท่ีดีทั้ง 4 กลุ่มงาน (กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป) 2) จัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศเป็นปัจจุบัน และสามารถเขา้ถึงง่าย  3) จดัหาส่ือ เทคโนโลยี อุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนรู้ของเด็ก 4) สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรม พฒันาตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 5) เปิดโอกาสใหค้รูมีอิสระในการท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ี 6) มีการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจแก่บุคลากร 7) มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง และ 8) ส่งเสริมการมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และการท างานเป็นทีมภายในหน่วยงาน 

 

ตารางท่ี 17 แสดงสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั สภาพท่ีพึงประสงค์ และความตอ้งการจ าเป็นของการจดั
การศึกษา ดา้นครู 

ข้อที ่ ตัวช้ีวัด 
สภาพปัจจุบันท่ี

ปฏิบัต ิ
สภาพที่พงึ
ประสงค์ 

ความต้องการ
จ าเป็น 

ล าดับ
ที ่

 S.D.  S.D. PNImodified 
19 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา 

หลกัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความจ าเป็นพิเศษท่ีส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของเด็กแต่ละบคุคล 

3.74 .64 4.79 044 .28 4 

20 ครูมีเจตคติท่ีดี เขา้ใจความแตกต่างดา้น
พฒันาการทางร่ากาย อารมณ์และจิตใจ 
ของแต่ละบุคคล 

3.73 .65 4.66 .51 .25 5 

21 ครูมีวินยั คุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.75 .64 4.68 .48 .25 5 

22 ครูน าหลกัสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์ 
เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

3.74 .64 4.78 .44 .28 4 

23 ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) เหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบคุคล 

3.63 .67 4.78 .43 .32 2 

24 ครูจดัหาหรือผลิตส่ือประกอบการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลอ้ง
กบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคล 

3.55 .80 4.79 .42 .35 1 
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ข้อที ่ ตัวช้ีวัด 
สภาพปัจจุบันท่ี

ปฏิบัต ิ
สภาพที่พงึ
ประสงค์ 

ความต้องการ
จ าเป็น 

ล าดับ
ที ่

 S.D.  S.D. PNImodified 
(IEP) เหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบคุคล 

25 ครูมีมนุษยสั์มพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก 
ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน 

3.63 .67 4.77 .45 .31 3 

26 ครูสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบั
เพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น ๆ 

3.73 .64 4.77 .46 .28 4 

27 ครูจดัท าวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาเป็นรายบคุคล 

3.73 .64 4.78 .43 .28 
 

4 

รวมเฉลี่ย 3.69 .67 4.76 .46 .29  

 
จากตารางท่ี 17 พบว่า ค่าความตอ้งการจ าเป็นของการัดการศึกษา ด้านครู ด้วยค่าดัชนี 

PNImodified พบว่า ด้านครู มีล าดับความตอ้งการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) ส่งเสริมให้ครู
จดัหาหรือผลิตส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล (PNImodified = .35)                
2) ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เหมาะสม
กบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  (PNImodified = .32) 3) ครูมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
เด็ก ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน (PNImodified = .31) 4) ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับปรัชญา 
หลกัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ (PNImodified = .28) 5) น าหลกัสูตรสถานศึกษา
มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน (PNImodified = .28) 6) ครูสร้างเครือข่าย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัเพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ (PNImodified = .28) 7) ครู
จดัท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกไ้ขปัญหาในชั้นเรียน (PNImodified = .28) 8) ครูมีเจตคติท่ีดี เขา้ใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (PNImodified = .25) และ 9) ครูมีวินยั คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ (PNImodified = .25) 

เม่ือพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นดว้ยค่าดชันี PNImodified ท าใหไ้ดข้อ้มูลดา้นครู ท่ีควรน าไป
สร้างรูปแบบ ดงัน้ี 1) ส่งเสริมให้ครูจดัหาหรือผลิตส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ
เด็กแต่ละบุคคล 2) ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  3) ครูมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก 
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ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน 4) ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับปรัชญา หลกัการจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ  5) น าหลักสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 6) ครูสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ กับเพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง 
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 7) ครูจดัท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกไ้ขปัญหาในชั้นเรียน 8) ครูมีเจตคติท่ี
ดี เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และ 9) ครูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
ตารางท่ี 18 แสดงสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั สภาพท่ีพึงประสงค์ และความตอ้งการจ าเป็นของการจดั
การศึกษา ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 

ข้อที ่ ตัวช้ีวัด 
สภาพปัจจุบันท่ี

ปฏิบัต ิ
สภาพที่พงึ
ประสงค์ 

ความต้องการ
จ าเป็น 

ล าดับ
ที ่

 S.D.  S.D. PNImodified 
28 มีการน าหลกัสูตรแกนกลาง มาพฒันา 

ปรับปรุง ให้สอดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษา 

3.63 .69 4.76 .48 .31 3 

29 มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคลอ้งและมีความยืดหยุน่กบั
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเดก็แต่
ละบุคคล 

3.61 .66 4.83 .41 .34 2 

30 จดัให้ครู ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการ
จดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา 

3.59 .68 4.50 .78 .25 
 

4 

31 มีการประเมินหลกัสูตรหลงัน า
หลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั 

3.45 .87 4.77 .45 .38 1 

32 มีการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลง 

3.44 .87 4.50 .78 .31 3 

รวมเฉลี่ย 3.54 .76 4.67 .62 .32  

 จากตารางท่ี 18 พบวา่ ค่าความตอ้งการจ าเป็นของการัดการศึกษา ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 
ดว้ยค่าดชันี PNImodified พบว่า ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา มีล าดบัความตอ้งการจ าเป็นจากมากไปหา
นอ้ย ดงัน้ี 1) มีการประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั (PNImodified = .38) 
2) มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมีความยืดหยุ่นกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กแต่ละบุคคล (PNImodified = .34) 3) มีการน าหลักสูตรแกนกลาง มาพฒันา ปรับปรุง ให้
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สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา (PNImodified   = .31) 4) มีการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง (PNImodified   = .31) และ 5) จดัใหค้รู ผูป้กครอง มีส่วนร่วมใน
การจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา (PNImodified   = .25) 

เม่ือพิจารณาความต้องการจ าเป็นด้วยค่าดัชนี PNImodified ท าให้ได้ข้อมูลด้านหลักสูตร
สถานศึกษา ท่ีควรน าไปสร้างรูปแบบ ดงัน้ี 1) มีการประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบติั 2) มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมีความยดืหยุน่กบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 3) มีการน าหลกัสูตรแกนกลาง มาพฒันา ปรับปรุง ให้สอดคลอ้ง
กับบริบทของสถานศึกษา 4) มีการปรับปรุง ทบทวนหลักสูตรของสถานศึกษาให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง และ 5) จดัใหค้รู ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา 

 
ตารางท่ี 19 แสดงสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั สภาพท่ีพึงประสงค์ และความตอ้งการจ าเป็นของการจดั
การศึกษา ดา้นการวดัและประเมินผล 

ข้อที ่ ตัวช้ีวัด 
สภาพปัจจุบันท่ี

ปฏิบัต ิ
สภาพที่พงึ
ประสงค์ 

ความต้องการ
จ าเป็น 

ล าดับ
ที ่

 S.D.  S.D. PNImodified 
33 มีรูปแบบ และวิธีการวดัท่ี

หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) เหมาะสม
กบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ
เด็กแต่ละบคุคล 

3.65 .75 4.64 .74 .27 4 

34 มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง 
และครอบคลุมตามทกัษะท่ีก าหนด
ในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

3.64 .81 4.61 .76 .27 4 

35 มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
ของเด็กระหว่างการเรียนการสอน
อยา่งต่อเน่ือง 

3.76 .88 4.61 .76 .23 5 

36 มีการน าผลการวดัและประเมินผล
วิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนว
ทางการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนอยา่งต่อเน่ือง 

3.62 .79 4.64 .74 .28 3 

37 ใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินผล 
มีความหลากหลายและเหมาะสม

3.45 .86 4.63 .74 .34 2 
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ข้อที ่ ตัวช้ีวัด 
สภาพปัจจุบันท่ี

ปฏิบัต ิ
สภาพที่พงึ
ประสงค์ 

ความต้องการ
จ าเป็น 

ล าดับ
ที ่

 S.D.  S.D. PNImodified 
กบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ
เด็กแต่ละบคุคล 

38 ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวดั
และประเมินผล 

3.34 .96 4.61 .78 .38 1 

รวมเฉลี่ย 3.58 .86 4.62 .76 .29  
 

จากตารางท่ี 19 ค่าความตอ้งการจ าเป็นของการัดการศึกษา ดา้นการวดัและประเมินผล ดว้ย
ค่าดชันี PNImodified พบวา่ ดา้นการวดัและประเมินผล มีล าดบัความตอ้งการจ าเป็นจากมากไปหานอ้ย 
ดงัน้ี 1) ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล (PNImodified = .38) 2) ใชเ้คร่ืองมือการวดั
และประเมินผล มีความหลากหลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  
(PNImodified = .34) 3) มีการน าผลการวดัและประเมินผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง (PNImodified = .28) 4) มีรูปแบบ และวิธีการวัดท่ี
หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กแต่ละบุคคล (PNImodified = .27) 5) มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง และครอบคลุมตาม
ทกัษะท่ีก าหนดในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (PNImodified = .27) และ 6) มีการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กระหวา่งการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง (PNImodified = .23) 

เม่ือพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นด้วยค่าดัชนี PNImodified ท าให้ได้ขอ้มูลด้านการวดัและ
ประเมินผล ท่ีควรน าไปสร้างรูปแบบ ดงัน้ี 1) ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล 2) 
ใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินผล มีความหลากหลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กแต่ละบุคคล 3) มีการน าผลการวดัและประเมินผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 4) มีรูปแบบ และวิธีการวดัท่ีหลากหลาย 
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่
ละบุคคล 5) มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง และครอบคลุมตามทกัษะท่ีก าหนดในแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และ 6) มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กระหว่างการเรียน
การสอนอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 20 แสดงสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั สภาพท่ีพึงประสงค์ และความตอ้งการจ าเป็นของการจดั
การศึกษา ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

ข้อที ่ ตัวช้ีวัด 
สภาพปัจจุบันท่ี

ปฏิบัต ิ
สภาพที่พงึ
ประสงค์ 

ความต้องการ
จ าเป็น 

ล าดับ
ที ่

 S.D.  S.D. PNImodified 
39 จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน หลากหลาย 
และเหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบคุคล 

3.59 .83 4.77 .46 .33 5 

40 มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสมกบัสมาธิของเด็กแต่ละ
บุคคล 

3.51 .83 4.91 .32 .40 1 

41 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึง
ความสามารถ และผลดัเปล่ียนการ
เป็นผูน้ าในชั้นเรียน 

3.31 .75 4.54 .53 .37 2 

42 จดับรรยากาศการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนใหผ้อ่นคลาย 

3.31 .73 4.39 .54 .33 5 

43 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้เด็กมีความรับผดิชอบ 

3.34 .65 4.54 .53 .36 3 

44 เปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการ
สร้างสัมพนัธภาพทางสังคม
ร่วมกนัในชั้นเรียน 

3.46 .66 4.53 .56 .31 6 

45 มีความปลอดภยั สะดวก สะอาด 
ปราศจากอนัตรายและมลพิษต่าง ๆ 
ท่ีส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ 

3.39 .79 4.55 .52 .34 4 

รวมเฉลี่ย 3.42 .76 4.60 .53 .35  

 
จากตารางท่ี 20 พบว่า ค่าความตอ้งการจ าเป็นของการัดการศึกษา ด้านบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้ม ด้วยค่าดัชนี PNImodified พบว่า ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม มีล าดับความ
ตอ้งการจ าเป็นจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของกระบวนการจดัการเรียน
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การสอนท่ีเหมาะสมกับสมาธิของเด็กแต่ละบุคคล (PNImodified = .40) 2) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
แสดงออกถึงความสามารถ และผลดัเปล่ียนการเป็นผูน้ าในชั้นเรียน (PNImodified = .37) 3) มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กมีความรับผิดชอบ (PNImodified = .36) 4) มีความปลอดภยั สะดวก 
สะอาด ปราศจากอันตรายและมลพิษต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ  
(PNImodified = .34) 5) จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน หลากหลาย และเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  (PNImodified 

= .33) 6) จดับรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผ่อนคลาย  (PNImodified = .33) และ 7) 
เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสัมพนัธภาพทางสังคมร่วมกันในชั้นเรียน (PNImodified = 
.31) 

เม่ือพิจารณาความตอ้งการจ าเป็นดว้ยค่าดชันี PNImodified ท าใหไ้ดข้อ้มูลดา้นบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม ท่ีควรน าไปสร้างรูปแบบ ดังน้ี 1) มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัสมาธิของเด็กแต่ละบุคคล 2) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึง
ความสามารถ และผลดัเปล่ียนการเป็นผูน้ าในชั้นเรียน 3) มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กมี
ความรับผิดชอบ 4) มีความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจากอนัตรายและมลพิษต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 5) จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน หลากหลาย และเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่
ละบุคคล 6) จดับรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผ่อนคลาย และ 7) เปิดโอกาสให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการสร้างสัมพนัธภาพทางสังคมร่วมกนัในชั้นเรียน 

 
2) การวิเคราะห์เน้ือหาข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์เน้ือหาขอ้มูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและแบบสอบถามเป็นการสอบถามสภาพ

ปัจจุบนัของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั 
และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการจดัการการศึกษา โดยผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกล าดบัความตอ้งการจ าเป็นดว้ย
ค่าดชันี PNImodified ในแต่ละประเด็น ล าดบัท่ี 1 – 5 ไดข้อ้มูลท่ีจะน าไปร่างรูปแบบการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ดงัน้ี 

1. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
1.1 จดัใหภ้าคีเครือข่ายมีส่วนสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

  มีการประสานงานกบัภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน โดยเขา้มาร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางออ้ม ในรูปแบบ
ของการอบรมให้ความรู้ การจัดค่าย จิตอาสาช่วยสอน การรักษาทางการแพทย์ การกระตุ้น
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พฒันาการ การใหค้  าปรึกษา และการพฒันาศกัยภาพเฉพาะทางดว้ยนกัสหวิชาชีพ ท่ีส่งผลใหเ้ด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

1.2 มีการสะทอ้นผลการพฒันาของเด็กใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  
 มีการสะท้อนผลการพัฒนาของเด็กหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผูป้กครองทราบอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ พร้อมทั้ งให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประชุมวาง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป และร่วมกจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบา้น
อยา่งต่อเน่ือง 

1.3 มีการก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอยา่งต่อเน่ือง  
 มีการก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ือง โดย

การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ครู นักสหวิชาชีพ ดว้ยกระบวนการทดสอบ สังเกตพฤติกรรม การ
สัมภาษณ์ผูป้กครอง และน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปวางแผนการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาศกัยภาพเด็ก
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคลต่อไป 

1.4 จดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย และเหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

 จดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย และเหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล จดักิจกรรมจากเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียาก มีการเสริมแรงอยา่ง
หลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล และเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละ
บุคคลไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ  

1.5 ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็ก
แต่ละบุคคล  

ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็ก
แต่ละบุคคล ซ่ึงหน่ึงคนอาจมีความจ าเป็นตอ้งใช้หลายเทคนิค วิธีการ  และเลือกใช้ส่ือ เทคโนโลยี 
นวตักรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล พร้อมทั้งมี
การส่งเสริมให้ความรู้ในเร่ืองการเลือกใช้เทคนิค วิธีการเรียนการสอนและการเลือกใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี นวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  ให้กบัครูและ
ผูป้กครอง 

2. ด้านการบริหารจัดการ 
2.1 มีการบริหารจัดการท่ี ดีทั้ ง  4 กลุ่มงาน  (กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทัว่ไป) 
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 มีการบริหารจัดการท่ีดีทั้ ง  4 กลุ่มงาน  (กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทัว่ไป) โดยแบ่งหนา้ท่ีการรับผิดชอบงานตาม
โครงสร้างบริหารของบุคลากรอยา่งชดัเจน มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 

2.2 จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงง่าย  
 จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั เพื่อประกอบการตดัสินใจ การบริหาร

และการเรียนการสอน ควรมีบุคลากรเฉพาะมาจัดระบบสารสนเทศและให้ความรู้กับทุกคนท่ี
เก่ียวขอ้งจนสามารถน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยจดัระบบสารสนเทศแยกเป็น
ประเภท เช่น สารสนเทศดา้นขอ้มูลของสถานศึกษา ผูเ้รียน ครูและบุคลากร ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ทรัพยากรและอาคารสถานท่ี และขอ้มูลสารสนเทศสามารถเขา้ถึงง่าย 

2.3 จดัหาส่ือ เทคโนโลย ีอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็ก  
  จดัหาส่ือ เทคโนโลยี อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กให้เพียงพอกบัการใช้
งานประกอบการจดัการเรียนการสอน หรือการจดัอบรมให้ครู ผูป้กครองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจและใช้ส่ือได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา อย่างต่อเน่ือง เพื่อความเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล 

2.4 สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรม พฒันาตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

 สนบัสนุนให้ครูไดรั้บการอบรม พฒันาตนเองในเร่ืองท่ีตนสนใจหรือมีความถนดั
เพื่อเพิ่มทกัษะและความเช่ียวชาญของครูในเร่ืองนั้น ๆ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
แกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้รียนและชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

2.5 เปิดโอกาสใหค้รูมีอิสระในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
 เปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการท างานไดอ้ย่างเตม็ท่ี สามารถเสนอความคิดในการ

ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมให้การ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ ส่งผลให้เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และการท างานเป็นทีมภายใน
หน่วยงาน 
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3. ด้านครู 
3.1 ส่งเสริมให้ครูจัดหาหรือผลิตส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ
เด็กแต่ละบุคคล  

 ส่งเสริมให้ครูจัดหาหรือผลิตส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ
เด็กแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูพฒันาส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายและต่อเน่ือง 

3.2 ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
ผูป้กครอง ครูท่ีรับผิดชอบ นกัสหวิชาชีพ บนพื้นฐานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก  
น ามาประชุมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
ทางด้านการแพทยห์รือสุขภาพ ขอ้มูลด้านการศึกษา ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น การก าหนดแนวทาง
การศึกษาและการวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษ (ระดบัความสามารถปัจจุบนั เป้าหมายระยะยาว 1 
ปี จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑแ์ละวิธีประเมินผล และผูรั้บผิดชอบ) ความ
ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา คณะกรรมการ
จดัท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และความเห็นของบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือผูเ้รียน 
รวมถึงการออกแบบแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) วางเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียากขึ้นใหมี้ความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

3.3 ครูมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน 
 ส่งเสริมให้ครูมีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน  สร้าง

เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัเพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในเร่ืองการ
พฒันาศกัยภาพเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ จากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงจากประสบการณ์ของครู ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างเป็นระบบภายในองค์กรอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.4 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา หลกัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความ
จ าเป็นพิเศษ  

ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา หลกัการจดัการศึกษาส าหรับ
เด็กท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ มีเจตคติท่ีดี เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลดา้นพฒันาการทางร่ากาย 
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อารมณ์และจิตใจของแต่ละบุคคล เช่น ลักษณะของความพิการ สถานภาพความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวและชุมชน ความสามารถหรือขอ้จ ากดัของเด็กแต่ละบุคคล ส่ิงท่ีชอบ/ไม่ชอบหรือกลวั
เกิดความหวาดระแวง การรับประทานอาหาร ผลการรักษาทางการแพทย ์รวมถึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาศกัยภาพของเด็กแต่ละบุคคล  

3.5 น าหลกัสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
 ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสถานศึกษามาวิ เคราะห์ ร่วมกับผลการประเมิน

ความสามารถพื้นฐาน ระดับความสามารถและขอ้มจ ากัดของเด็กแต่ละบุคคล ร่วมกับผูบ้ริหาร 
ผูป้กครอง ครูผูรั้บผิดชอบ และนักสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล 

4. ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
4.1 มีการประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั  
 มีการประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั  การมีส่วน

ร่วมในการประเมินกบัผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร รวมถึงผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  โดยประเมิน
จากผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน และประเมินจากการจดัการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบว่าเม่ือน า
หลกัสูตรไปใชจ้ดัการเรียนการสอนในสถานการณ์จริงแลว้เป็นอยา่งไร มีปัญหา/อุปสรรคอยา่งไร  

4.2 มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมีความยืดหยุน่กบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  
  มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมีความยืดหยุ่นกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล พฒันาจากหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเร่ิมของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2558 และผลการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน
มาประกอบการจดัท าหลกัสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล
โดยครูและบุคลากรภายในและภายนอกทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร เป็นการ
จดัท าหลกัสูตรท่ีไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งก าหนดบทบาทของผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน คณะสหวิชาชีพ ผูป้กครอง และบุคลากรสนบัสนุน 

4.3 มีการน าหลักสูตรแกนกลาง มาพฒันา ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  

 มีการน าหลักสูตรแกนกลาง มาพัฒนา ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ซ่ึงมีการน าหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเร่ิมของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2558 เป็นหลกัสูตรตน้แบบ และน าจุดเด่นของชุมชน 



187 
 

ปราชญ์ชาวบา้น วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

4.4 มีการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
 มีการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดย

การน าเน้ือหา หรือส่วนท่ีตอ้งการปรับปรุง ทบทวนในหลกัสูตรให้มีความเหมาะสม ยืดหยุ่น และ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 

4.5 จดัใหค้รู ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 จดัให้ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ให้มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า

หลกัสูตรสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา ก าหนดเน้ือหา วิธีการ
และเกณฑก์ารวดัและประเมินผล ก าหนดบทบาทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการน าหลกัสูตรน้ีไปใช ้ 

5. ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล  
 ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการท่ี

หลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสอบถาม ท่ีมีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กแต่ละบุคคล และร่วมประเมินควบคู่กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

5.2 ใช้เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

 ใช้เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต เป็นเคร่ืองมือท่ีเขา้ใจง่ายไม่
ซบัซอ้น ทั้งครู ผูป้กครอง นกัสหวิชาชีพ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชว้ดัและประเมินผลได ้

5.3 มีการน าผลการวดัและประเมินผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  

 มีการน าผลการวดัและประเมินผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง อาทิ เทคนิควิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงพฒันาส่ือประกอบการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง นกัสหวิชาชีพ และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งใหมี้ความเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กต่ละบุคคล 

5.4 มีรูปแบบ และวิธีการวัดท่ีหลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

 มีรูปแบบ และวิธีการวดัท่ีหลากหลาย ยึดการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ตามความสามารถและขอ้จ ากดัของเด็กแต่ละบุคคล เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็น
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พิเศษของเด็กแต่ละบุคคล มีการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน มีเกณฑก์ารประเมิน
ท่ีเหมาะสม อาทิ สามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอย่างได ้หรือสามารถปฏิบติั
กิจกรรมไดด้ว้ยตนเองแต่ตอ้งมีการกระตุน้ทางกาย วาจา และท่าทาง หรือสามารถปฏิบติักิจกรรมได้
โดยมีการช่วยเหลือ  

5.5 มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง และครอบคลุมตามทกัษะท่ีก าหนดในแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

 มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง และครอบคลุมตามทกัษะท่ีก าหนดในแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กระหวา่งการเรียนการสอน
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีความยดืหยุน่ของเน้ือหา และวิธีการวดัและประเมินผล  

6. ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
6.1 มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของกระบวนการจดัการเรียนการสอน และจดักิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัสมาธิของเด็กแต่ละบุคคล  
 มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมมีความกระชบัไม่ซบัซอ้น และหลีกเล่ียงส่ิงแวดลอ้มท่ีจะส่งผลต่อการวอกแวกของสมาธิ
ของเด็ก และจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผ้อ่นคลาย ท่ีเหมาะสมกบัสมาธิของเด็กแต่ละบุคคล 

6.2 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ และผลดัเปล่ียนการเป็นผูน้ าใน
ชั้นเรียน  

จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ 
และผลดัเปล่ียนการเป็นผูน้ าการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน สร้างความคุน้เคยกบั
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ สร้างความมัน่ใจท่ีจะส่งผลใหเ้ด็กมีสภาพทางอารมณ์และจิตใจท่ีดีในการเรียน
การอสน และเปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสัมพนัธภาพทางสังคมร่วมกนัในชั้นเรียน 

6.3 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหเ้ด็กมีความรับผิดชอบ  
 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนได้รับการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหเ้ด็กมีความรับผิดชอบ อาทิ ตั้งใจปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนจน
เสร็จ การเก็บส่ิงของเขา้ท่ีหลงัใชเ้สร็จแลว้ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบในชั้นเรียน การไม่แยง่ส่ิงของ
จากผูอ่ื้นโดยไม่ขอก่อน การรู้จกัแบ่งปันช่วยเหลือผูอ่ื้น  

6.4 มีความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจากอนัตรายและมลพิษต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ  



189 
 

จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มให้มีความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจาก
อนัตรายและมลพิษต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ กระตุน้ให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา สามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งอิสระ 

6.5 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้ งภายในและภายนอก
หอ้งเรียน หลากหลาย และเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้ งภายในและภายนอก
ห้องเรียนให้เป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน จัดมุมการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กอย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 
 
  ข้ันตอนท่ี 4 ร่างรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย 

จากการสังเคราะห์แนวคิด หลักการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการร่างรูปแบบการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั  ผูว้ิจยัไดก้ าหนด
กรอบสาระของร่างรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดบัปฐมวยั จากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ และเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม สรุปลกัษณะของรูปแบบประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัภาพ 
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(ฉบับร่าง) 
รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย  

Educational Model to Enhance the Quality of Life for Children  
with Special Needs in Early Childhood 

 

 
 
 

  
  
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 6 รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
ระดบัปฐมวยั (ฉบบัร่าง) 

 

ส่วนท่ี 1 บทน า 
1. หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ 
2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

ส่วนท่ี 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

 
1. ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 
2. ดา้นการบริหารจดัการ 
3. ดา้นครู 
4. ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 
5. ดา้นการวดัและประเมินผล 
6. ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช้ 
ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ 

คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการ 
จ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย 

 
1. ดา้นสุขภาพทางร่างกาย 
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
3. ดา้นการศึกษา  
4. ดา้นอารมณ์และจิตใจ  
5. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  
6. ดา้นสัมพนัธภาพทางครอบครัว  
7. ดา้นภาคีเครือข่าย 
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(ฉบับร่าง)  
รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย 

 
ส่วนท่ี 1 บทน า 
 1. หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ 
  1.1 รัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2560  

มาตรา 54 รัฐตอ้งด าเนินการใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาเป็นเวลาสิบสอง
ปี ตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย  

รัฐต้องด าเนินการให้เ ด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า รับ
การศึกษาตามวรรคหน่ึงเพื่อพฒันาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกบัวยั 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชนเขา้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการดว้ย 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน
ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจดัใหมี้การร่วมมือกนัระหวา่งรัฐ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน 

ในการจดัการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากบั ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การจดัการศึกษาดงักล่าวมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่า
ดว้ยการศึกษาแห่งชาติซ่ึงอย่างนอ้ยตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และ
การด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติดว้ย 

การศึกษาทั้งปวงตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเช่ียวชาญไดต้ามความถนดัของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
  1.2 พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  

มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดงัน้ี (1) ไดรั้บการศึกษาโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งไดรั้บเทคโนโลยี ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษา 
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและ
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น (3) ได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
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มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล โดยใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ และตอ้งมีการปรับปรุงแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในประกาศ
กระทรวง 

สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งการ
เรียนร่วม การจดัการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพฒันา
ศกัยภาพในการด ารงชีวิตอิสระการพฒันาทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการอ่ืนใด 

ให้สถานศึกษาในทุกสังกดัจดัสภาพแวดลอ้ม ระบบสนับสนุนการเรียน
การสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ท่ีคนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้

ใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาในทุกสังกดั มีหนา้ท่ีรับคนพิการเขา้ศึกษา
ในสัดส่วนหรือจ านวนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 

สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเขา้ศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบติั
โดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 

ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนผูดู้แลคนพิการและ
ประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับ หรือ
บริการทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 
  1.3 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

วิสัยทศัน์ของยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) วา่ “ประเทศไทยมี
ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ด้วยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย ัง่ยืน” ทั้ งน้ี วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อนัไดแ้ก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมัน่คง ย ัง่ยืนของสถาบนัหลกัของชาติ การด ารงอยู่อย่างมัน่คงของชาติและ
ประชาชนจากภยัคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกนัในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยค์วามเจริญเติบโต
ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยัง่ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มความมัน่คงทางพลงังานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติประสาน
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สอดคลอ้งกนัดา้นความมัน่คงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรี โดย
ท่ีความมัน่คงเป็นรากฐานของทั้ง 3 ประการท่ีจะท าใหเ้กิดความมัง่คัง่และยัง่ยนืได ้ 
  1.4 แผนพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2560-2564  
   ก าหนดวิสัยทศัน์ “คนพิการเขา้ถึงสิทธิไดจ้ริง ด ารงชีวิตอิสระในสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน” ภายใตย้ทุธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ไดแ้ก่ เสริมพลงัคน
พิการและองค์กรดา้นคนพิการให้มีศกัยภาพและความเขม้แข็ง (Empowerment) พฒันาคุณภาพการ
บริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (Quality Management) 
เสริมสร้างความเขา้ใจและเจตคติ เชิงสร้างสรรคต์่อคนพิการและความพิการ (Understanding) สร้าง
สภาพแวดลอ้ม และบริการสาธารณะท่ีทุกคนเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได ้(Accessibility) ส่งเสริม
การบูรณาการเครือข่ายและสร้าง การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างย ั่งยืน 
(Linkage)  
 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
 
ส่วนท่ี 2 แนวทางการจัดการศึกษา 

1. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
1.1 จดัใหภ้าคีเครือข่ายมีส่วนสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

  มีการประสานงานกบัภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน โดยเขา้มาร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางออ้ม ในรูปแบบ
ของการอบรมให้ความรู้ การจัดค่าย จิตอาสาช่วยสอน การรักษาทางการแพทย์ การกระตุ้น
พฒันาการ การใหค้  าปรึกษา และการพฒันาศกัยภาพเฉพาะทางดว้ยนกัสหวิชาชีพ ท่ีส่งผลใหเ้ด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

1.2 มีการสะทอ้นผลการพฒันาของเด็กใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  
 มีการสะท้อนผลการพัฒนาของเด็กหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผูป้กครองทราบอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ พร้อมทั้ งให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประชุมวาง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป และร่วมกจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบา้น
อยา่งต่อเน่ือง 

1.3 มีการก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอยา่งต่อเน่ือง  
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 มีการก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ือง โดย
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ครู นักสหวิชาชีพ ดว้ยกระบวนการทดสอบ สังเกตพฤติกรรม การ
สัมภาษณ์ผูป้กครอง และน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปวางแผนการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาศกัยภาพเด็ก
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคลต่อไป 

1.4 จดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย และเหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

 จดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย และเหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล จดักิจกรรมจากเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียาก มีการเสริมแรงอยา่ง
หลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล และเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละ
บุคคลไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ  

1.5 ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็ก
แต่ละบุคคล  

ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็ก
แต่ละบุคคล ซ่ึงหน่ึงคนอาจมีความจ าเป็นตอ้งใช้หลายเทคนิค วิธีการ  และเลือกใช้ส่ือ เทคโนโลยี 
นวตักรรมท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล พร้อมทั้งมี
การส่งเสริมให้ความรู้ในเร่ืองการเลือกใช้เทคนิค วิธีการเรียนการสอนและการเลือกใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี นวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  ให้กบัครูและ
ผูป้กครอง 

2. ด้านการบริหารจัดการ 
2.1 มีการบริหารจัดการท่ี ดีทั้ ง  4 กลุ่มงาน  (กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทัว่ไป) 
 มีการบริหารจัดการท่ีดีทั้ ง  4 กลุ่มงาน  (กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทัว่ไป) โดยแบ่งหนา้ท่ีการรับผิดชอบงานตาม
โครงสร้างบริหารของบุคลากรอยา่งชดัเจน มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง 

2.2 จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงง่าย  
 จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั เพื่อประกอบการตดัสินใจ การบริหาร

และการเรียนการสอน ควรมีบุคลากรเฉพาะมาจัดระบบสารสนเทศและให้ความรู้กับทุกคนท่ี
เก่ียวขอ้งจนสามารถน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยจดัระบบสารสนเทศแยกเป็น
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ประเภท เช่น สารสนเทศดา้นขอ้มูลของสถานศึกษา ผูเ้รียน ครูและบุคลากร ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ทรัพยากรและอาคารสถานท่ี และขอ้มูลสารสนเทศสามารถเขา้ถึงง่าย 

2.3 จดัหาส่ือ เทคโนโลย ีอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็ก  
  จดัหาส่ือ เทคโนโลยี อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กให้เพียงพอกบัการใช้
งานประกอบการจดัการเรียนการสอน หรือการจดัอบรมให้ครู ผูป้กครองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจและใช้ส่ือได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา อย่างต่อเน่ือง เพื่อความเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล 

2.4 สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรม พฒันาตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

 สนบัสนุนให้ครูไดรั้บการอบรม พฒันาตนเองในเร่ืองท่ีตนสนใจหรือมีความถนดั
เพื่อเพิ่มทกัษะและความเช่ียวชาญของครูในเร่ืองนั้น ๆ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
แกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้รียนและชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

2.5 เปิดโอกาสใหค้รูมีอิสระในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
 เปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการท างานไดอ้ย่างเตม็ท่ี สามารถเสนอความคิดในการ

ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมให้การ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ ส่งผลให้เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และการท างานเป็นทีมภายใน
หน่วยงาน 

3. ด้านครู 
3.1 ส่งเสริมให้ครูจัดหาหรือผลิตส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ
เด็กแต่ละบุคคล  

 ส่งเสริมให้ครูจัดหาหรือผลิตส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ
เด็กแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูพฒันาส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายและต่อเน่ือง 

3.2 ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  
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จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
ผูป้กครอง ครูท่ีรับผิดชอบ นกัสหวิชาชีพ บนพื้นฐานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก  
น ามาประชุมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
ทางด้านการแพทยห์รือสุขภาพ ขอ้มูลด้านการศึกษา ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น การก าหนดแนวทาง
การศึกษาและการวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษ (ระดบัความสามารถปัจจุบนั เป้าหมายระยะยาว 1 
ปี จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑแ์ละวิธีประเมินผล และผูรั้บผิดชอบ) ความ
ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา คณะกรรมการ
จดัท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และความเห็นของบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือผูเ้รียน 
รวมถึงการออกแบบแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) วางเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียากขึ้นใหมี้ความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

3.3 ครูมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน 
 ส่งเสริมให้ครูมีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน  สร้าง

เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัเพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในเร่ืองการ
พฒันาศกัยภาพเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ จากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงจากประสบการณ์ของครู ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างเป็นระบบภายในองค์กรอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.4 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา หลกัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความ
จ าเป็นพิเศษ  

ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา หลกัการจดัการศึกษาส าหรับ
เด็กท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ มีเจตคติท่ีดี เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลดา้นพฒันาการทางร่ากาย 
อารมณ์และจิตใจของแต่ละบุคคล เช่น ลักษณะของความพิการ สถานภาพความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวและชุมชน ความสามารถหรือขอ้จ ากดัของเด็กแต่ละบุคคล ส่ิงท่ีชอบ/ไม่ชอบหรือกลวั
เกิดความหวาดระแวง การรับประทานอาหาร ผลการรักษาทางการแพทย ์รวมถึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาศกัยภาพของเด็กแต่ละบุคคล  

3.5 น าหลกัสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
 ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสถานศึกษามาวิ เคราะห์ ร่วมกับผลการประเมิน

ความสามารถพื้นฐาน ระดับความสามารถและขอ้มจ ากัดของเด็กแต่ละบุคคล ร่วมกับผูบ้ริหาร 
ผูป้กครอง ครูผูรั้บผิดชอบ และนักสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล 
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4. ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
4.1 มีการประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั  
 มีการประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั  การมีส่วน

ร่วมในการประเมินกบัผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร รวมถึงผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  โดยประเมิน
จากผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน และประเมินจากการจดัการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบว่าเม่ือน า
หลกัสูตรไปใชจ้ดัการเรียนการสอนในสถานการณ์จริงแลว้เป็นอยา่งไร มีปัญหา/อุปสรรคอยา่งไร  

4.2 มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมีความยืดหยุน่กบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  
  มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมีความยืดหยุ่นกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล พฒันาจากหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเร่ิมของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2558 และผลการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน
มาประกอบการจดัท าหลกัสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล
โดยครูและบุคลากรภายในและภายนอกทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร เป็นการ
จดัท าหลกัสูตรท่ีไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งก าหนดบทบาทของผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน คณะสหวิชาชีพ ผูป้กครอง และบุคลากรสนบัสนุน 

4.3 มีการน าหลักสูตรแกนกลาง มาพฒันา ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  

 มีการน าหลักสูตรแกนกลาง มาพัฒนา ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ซ่ึงมีการน าหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเร่ิมของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2558 เป็นหลกัสูตรตน้แบบ และน าจุดเด่นของชุมชน 
ปราชญ์ชาวบา้น วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมี
ความสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

4.4 มีการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
 มีการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดย

การน าเน้ือหา หรือส่วนท่ีตอ้งการปรับปรุง ทบทวนในหลกัสูตรให้มีความเหมาะสม ยืดหยุ่น และ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 

4.5 จดัใหค้รู ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 จดัให้ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ให้มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า

หลกัสูตรสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา ก าหนดเน้ือหา วิธีการ
และเกณฑก์ารวดัและประเมินผล ก าหนดบทบาทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการน าหลกัสูตรน้ีไปใช ้ 
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5. ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล  
 ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการท่ี

หลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสอบถาม ท่ีมีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กแต่ละบุคคล และร่วมประเมินควบคู่กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

5.2 ใช้เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

 ใช้เคร่ืองมือการวดัและประเมินผล มีความหลากหลายและเหมาะสมกับความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต เป็นเคร่ืองมือท่ีเขา้ใจง่ายไม่
ซบัซอ้น ทั้งครู ผูป้กครอง นกัสหวิชาชีพ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชว้ดัและประเมินผลได ้

5.3 มีการน าผลการวดัและประเมินผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  

 มีการน าผลการวดัและประเมินผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง อาทิ เทคนิควิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงพฒันาส่ือประกอบการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง นกัสหวิชาชีพ และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งใหมี้ความเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กต่ละบุคคล 

5.4 มีรูปแบบ และวิธีการวัดท่ีหลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

 มีรูปแบบ และวิธีการวดัท่ีหลากหลาย ยึดการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ตามความสามารถและขอ้จ ากดัของเด็กแต่ละบุคคล เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษของเด็กแต่ละบุคคล มีการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน มีเกณฑก์ารประเมิน
ท่ีเหมาะสม อาทิ สามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอย่างได ้หรือสามารถปฏิบติั
กิจกรรมไดด้ว้ยตนเองแต่ตอ้งมีการกระตุน้ทางกาย วาจา และท่าทาง หรือสามารถปฏิบติักิจกรรมได้
โดยมีการช่วยเหลือ  

5.5 มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง และครอบคลุมตามทกัษะท่ีก าหนดในแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

 มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง และครอบคลุมตามทกัษะท่ีก าหนดในแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กระหวา่งการเรียนการสอน
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีความยดืหยุน่ของเน้ือหา และวิธีการวดัและประเมินผล  
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6. ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
6.1 มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของกระบวนการจดัการเรียนการสอน และจดักิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัสมาธิของเด็กแต่ละบุคคล  
 มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมมีความกระชบัไม่ซบัซอ้น และหลีกเล่ียงส่ิงแวดลอ้มท่ีจะส่งผลต่อการวอกแวกของสมาธิ
ของเด็ก และจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผ้อ่นคลาย ท่ีเหมาะสมกบัสมาธิของเด็กแต่ละบุคคล 

6.2 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ และผลดัเปล่ียนการเป็นผูน้ าใน
ชั้นเรียน  

จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ 
และผลดัเปล่ียนการเป็นผูน้ าการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน สร้างความคุน้เคยกบั
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ สร้างความมัน่ใจท่ีจะส่งผลใหเ้ด็กมีสภาพทางอารมณ์และจิตใจท่ีดีในการเรียน
การอสน และเปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสัมพนัธภาพทางสังคมร่วมกนัในชั้นเรียน 

6.3 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหเ้ด็กมีความรับผิดชอบ  
 จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนได้รับการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหเ้ด็กมีความรับผิดชอบ อาทิ ตั้งใจปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนจน
เสร็จ การเก็บส่ิงของเขา้ท่ีหลงัใชเ้สร็จแลว้ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบในชั้นเรียน การไม่แยง่ส่ิงของ
จากผูอ่ื้นโดยไม่ขอก่อน การรู้จกัแบ่งปันช่วยเหลือผูอ่ื้น  

6.4 มีความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจากอนัตรายและมลพิษต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ  

จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มให้มีความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจาก
อนัตรายและมลพิษต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ กระตุน้ให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา สามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งอิสระ 

6.5 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้ งภายในและภายนอก
หอ้งเรียน หลากหลาย และเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้ งภายในและภายนอก
ห้องเรียนให้เป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน จัดมุมการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กอย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 
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ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช้ 
การน ารูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

ระดบัปฐมวยั ไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ มีแนวทางส าหรับศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ดงัน้ี 
1. สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น

พิเศษให้เกิดในตวัผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จนถึงขั้นสามารถจดัการศึกษา
ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. พฒันาผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ให้มีความรู้ความเขา้ใจ 
และมีทกัษะในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีก าหนดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. จดัประชุมสัมมนาร่วมกนัเพื่อก าหนดเป้าหมายการพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  

4. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ดงัน้ี 

 4.1 ผูบ้ริหาร มีบทบาทหน้าท่ี สนับสนุนการด าเนินงานท่ีส่งเสริมการจดั
การศึกษา จดัหาส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ งบประมาณ บุคลากร เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั  

 4.2 ครู มีบทบาทหนา้ท่ี ออกแบบจดักิจกรรมการเรียนการสอน จดัหาหรือ
ผลิตส่ือประกอบการเรียนการสอนให้ค  าแนะน าแก่ผูป้กครองในการพฒันาศกัยภาพเด็กท่ีบา้น ท่ี
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั  

 4.3 ผูป้กครอง มีบทบาทหนา้ท่ี มีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการศึกษา 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองท่ีบา้น การวดัและประเมินผลของเด็ก สนบัสนุนให้เด็ก
ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพชีวิต เช่น การกระตุน้พฒันาการอย่างต่อเน่ือง การเปิด
โอกาสใหเ้ด็กไดใ้ชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม สนบัสนุนใหเ้ด็กไดท้ ากิจกรรมท่ีตนสนใจ เป็นตน้   

 4.4 ผูท่ี้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย แพทย์ นักสหวิชาชีพ ชุมชน และภาคี
เครือข่าย มีหน้าท่ีสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การ
กระตุน้พฒันาการทางการแพทย ์การจดัค่าย การใหค้  าปรึกษา การส่งเสริมใหเ้ด็กไดช้ชี้วิตในชุมชน
ไดอ้ยา่งอิสระ เป็นตน้ 

5. มีการด าเนินการนิเทศ ติดตาม การด าเนินการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  
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ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ 
 1. เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษท่ีมารับบริการมีคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพทางร่างกาย 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการศึกษา ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางครอบครัว ดา้นภาคีเครือข่าย ดีขึ้นบรรลุผลองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัท่ีตั้งไว ้

2. ผูบ้ริหาร และครูมีความตระหนักในหน้าท่ี และความรับผิดชอบในหน้าท่ีต่อตนเอง 
เพื่อนร่วมงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในการร่วม
พฒันาการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  เพื่อให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รเอกชน ฯลฯ มีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลท่ีเหมาะสม 
 4. จดัหาส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษอยา่งแทจ้ริง 
 5. ในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษหลกัส าคญัลกัษณะของ
ความสามารถและขอ้จ ากดัของแต่ละบุคคล รวมถึงการเลือกเทคนิค วิธีการท่ีเหมาะสม เช่น สอนซ ้ า 
สอนย  ้า สอนทวน จนกว่าเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษจะเกิดทกัษะในเร่ืองนั้น ๆ ตอ้งอาศยั
ความอดทน เวลา และความต่อเน่ืองในการฝึก 
 6. ในการด าเนินการพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษตอ้งมีการวางแผนการปฏิบติังานท่ีชัดเจน และมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลเป็น    
ระยะ ๆ ทั้งก่อนการด าเนินงาน ระหวา่งด าเนินการ และหลงัด าเนินงาน 
 
  ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินร่างรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย  
 1. การตรวจสอบรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ผูว้ิจยัไดน้าร่างรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั  ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเหมาะสมของรูปแบบ โดย
การจดัประชุมสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ในวนัท่ี 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 
12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงผลการตรวจสอบ
รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั  
สรุปไดด้งัตารางท่ี 22 
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ตารางท่ี 21 สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
รายการประเมิน ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 

ส่วนท่ี 1 บทน า ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ส่วนท่ี 1 บทน า ท่ีประกอบดว้ย 
หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ และวตัถุประสงคข์อง
รูปแบบ มีความเหมาะสม และควรเพิ่มรายละเอียด
เพื่อใหมี้ความสมบูรณ์มากขึ้น 

1. หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ 1. ควรเพิ่ม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2562 
2. ควรเพิ่มหลกัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั และ
หลกัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ 
3. ควรเพิ่มความหมายและความส าคญัของคุณภาพชีวิต 

2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 1. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นวา่วตัถุประสงค์ของรูปแบบมี
ความเหมาะสม 

ส่วนท่ี 2 แนวทางการจดัการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ส่วนท่ี 2 แนวทางการจดั
การศึกษา ท่ีประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ มีความ
เหมาะสม และควรเพิ่มรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบ
เพื่อใหมี้ความสมบูรณ์มากขึ้น 

1. ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 1. ควรเพิ่มภาคีเครือข่าย (ผูป้กครอง นกัสหวิชาชีพ ฯลฯ) 
เขา้มามีส่วนร่วมในทุกตวัช้ีวดั 
2. การก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็กเป็น
รายบุคคลอยา่งต่อเน่ือง ควรเพิ่มความเหาะสมของและ
บุคคล และเพิ่มภาคีเครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วม  
3. เสริมการเสริมแรงควรเนน้การเสริมแรงทางบวก 
เพราะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ชอบคนพูดจา
ไพเราะ ชอบคนท่ีเป็นมิตร 

2. ดา้นบริหารจดัการ 1. ควรเพิ่มการนิเทศ ก ากบั ติดตามการปฏิบติังานตาม
สายงาน เพื่อการกระจายอ านาจในการบริหาร  

3. ดา้นครู 1. ควรเพิ่มจริยธรรม และจรรยาบรรณของครู  
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รายการประเมิน ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 
2. ครูตอ้งขยนัสร้างนวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัเด็กแต่ละ
บุคคล และมีการวิจยั พฒันา ปรับปรุงใหมี้ความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษมากท่ีสุดของแต่ละบุคคล 
3. ครูจะตอ้งมีความรู้ดา้นพฒันาการ และเทคนิควิธีการ
สอนท่ีเป็นสากลดดว้ย 

4. ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 1. ควรเพิ่มการน าหลกัสูตรปฐมวยั เขา้มาประยกุตใ์ชใ้น
การจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษดว้ย 

5. ดา้นการวดัและประเมินผล 1. ควรเพิ่มหลกัเกณฑ ์วิธีการการวดัดา้นคุณภาพชีวิต
ของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษใหช้ดัเจน 

6. ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 1. ควรเพิ่มการจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีบา้น
ดว้ย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช ้ 1. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นวา่ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไป
ใช ้มีความเหมาะสม 
2. ควรเขียนใหก้ระชบั ชดัเจน 
3. ควรเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายดว้ย 
4. ควรเพิ่มการสร้างความระหนกัใหก้บัผูป้กครอง และ
ภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ 1. ผูเ้ช่ียวชาญ มีความเห็นวา่ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ
มีความเหมาะสม 
2. ควรเพิ่มการวดัและประเมินผลของคุณภาพชีวิตเด็กท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
3. ควรเพิ่มการสร้างความตระหนกัใหก้บัผูป้กครองใน
การพฒันาเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ นั้นสามารถ
พฒันาได ้
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รายการประเมิน ความเห็นผู้เช่ียวชาญ 
4. ควรเพิ่มคุณภาพชีวิตทั้ง 7 องคป์ระกอบเป็นเงือนไข
ความส าเร็จ วา่เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
5. ควรสรุปเง่ือนไขความส าเร็จออกเป็นประเภท เช่น 
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ผูบ้ริหาร ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการด าเนินการ ปัจจยัสนบัสนุน 

ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั
รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยัในภาพรวม 

1. รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ท่ีพฒันาขึ้น
โดยภาพรวมมีความเหมาะสม มีความสอดคลอ้ง มีความ
มีประโยชน์ และมีความเป็นไป 
2. ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ จะไดมี้แนวทางท่ีจะน าไปปฏิบติั 
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ท่ีชดัเจน 
3. ดา้นกระบวนการเรียนการสอนมีการน าเครือข่าย 
ความร่วมมือ หรือการร่วมมือ รวมพลงั ในการพฒันาเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
4. การใชค้  าน าหนา้ในแต่ละตวัช้ีวดัควรระบุเจาะจงไป
เลยวา่ ขอ้ไหนเป็นหนา้ท่ีของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เป็น
หนา้ท่ีของครู เป็นหนา้ท่ีของผูป้กครอง และเป็นหนา้ท่ี
ของเครือข่าย 
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รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย  
Educational Model to Enhance the Quality of Life for Children  

with Special Needs in Early Childhood 
 

 
           

 
 

  

 
 
 

แผนภาพท่ี 7 รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
ระดบัปฐมวยั  

 
 

 การจัดการศึกษา  
ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ดา้นการบริหารจดัการ 

ดา้
นบ

รร
ยา
กา
ศแ

ละ
สภ

าพ
แว
ดล

อ้ม
  

คุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย 

     1. ดา้นสุขภาพทางร่างกาย                            2. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
     3. ดา้นการศึกษา                             4. ดา้นอารมณ์และจิตใจ 
     5. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม                            6. ดา้นสัมพนัธภาพทางครอบครัว 
     7. ดา้นภาคีเครือข่าย 

 

ดา้นครู 

ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
1. หลกัการพ้ืนฐานของรูปแบบ  
2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช้ ส่วนที่ 4 เง่ือนไขความส าเร็จ 

- เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
- ผูบ้ริหาร  
- ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินการ  
- ปัจจยัสนบัสนุน 
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การจดัการศกึษา    คุณภาพชีวิต   
  จดักจิกรรมการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย    ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์สมวยั 
  สะทอ้นผลการพฒันาของเดก็ให้ผูป้กครองทราบอย่างต่อเน่ือง    ผูเ้รียนมีการเจริญเติบโตสมวยั 

ด้านกระบวนการเรียน      
การสอน 

 ก ากบั ตดิตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเดก็เป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ือง    ผูเ้รียนมีการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่อย่างสมวยั 
 จดักจิกรรมการเรียนการสอนผ่านการเล่นที่มคีวามหมาย และกิจกรรม 

ที่หลากหลาย 
 

ดา้นสุขภาพทางร่างกาย 
 ผูเ้รียนมีการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กอย่างสมวยั 

    ผูเ้รียนมีการดูแลชีวิตประจ าวนัอย่างสมวยั 
  ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัเด็กแต่ละบคุคล    ผูเ้รียนมีการไดร้ับประทานอาหารที่มีประโยชน ์
      ผูเ้รียนมีการใชร่้างกายในการปฏิบตักิิจกรรมต่าง ๆ ไดส้มวยั 
  การบริหารจดัการทั้ง 4 กลุ่มงานที่มีคุณภาพ    ผูเ้รียนมีการประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกบัตาไดส้มวยั 
  จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงง่าย     

ด้านการบริหารจัดการ 
 จดัหาส่ือ เทคโนโลยี อุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนรูข้องเด็ก    ผูเ้รียนอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตวัเอ้ือต่อการเรียนรู ้
 สนบัสนุนให้ครูไดร้ับการอบรม พฒันาตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ภายในองคก์ร 
   ผูเ้รียนอยู่ในส่ิงแวดลอ้มมีความสะอาด ปลอดภยั เขา้ถึงง่าย เอ้ือต่อ 

การใชชี้วิตไดอ้ย่างอิสระ      
  เปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการท างานไดอ้ย่างเต็มที ่  

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ผูเ้รียนมีส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับท่ีเหมาะสม 

     ผูเ้รียนอยู่ในบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านการเลียนแบบท่ีด ี
  ครูจดัหาหรือผลิตส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน    ผูเ้รียนมีการแสดงความสนใจและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 
  ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน 

เฉพาะบุคคล (IIP) 
   ผูเ้รียนไดร้ับการปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ที่ด ี

      

ด้านครู 
 ครูมีมนุษยสั์มพนัธ์ที่ดีต่อเดก็ ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน    ผูเ้รียนไดร้ับการฝึกทกัษะการด ารงชีวติประจ าวนัที่สมวยั 
 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัปรัชญา หลกัการจดัการศกึษา    ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบตักิิจกรรม 

  ครูน าหลกัสูตรสถานศกึษามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

   ผูเ้รียนมีสมาธิในการเรียนเหมาะสมกบัวยั 
   

ดา้นการศกึษา 
 ผูเ้รียนมีการส่ือสารอย่างหลากหลายและสมวยั 

     ผูเ้รียนไดร้ับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั 
  ประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบตัิ    ผูเ้รียนอยู่ในบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีกระตุน้การเรียนรู้   
  จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมีความยืดหยุน่    ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสให้ปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยตนเอง 

ดา้นหลกัสูตร
สถานศึกษา 

 น าหลกัสูตรแกนกลาง มาพฒันา ปรับปรุง ให้สอดคลอ้งกบับริบทของ 
สถานศึกษา 

   ผูเ้รียนมีอิสระทางความคดิสร้างสรรคผ์ลงานตนเอง 
    ผูเ้รียนไดร้ับการเขา้ร่วมกจิกรรมท่ีที่ผ่อนคลาย กจิกรรมทีห่ลากหลาย 

  ปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง    ผูเ้รียนไดร้ับการวดัและประเมินผลที่เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล 
  จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู ผูป้กครอง      
      ผูเ้รียนมีการแสดงวฒุิภาวะทางอารมณ์เหมาะสมกบัวยั 
  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมนิผล    ผูเ้รียนพึงพอใจกบัชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง 
  เคร่ืองมือการวดัและประเมนิผล มีความหลากหลายและเหมาะสม  

ดา้นอารมณ์และจิตใจ 
 ผูเ้รียนร่าเริง แจ่มใส 

  น าผลการวดัและประเมนิผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนว 
ทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

  ผูเ้รียนยอมรับบุคคลรอบขา้ง 
ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

    ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในตนเอง กลา้แสดงออก   
 มีรูปแบบ และวิธีการวดัที่หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง  

(Authentic Assessment) 
   ผูเ้รียนมีความสุข กบัการเคล่ือนไหวตามจงัหวะ 

     ผูเ้รียนมีความตั้งใจ เต็มใจท่ีจะปฏิบตัิกจิกรรม 
  วดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP)     
      ผูเ้รียนสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอย่างสมวยั 
  ก าหนดชว่งระยะเวลาของกระบวนการจดัการเรียนการสอน    ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสมวยั 
  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ และผลดัเปล่ียนการ 

เป็นผูน้ าในชั้นเรียน 
   ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัิตนตามกฎกตกิาทางสังคมอย่างสมวยั 

ด้านบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 

  ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

 ผูเ้รียนรู้จกัการแบ่งบนั ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   ผูเ้รียนสามารถการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนที่เหมาะสมกบัวยั 

  ความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจากอนัตรายและมลพิษต่าง ๆ    ผูเ้รียนสามารถอดทนและรอคอยไดเ้หมาะสมกบัวยั 
  จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้    ผูเ้รียนสามารถแสดงความยินดีทุกครั้ งเม่ือเพ่ือประสบความส าเร็จ 
      ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอย่างสมวยั 
       
      ผูเ้รียนไดร้ับการอบรมเล้ียงดูท่ีดีจากครอบครัว 
      ผูเ้รียนไดร้ับการเอาใจใส่จากครอบครัว 
    ดา้นสัมพนัธภาพทาง

ครอบครัว 
 ผูเ้รียนไดร้ับการยอมรับของสมาชิกในครอบครวั 

     ผูเ้รียนไดร้ับการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองท่ีบา้น 
      ผูเ้รียนไดร้ับการพาผูเ้รียนออกสู่สังคมรอบขา้ง 
      ผูเ้รียนมีความรู้สึกที่ดีต่อครอบครวั 
       
      ผูเ้รียนไดร้ับการพฒันาศกัยภาพที่เหมาะสมร่วมกบัภาคีเครือข่ายในการบ าบดั

ฟ้ืนฟู ควบคู่กบัการจดัการศึกษา 

      ผูเ้รียนและครอบครัวไดร้ับการติดตามพฒันาการ การเยี่ยมบา้น การช่วยเหลือ
ดา้นต่าง ๆ ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

    ดา้นภาคีเครือข่าย  ผูเ้รียนและครอบครัวไดร้ับการประสานงานระหวา่งหน่วยงานและอย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ 

      ผูเ้รียนและครอบครัวไดร้ับการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ ให้แนวทางในการ
พฒันาเด็กอย่างเหมาะสม 

      ผูเ้รียนและครอบครัวไดร้ับการมีส่วนร่วมในการสรา้งเจตคติที่ดีในการพฒันาเด็ก 
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รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย  
 

ส่วนท่ี 1 บทน า 
 1. หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ 
  1.1 รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560  

มาตรา 54 รัฐตอ้งด าเนินการใหเ้ด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย  

รัฐตอ้งด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพฒันาก่อนเขา้รับการศึกษาตาม
วรรคหน่ึงเพื่อพฒันาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญาใหส้มกบัวยั โดยส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคเอกชนเขา้มีส่วนร่วมในการด าเนินการดว้ย 

รัฐตอ้งด าเนินการให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาตามความตอ้งการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจดัให้มีการร่วมมือกนัระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน 

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจดัการศึกษาดงักล่าวมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายว่าดว้ย
การศึกษาแห่งชาติซ่ึงอย่างน้อยตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการจดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติดว้ย 

การศึกษาทั้งปวงตอ้งมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

1.2 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
  มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการ
จดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให ้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั เพื่อให้สามารถพฒันาคุณภาพ
ชีวิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตลอดชีวิต 
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  มาตรา 10 การจดัการศึกษา ตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย  

การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาส
ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  

การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จดัตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ
โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง การศึกษา ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง การจดัการ
ศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสมโดย  ค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น  

มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีหนา้ท่ีจดัให้บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความ
ดูแล ได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตลอดจนให้ได้รับ
การศึกษา นอกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคบั ตามความพร้อมของครอบครัว  

มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ ง น้ีให้ เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
  1.3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร พ.ศ. 2551  

มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา  ดังน้ี (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งไดรั้บเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษา 
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและ
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น (3) ได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 

มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกดัจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล โดย
ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัด
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การศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในประกาศ
กระทรวง 

สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งการเรียนร่วม 
การจดัการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพฒันาศกัยภาพใน
การด ารงชีวิตอิสระการพฒันาทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการอ่ืนใด 

ให้สถานศึกษาในทุกสังกดัจดัสภาพแวดลอ้ม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 
ตลอดจนบริการเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ท่ีคนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้

ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าท่ีรับคนพิการเข้าศึกษาใน
สัดส่วนหรือจ านวนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเขา้ศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่
เป็นธรรมตามกฎหมาย 

ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนผูดู้แลคนพิการและประสาน
ความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื่อให้คนพิการไดรั้บการศึกษาทุกระดบั หรือบริการทาง
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 
  1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

วิสัยทศัน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ว่า “ประเทศไทยมีความ
มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” ทั้งน้ี วิสัยทศัน์ดงักล่าวจะตอ้งสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อนัไดแ้ก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การด ารง
อยูอ่ยา่งมัน่คง ย ัง่ยนืของสถาบนัหลกัของชาติ การด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงของชาติและประชาชนจากภยั
คุกคามทุกรูปแบบการอยูร่่วมกนัในชาติอยา่งสันติสุขเป็นปึกแผน่มีความมัน่คงทางสังคมท่ามกลาง
พหุสังคมและการมีเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยค์วามเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยัง่ยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มความมัน่คง
ทางพลงังานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใตก้ารเปล่ียนแปลง
ของสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติประสานสอดคลอ้งกนัดา้นความ
มัน่คงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศกัด์ิศรี โดยท่ีความมัน่คงเป็น
รากฐานของทั้ง 3 ประการท่ีจะท าใหเ้กิดความมัง่คัง่และยัง่ยนืได ้ 
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  1.5 แผนพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564  
  ก าหนดวิสัยทศัน์ “คนพิการเขา้ถึงสิทธิไดจ้ริง ด ารงชีวิตอิสระในสังคมอยูเ่ยน็เป็น
สุขร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน” ภายใตยุ้ทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม (EQUAL) ไดแ้ก่ เสริมพลงัคนพิการ
และองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง (Empowerment) พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง (Quality Management) 
เสริมสร้างความเขา้ใจและเจตคติ เชิงสร้างสรรคต์่อคนพิการและความพิการ (Understanding) สร้าง
สภาพแวดลอ้ม และบริการสาธารณะท่ีทุกคนเขา้ถึง และใช้ประโยชน์ได ้(Accessibility) ส่งเสริม
การบูรณาการเครือข่ายและสร้าง การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างย ัง่ยืน 
(Linkage)  
  1.6 หลกัการและความส าคัญของคุณภาพชีวิต 

หลกัการและความส าคญัของคุณภาพชีวิตมีมิติท่ีหลากหลาย (multidimensional 
description) กล่าวคือ Wikipedia กล่าวถึง คุณภาพชีวิตวา่เป็นความอยูดี่มีสุข (well being) ของบุคคล
และสังคม องคก์ารอนามยัโลก กล่าวถึง คุณภาพชีวิตว่าเป็นความพึงพอใจและการรับรู้สถานะของ
บุคคลในการด าเนินชีวิต โดยจะสัมพนัธ์กบัความคาดหวงั เป้าหมายของบุคคล วฒันธรรม ค่านิยม 
มาตรฐานของสังคม รวมถึงการเมืองการปกครอง ซ่ึงคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 1) ด้านร่างกาย 
(Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคลซ่ึงมีผลต่อชีวิต ประจ าวนั เช่น การ
รับรู้สภาพสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสบายไม่มี ความเจ็บปวด การรับรู้ถึง 
ความสามารถท่ีจะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ การรับรู้ถึง พละก าลงั ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั การรับรู้ เร่ืองการนอนหลบัและพกัผ่อนรวมทั้งการรับรู้เร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ ซ่ึง
การรับรู้เหล่าน้ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั 2) ดา้นจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้
สภาพทางด้านจิตใจของตนเอง  เช่น การรับรู้ ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง  การรับรู้
ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึก ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ ถึงความมัน่ใจในตนเอง 
การรับรู้ถึงความคิด ความจา สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ 
ของตนและการรับรู้ถึงความสามารถในการจดัการกบั  ความเศร้าหรือกงัวล เป็นตน้ 3) ดา้นระดบั
ความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือ การรับรู้ถึงความ เป็นอิสระ ท่ีไม่ตอ้งพึ่งพา
ผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การรับรู้ถึง ความสามารถในการปฏิบติั
กิจวตัร ประจ าวนัของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้ ว่าตนไม่พึ่งพายาต่าง ๆ 
หรือการรักษาทางการแพทย  ์อ่ืน ๆ เป็นตน้ 4) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationships) 
คือ การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของตนกับ  บุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจาก
บุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งการรับรู้ว่าตนได ้เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือ บุคคลอ่ืนในสังคมดว้ย 5) ดา้น
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ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้
ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขงั มีความปลอดภยั และมัน่คงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ ดา้น
การเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บข่าวสาร 
หรือฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนไดมี้กิจกรรม สันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นตน้ 
6) ดา้นความเช่ือส่วนบุคคล (Spirituality/Religion/Personal Beliefs) คือ การรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือ
ต่าง ๆ ของตนท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือดา้นจิต-วิญญาณ ศาสนา การให้
ความหมายของชีวิต และความเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการดารงชีวิต มีผลต่อการ เอาชนะ
อุปสรรค เป็นต้น Cambel (2560) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตครอบคลุม ความสุข ความพอใจ และ
ความหวงั ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงพวงทอง ไกรพิบูลย ์(2560) ไดส้รุป คุณภาพชีวิต ว่า 
เป็น ภาวะความเป็นอยู่ท่ีดีทั้งของตนเอง (ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ) และของสังคม ทั้งน้ีครอบคลุม
ไปถึง ความปลอดภยั สิทธิ และเสรีภาพ ส่วนในทางการแพทยม์องคุณภาพชีวิตว่าหมายถึง สภาพ
ร่างกาย และจิตใจท่ีมัน่คงแขง็แรง มีความพอใจ สุขใจ สุขกาย และมีความสงบ ทั้งน้ีคุณภาพชีวิตจะ
ถูกคุกคามดว้ยโรคและภาวะผิดปกติต่าง ๆ ของร่างกายและจิตใจ ศาสตราจารยน์ายแพทยช์ชัวาล โอ
สถานนท์ (2560) กล่าวว่าคุณภาพชีวิต เป็นคุณภาพของ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษาการเมือง และ
ศาสนา David Phillips (2017) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตครอบคลุม การอยู่ดีมีสุข ความพึงพอใจในชีวิต 
และความสุข และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลยับูรพา สรุปมุมมองคุณภาพชีวิตจากหลากหลาย
สาขา เช่น นักเศรษฐศาสตร์ มองว่าหากเศรษฐกิจดีคนย่อมมีคุณภาพชีวิต นักสังคมวิทยามอง
ครอบคลุมหลายประเด็น เช่น สุขภาพ การศึกษา สวสัดิการ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ รายได ้การมี
งานท า ความเสมอภาค เทคโนโลยี ความผูกพนัในสังคม  ซ่ึงสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตจะกล่าวถึง 
สุขภาพทางร่างกาย ส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา อารมณ์และจิตใจ สัมพนัธภาพทางสังคม สัมพนัธภาพ
ทางครอบครัว และภาคีเครือข่าย แมว้่าองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตส่วนหลกัมีความเหมือนกนั
และจะมีมิติหรือองค์ประกอบบางอย่างท่ีมีความแตกต่างกนั ขึ้นกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และบริบทอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย  
  1.7 หลกัการและความส าคัญของการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 

หลกัการจดัการศึกษาระดับปฐมวยั เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเล้ียงดู
และการส่งเสริมพฒันาการตามอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก ตลอดจนไดรั้บการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ เด็กกบัผูส้อน เด็กกบัผูเ้ล้ียงดูหรือผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการอบรมเล้ียงดู การพฒันา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวยั เพื่อให้เด็กมีโอกาส
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พฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการทุกดา้นอย่างเป็นองค์รวมมีคุณภาและเต็มตามศกัยภาพ 
โดยก าหนดหลกัการ ดงัน้ี  

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกคน 
  2. ยดึหลกัการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวฒันธรรมไทย  
  3. ยึดพฒันาการและการพฒันาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย
และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดล้งมือกระท าในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เหมาะสมกบัวยั 
และมีการพกัผอ่นเพียงพอ  
  4. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทกัษะชีวิต และสามารถปฏิบติัตนตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินยั และมีความสุข 
  5. สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่าง
สถานศึกษากบัพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กปฐมวยั 
  ความส าคญัของการจดัการศึกษา ระดบัปฐมวยั ปฐมวยัเป็นวยัเร่ิมตน้ของชีวิตและ
พฒันาการในทุกดา้น เป็นช่วงวยัท่ีพฒันาการทางดา้นต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วท่ีสุดและเป็นฐาน
รากท่ีส าคญัส าหรับพฒันาการในช่วงวยัต่อ ๆ ไป เด็กในวยัน้ีจึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความส าคญั
อย่างยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวยั จะสามารถเติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีดีมีคุณภาพและจะเป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดงัค ากล่าวของ ศ.ดร .
เจมส์ เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบล ปี พ.ศ. 2542 ท่ีว่า “การลงทุนพฒันาเด็กปฐมวยั 
เป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมท่ีดีท่ีสุดในระยะยาว” ดงันั้น การพฒันาเด็กปฐมวยั
จึงเป็นรากฐานท่ีมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิตและเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า
ท่ีสุด กล่าวคือเด็ก เยาวชน และผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ ท างานไดเ้ก่ง และเป็น
พลเมืองดีท่ีจะน าสู่ความส าเร็จในสังคมท่ีทา้ทายในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งไดรั้บโอกาสการพฒันาอยา่ง
รอบดา้นในช่วงปฐมวยั แต่คุณภาพของเด็กปฐมวยัยงัเป็นจุดอ่อนท่ีเขา้ขั้นวิกฤตของประเทศไทย ท่ี
จ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐ และทุกภาคส่วน พ่อแม่ผูป้กครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
บุคลากร ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ครู/ผูดู้แลเด็ก โรงเรียน องคก์รทอ้งถ่ินทุกระดบั บุคลากร
พฒันาสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ จึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในความส าคญั
ของช่วงปฐมวยั ตระหนักในพนัธกิจและลงมือช่วยกันท าให้เด็กปฐมวยัมีโอกาสพฒันาอย่างเต็ม
ศกัยภาพในภาวะแวดลอ้มท่ีปลอดภยั “เด็กปฐมวยั” ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการ
พฒันาเด็กปฐมวยั พ.ศ. 2551  ไดใ้ห้ความหมายของเด็กปฐมวยัว่า หมายถึง เด็กซ่ึงมีอายุ ยงัไม่ครบ
หกปีบริบูรณ์ และใหห้มายความรวมถึงทารกในครรภม์ารดาดว้ย 
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  1.8 หลกัการและความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพเิศษ 

เด็กพิเศษทุกคนควรไดรั้บการศึกษาอย่างเพียงพอ เพื่อพฒันาสมรรถภาพของตน
ให้ถึงขั้นสูงสุดการศึกษาพิเศษจะตอ้งเนน้ถึงความสามารถ และศกัยภาพของเด็กพิเศษ โดยไม่ตอก
ย  ้าความพิการของเขาแต่ในเวลาเดียวกนั การศึกษาพิเศษจะตอ้งปรับเปล่ียนตามความตอ้งการและจา
เป็นของเด็กด้วยซ่ึงหมายความว่านักการศึกษาจะต้องไม่มองข้ามความพิการของเด็กเหล่านั้น 
หลกัการส าคญัท่ีเก่ียวกบัการศึกษาพิเศษ ไดแ้ก่ 

1. การจัดบริการพิเศษต้องกระท าอย่างฉับพลันทันที ท่ีค้นพบความ
ตอ้งการและจ าเป็นพิเศษของเด็ก 

2. ความพิการบางประเภทควรถือว่าเป็นเพียงอาการ มากกว่าท่ีจะเป็น
ความผิดปกติทางภายภาพ และอาจปรากฏอยูเ่พียงช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น 

3. เด็กพิการคนใดคนหน่ึง อาจตอ้งการรูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษ ท่ี
แตกต่างกนัไปตามช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึงของชีวิต 

4. การจดับริการส าหรับเด็กพิเศษตอ้งครอบคลุมตั้งแต่ก่อนวยัเรียนจนถึง
ระดบัมธัยมศึกษา 

5. การจดัการศึกษาพิเศษในสภาพแวดลอ้มท่ีจ ากัดน้อยท่ีสุด ตามความ
เหมาะสมย่อมเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนเด็กพิเศษได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย การจดัการศึกษา
ดงักล่าวจะตอ้งประสานความสามารถของครูปกติและครูการศึกษาพิเศษอยา่งมีประสิทธิผล 

จากหลกัการจดัการศึกษาพิเศษขา้งตน้ก่อใหเ้กิดปรัชญาการศึกษาพิเศษขึ้นดงัน้ี 
1. ปรัชญาทัว่ไปท่ีเป็นหลกัฐานในการจดัการศึกษาพิเศษคือ 

1.1 ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการท่ีจะได้รับบริการทาง
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนปกติ เม่ือรัฐจัดการศึกษาให้แก่เด็กปกติแล้วก็ควรจัด
การศึกษาให้แก่เด็กพิเศษดว้ย หากเด็กพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาท่ีรัฐจดัให้เด็ก
ปกติได ้ก็เป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะจดัการศึกษาใหส้นองต่อความตอ้งการของเด็กพิเศษเหล่านั้น 

1.2 เด็กพิเศษควรได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการบ าบัด การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทุกดา้นโดยเร็วท่ีสุดในทนัทีท่ีทราบว่าเด็กมีความตอ้งการพิเศษ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ
เตรียมเด็กใหมี้ความพร้อมท่ีจะเรียนต่อไปและมีพฒันาการทุกดา้นถึงขีดสูงสุด 

1.3 การจดัการศึกษาพิเศษ ควรคานึงถึงการอยู่ร่วมสังคมกบัคน
ปกติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนสาหรับเด็กเหล่าน้ีจึงควรให้เรียนร่วมกับเด็ก
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ปกติให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เวน้แต่เด็กพิเศษผูน้ั้นมีสภาพความพิการหรือความบกพร่องในขั้น
รุนแรงไม่อาจเรียนร่วมไดอ้ยา่งไรก็ตามเด็กพิเศษควรไดส้ัมผสักบัสังคมคนปกติ 

1.4 การจัดการศึกษาพิเศษต้องปรับให้เหมาะกับสภาพความ
เสียเปรียบของเด็กพิเศษแต่ละประเภทโดยใชแ้นวการจดัการศึกษาของเด็กปกติ 

1.5 การจดัการศึกษาพิเศษและการฟ้ืนฟูบ าบดัทุกดา้น ควรจดัเป็น
โปรแกรมให้เป็นรายบุคคลในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนบางอย่าง อาจจดักลุ่มเล็กส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องหรือความตอ้งการคลา้ยคลึงกนัและอยูใ่นระดบัความสามารถท่ีใกลเ้คียงกนั 

1.6 การจดัโปรแกรมการสอนเด็กพิเศษ ควรเนน้ท่ีความสามารถ
ของเด็กและใหเ้ด็กมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกวา่ท่ีจะค านึงถึงความพิการหรือความบกพร่อง
เพื่อท าให้เด็กมีความมัน่ใจว่าแมต้นจะมีความบกพร่องก็ยงัมีความสามารถอย่างเท่าเทียมหรือดีกวา่
เด็กปกติซ่ึงช่วยใหเ้ด็กสามารถปรับตวัไดดี้ขึ้น 

1.7 การศึกษาพิเศษควรใหเ้ด็กมีความเขา้ใจยอมรับตนเอง มีความ
เช่ือมัน่ มีสัจการแห่งตน และมุ่งใหช่้วยตนได ้ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.8 การศึกษาพิเศษควรจัดท าอย่างต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่แรกเกิด
เร่ือยไปขาดตอนไม่ไดแ้ละควรเนน้ถึงเร่ืองอาชีพดว้ย 

การจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อ
การพฒันาในทุก ๆ ดา้น ทั้งต่อเด็ก ต่อครอบครัว ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และต่อสังคม 
ดงัน้ี  

1. ความส าคญัต่อตวัเด็ก ไดรั้บโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ การเรียนรู้
ตามความตอ้งการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเห็นคุณค่าแห่งตน รู้จกัการปรับตวัเขา้
สู่สังคมร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคม 

2.  ความส าคัญต่อครอบครัว ส่งผลให้ครอบครัวของเด็กปกติและ
ครอบครัวของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษไดรั้บการพฒันาในทุก ๆ ดา้นอาทิ ครอบครัวของ
เด็กปกติ ไดรั้บประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา และการยอมรับความแตกต่าง การเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั และยงัอาจรวม
ไปถึงความมีน้าใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์ส่วนครอบครัวของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษไดรั้บโอกาสในแบ่งเบาภาระหน้าท่ีในการพฒันาเด็ก ให้กบับุคคลต่าง ๆ ของสังคม รวมถึง
ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  



215 
 

3. ความส าคญัต่อครู และบุคลากรทางการศึกษา ท าให้ครูไดมี้โอกาสใน
การพฒันาตนเองในดา้นการการสอน และการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
พิเศษ  

4. ความส าคัญต่อสังคม ท าให้สังคมได้ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของคนในสังคม เพื่อใหเ้ป็นสังคมแห่งความเสมอภาคและเท่าเทียม 
 
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
 
ส่วนท่ี 2 แนวทางการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน 

1.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนสนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
     - การอบรมให้ความรู้                   - การจดัค่ายจิตอาสาช่วยสอน  
     - การรักษาทางการแพทย ์           - การกระตุน้พฒันาการ  
     - การให้ค าปรึกษา                         
     - การพฒันาศกัยภาพเฉพาะทางดว้ยนกัสหวิชาชีพ ฯลฯ 

1.2 มีการสะทอ้นผลการพฒันาของเด็กให้ผูป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
     - สะทอ้นผลการพฒันาของเด็กหลงัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูป้กครองทราบ
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 
     - ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป  
     - ผูป้กครองร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบา้นอยา่งต่อเน่ือง  

1.3 มีการก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอยา่งต่อเน่ือง 
     - ก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอยา่งต่อเน่ือง โดยการมีส่วน
ร่วมของผูป้กครอง ครู นกัสหวิชาชีพ ดว้ยกระบวนการทดสอบ สังเกตพฤติกรรม การ
สัมภาษณ์ผูป้กครอง และน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปวางแผนการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ศกัยภาพเด็กแต่ละบุคคลต่อไป  

1.4 จดักิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการเล่นท่ีมีความหมาย และกิจกรรมท่ีหลากหลาย
เหมาะสม 
     - จดักิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการเล่นท่ีมีความหมาย การเคลื่อนไหว และกิจกรรม
ท่ีหลากหลาย  
     - จดักิจกรรมจากเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียาก  
     - เสริมแรงอยา่งหลายและเหมาะสม เช่น ค าชม ของเล่นท่ีเด็กชอบ ขนม ฯลฯ  
     - เปิดโอกาสให้เด็กแต่ละบุคคลไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ ส่งเสริมทกัษะการใชชี้วิต 

1.5 ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล 
     - ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล เช่น การใชเ้ทคนิคการสอน
แบบ 3R การใชรู้ปภาพ การสอนซ ้า ย  ้า ทวน ฯลฯ  
     - เลือกใชส่ื้อ เทคโนโลยี นวตักรรมที่หลากหลายและเหมาะสม  
     - ส่งเสริมให้ความรู้ในเร่ืองการเลือกใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนและการเลือกใชส่ื้อ 
เทคโนโลยี นวตักรรมที่เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล ให้กบัครู
และผูป้กครอง 
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1. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
1.1 จดัใหภ้าคีเครือข่ายมีส่วนสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

  มีการประสานงานกบัภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน โดยเขา้มาร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางออ้ม ในรูปแบบ
ของการอบรมให้ความรู้ การจัดค่าย จิตอาสาช่วยสอน การรักษาทางการแพทย์ การกระตุ้น
พฒันาการ การให้ค  าปรึกษา และการพฒันาศกัยภาพเฉพาะทางดว้ยนักสหวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองท่ี
ส่งผลใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษมีพฒันาการและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

1.2 มีการสะทอ้นผลการพฒันาของเด็กใหผู้ป้กครองทราบอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  
  มีการสะท้อนผลการพัฒนาของเด็กหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูป้กครองทราบอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ พร้อมทั้ งให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประชุมวาง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป และร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบา้น
อยา่งต่อเน่ือง 

1.3 มีการก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอยา่งต่อเน่ือง  
  มีการก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ือง โดย
การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ครู นักสหวิชาชีพ ดว้ยกระบวนการทดสอบ สังเกตพฤติกรรม การ
สัมภาษณ์ผูป้กครอง และน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปวางแผนการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาศกัยภาพเด็ก
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคลต่อไป 

1.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการเล่นท่ีมีความหมาย และกิจกรรมท่ี
หลากหลายเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

  จดักิจกรรมการเรียนการสอนผ่านการเล่นท่ีมีความหมาย การเคล่ือนไหว และ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล จดักิจกรรม
จากเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียาก มีการเสริมแรงอย่างหลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษของเด็กแต่ละบุคคล และเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละบุคคลไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตนเองสนใจ ส่งเสริม
ทกัษะการใชชี้วิตของเด็ก 

1.5 ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็ก
แต่ละบุคคล  

ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็ก
แต่ละบุคคล เช่น การใชเ้ทคนิคการสอนแบบ 3R การใชรู้ปภาพ การสอนซ ้ า ย  ้า ทวน ฯลฯ ซ่ึงหน่ึง
คนอาจมีความจ าเป็นต้องใช้หลายเทคนิค วิธีการ  และเลือกใช้ส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล พร้อมทั้งมีการส่งเสริม
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ให้ความรู้ในเร่ืองการเลือกใช้เทคนิค วิธีการเรียนการสอนและการเลือกใช้ส่ือ เทคโนโลยี 
นวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล ใหก้บัครูและผูป้กครอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้านการบริหาร
จัดการ 

2.1 มีการบริหารจดัการท่ีดีทั้ง 4 กลุ่มงาน (กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทัว่ไป) 
     - มีการบริหารจดัการท่ีดีทั้ง 4 กลุ่มงาน  
     - แบ่งหนา้ท่ีการรับผิดชอบงานตามโครงสร้างบริหารของบุคลากรอยา่งชดัเจน  
     - มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  
     - สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก 

2.2 จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงง่าย  
     - จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั เพื่อประกอบการตดัสินใจ การบริหารและการ
เรียนการสอน  
     - จดัมีบุคลากรเฉพาะมาจดัระบบสารสนเทศและให้ความรู้กบัทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งจนสามารถ
น าสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด  
     - จดัระบบสารสนเทศแยกเป็นประเภท เช่น สารสนเทศดา้นขอ้มูลของสถานศึกษา ผูเ้รียน 
ครูและบุคลากร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทรัพยากรและอาคารสถานท่ี  
     - ขอ้มูลสารสนเทศสามารถเขา้ถึงง่าย 

2.3 จดัหาส่ือ เทคโนโลยี อุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็ก  
     - จดัหาส่ือ เทคโนโลยี อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กให้เพียงพอกบัการใชง้าน
ประกอบการจดัการเรียนการสอน  
     - จดัอบรมให้ความรู้แก่ครู ผูป้กครองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและใชส่ื้อได้
อยา่งสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
     - ส่งเสริมให้มีการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา อยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
ความเหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล 

2.4 สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรม พฒันาตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่าง
ต่อเน่ือง  
     - สนบัสนุนให้ครูไดรั้บการอบรม พฒันาตนเองในเร่ืองท่ีตนสนใจ 
     - ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผูเ้รียนและชั้นเรียนร่วมกับครู 
ผูป้กครอง นกัสหวิชาชีพ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  
 

2.5 เปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการท างานไดอ้ยา่งเต็มที่  
     - เปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการท างานไดอ้ยา่งเต็มที่  
     - เสนอความคิดในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือการออกแบบการจดัการเรียนการ
สอน ที่ส่งเสริมให้การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ 
     - สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลให้เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น  
     - สร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และการท างานเป็นทีมภายในหน่วยงาน 
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2. ด้านการบริหารจัดการ 
2.1 มีการบริหารจัดการท่ีดีทั้ ง 4 กลุ่มงาน  (กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทัว่ไป) 
มีการบริหารจัดการท่ีดีทั้ ง  4 กลุ่มงาน  (กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทัว่ไป) โดยแบ่งหนา้ท่ีการรับผิดชอบงานตาม
โครงสร้างบริหารของบุคลากรอยา่งชดัเจน มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ 

2.2 จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงง่าย  
  จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั เพื่อประกอบการตดัสินใจ การบริหาร
และการเรียนการสอน ควรมีบุคลากรเฉพาะมาจัดระบบสารสนเทศและให้ความรู้กับทุกคนท่ี
เก่ียวขอ้งจนสามารถน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด โดยจดัระบบสารสนเทศแยกเป็น
ประเภท เช่น สารสนเทศดา้นขอ้มูลของสถานศึกษา ผูเ้รียน ครูและบุคลากร ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ทรัพยากรและอาคารสถานท่ี และขอ้มูลสารสนเทศสามารถเขา้ถึงง่าย 

2.3 จดัหาส่ือ เทคโนโลย ีอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็ก  
  จดัหาส่ือ เทคโนโลยี อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กให้เพียงพอกบัการใช้
งานประกอบการจดัการเรียนการสอน หรือการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่ครู ผูป้กครองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
มีความรู้ความเขา้ใจและใชส่ื้อไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการ
พฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา อย่างต่อเน่ือง เพื่อความเหมาะสมกับความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 

2.4 สนับสนุนให้ครูไดรั้บการอบรม พฒันาตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
องคก์รอยา่งต่อเน่ือง  
  สนบัสนุนให้ครูไดรั้บการอบรม พฒันาตนเองในเร่ืองท่ีตนสนใจหรือมีความถนดั
เพื่อเพิ่มทกัษะและความเช่ียวชาญของครูในเร่ืองนั้น ๆ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
แกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้รียนและชั้นเรียนร่วมกบัครู ผูป้กครอง นกัสหวิชาชีพ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่าง
เป็นระบบภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

2.5 เปิดโอกาสใหค้รูมีอิสระในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
  เปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการท างานไดอ้ย่างเตม็ท่ี สามารถเสนอความคิดในการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมให้การ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมมีผลการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ สนับสนุนการจดัการ
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เรียนการสอนท่ีส่งผลให้เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และสร้างมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี และการท างานเป็นทีมภายในหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3. ด้านครู 

3.1 ส่งเสริมให้ครูจดัหาหรือผลิตส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ
เด็กแต่ละบุคคล  

3. ด้านครู 

3.1 ส่งเสริมให้ครูจดัหาหรือผลิตส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบั
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล  
     - ส่งเสริมให้ครูจดัหาหรือผลิตส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบั
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
     - ส่งเสริมให้ครูพฒันาส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งหลากหลายและ
ต่อเน่ือง 

3.2 ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
เหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล  
     - จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
ผูป้กครอง ครูท่ีรับผิดชอบ นกัสหวิชาชีพ  
     - ประชุมจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
     - ออกแบบแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) วางเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียากขึ้นให้มีความ
เหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล 

3.3 ครูมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน 
     - ครูมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน  
     - สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กบัเพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ  
     - ครูปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเอง ผูเ้รียน เพื่อน
ร่วมงาน และวิชาชีพครู 

3.4 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา หลกัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความจ าเป็น
พิเศษ  
     - ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา หลกัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความจ าเป็น
พิเศษ มีเจตคติท่ีดี  
     - เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลดา้นพฒันาการทางร่ากาย อารมณ์และจิตใจ  

3.5 น าหลกัสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
     - ครูน าหลกัสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกบัผลการประเมินความสามารถพื้นฐาน ระดบั
ความสามารถและขอ้มจ ากดัของเด็กแต่ละบุคคล ร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ครูผูรั้บผิดชอบ 
และนกัสหวิชาชีพ  
     - วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล 
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  ส่งเสริมให้ครูจัดหาหรือผลิตส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ
เด็กแต่ละบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูพฒันาส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายและต่อเน่ือง 

3.2 ครูจดัท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
ผูป้กครอง ครูท่ีรับผิดชอบ นกัสหวิชาชีพ บนพื้นฐานผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก  
น ามาประชุมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
ทางด้านการแพทยห์รือสุขภาพ ขอ้มูลด้านการศึกษา ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น การก าหนดแนวทาง
การศึกษาและการวางแผนการจดัการศึกษาพิเศษ (ระดบัความสามารถปัจจุบนั เป้าหมายระยะยาว 1 
ปี จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑแ์ละวิธีประเมินผล และผูรั้บผิดชอบ) ความ
ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา คณะกรรมการ
จดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล และความเห็นของบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือผูเ้รียน 
รวมถึงการออกแบบแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) วางเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ียากขึ้นใหมี้ความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

3.3 ครูมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน 
  ส่งเสริมให้ครูมีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน  สร้าง
เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัเพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในเร่ืองการ
พฒันาศกัยภาพเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ จากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงจากประสบการณ์ของครู ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างเป็นระบบภายในองค์กรอย่าง
ต่อเน่ือง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเอง 
ผูเ้รียน เพื่อนร่วมงาน และวิชาชีพครู 

3.4 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา หลกัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความจ าเป็นพิเศษ  

ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา หลกัการจดัการศึกษาส าหรับ
เด็กท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ มีเจตคติท่ีดี เขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลดา้นพฒันาการทางร่ากาย 
อารมณ์และจิตใจของแต่ละบุคคล เช่น ลักษณะของความพิการ สถานภาพความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวและชุมชน ความสามารถหรือขอ้จ ากดัของเด็กแต่ละบุคคล ส่ิงท่ีชอบ/ไม่ชอบหรือกลวั
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เกิดความหวาดระแวง การรับประทานอาหาร ผลการรักษาทางการแพทย ์รวมถึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาศกัยภาพของเด็กแต่ละบุคคล  

3.5 น าหลกัสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
  ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสถานศึกษามาวิ เคราะห์ร่วมกับผลการประเมิน
ความสามารถพื้นฐาน ระดับความสามารถและขอ้มจ ากัดของเด็กแต่ละบุคคล ร่วมกับผูบ้ริหาร 
ผูป้กครอง ครูผูรั้บผิดชอบ และนักสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ด้านหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.1 มีการประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั  
     - การประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั  
     - การมีส่วนร่วมในการประเมินกบัผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร รวมถึงผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

4.2 มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมีความยืดหยุน่กบัความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  
     - มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมีความยืดหยุน่กบัเด็กแต่ละบุคคล  
     - น าหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเร่ิมของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2558 และผลการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนมาประกอบการจดัท า
หลกัสูตรท่ีมีความยืดหยุน่กบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
     - ครูและบุคลากรภายในและภายนอกทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร  
     - ก าหนดบทบาทของผูบ้ริหาร ครูผูส้อน คณะสหวิชาชีพ ผูป้กครอง และบุคลากรสนบัสนุน 

4.3 มีการน าหลกัสูตรแกนกลาง มาพฒันา ปรับปรุง ให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา  
     - น าหลกัสูตรแกนกลาง มาพฒันา ปรับปรุง ให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 
(หลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเร่ิมของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั) เป็นหลกัสูตรตน้แบบ  
     - น าจุดเด่นของชุมชน ปราชญช์าวบา้น วฒันธรรมของทอ้งถิ่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

4.4 มีการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
     - มีการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง  
     - การปรับปรุง ทบทวนในหลกัสูตรให้มีความเหมาะสม ยืดหยุน่ และเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาศกัยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 

4.5 จดัให้ครู ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา 
     - จดัให้ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา และ 
     - มส่ีวนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา  
     - ก าหนดเน้ือหา วิธีการและเกณฑก์ารวดัและประเมินผล  
     - ก าหนดบทบาทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการน าหลกัสูตรน้ีไปใช้ 
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4. ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
4.1 มีการประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั  

 มีการประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั  การมีส่วน
ร่วมในการประเมินกบัผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร รวมถึงผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  โดยประเมิน
จากผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน และประเมินจากการจดัการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบว่าเม่ือน า
หลกัสูตรไปใชจ้ดัการเรียนการสอนในสถานการณ์จริงแลว้เป็นอยา่งไร มีปัญหา/อุปสรรคอยา่งไร  

4.2 มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและมีความยืดหยุ่นกับความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  
  มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมีความยืดหยุ่นกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล พฒันาจากหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเร่ิมของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2558 และผลการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน
มาประกอบการจดัท าหลกัสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล
โดยครูและบุคลากรภายในและภายนอกทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร เป็นการ
จดัท าหลกัสูตรท่ีไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งก าหนดบทบาทของผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน คณะสหวิชาชีพ ผูป้กครอง และบุคลากรสนบัสนุน 

4.3 มีการน าหลกัสูตรแกนกลาง มาพฒันา ปรับปรุง ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษา  

  มีการน าหลักสูตรแกนกลาง มาพัฒนา ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ซ่ึงมีการน าหลกัสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเร่ิมของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช 2558 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 เป็น
หลกัสูตรตน้แบบ และน าจุดเด่นของชุมชน ปราชญช์าวบา้น วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน มาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

4.4 มีการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
  มีการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดย
การน าเน้ือหา หรือส่วนท่ีตอ้งการปรับปรุง ทบทวนในหลกัสูตรให้มีความเหมาะสม ยืดหยุ่น และ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศกัยภาพของเด็กแต่ละบุคคล 

4.5 จดัใหค้รู ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา 
  จดัให้ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ให้มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา ก าหนดเน้ือหา วิธีการ
และเกณฑก์ารวดัและประเมินผล ก าหนดบทบาทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการน าหลกัสูตรน้ีไปใช ้ 
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5. ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล  

  ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสอบถาม ท่ีมีเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กแต่ละบุคคล และร่วมประเมินควบคู่กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

5. ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

 

5.1 ให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล  
     - ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล  
     - ใชเ้คร่ืองมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสอบถาม ท่ีมี
เหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล  
     - การประเมินควบคู่กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

5.2 ใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินผล มีความหลากหลายและเหมาะสมกบัเด็กแต่ละ
บุคคล  
     - ใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินผลการพฒันาศกัยภาพของเด็กควบคู่การประเมิน
คุณภาพชีวิต ท่ี 
     - เคร่ืองมือท่ีเขา้ใจง่ายไม่ซบัซ้อน ทั้งครู ผูป้กครอง นกัสหวิชาชีพ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สามารถน าไปใชว้ดัและประเมินผลได ้ 

5.3 มีการน าผลการวดัและประเมินผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  
     - น าผลการวดัและประเมินผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนวทางการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง อาทิ เทคนิควิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงพฒันาส่ือประกอบการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง นกัสห
วิชาชีพ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มีความเหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล 

5.4 มีรูปแบบ และวิธีการวดัท่ีหลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  
     - มีรูปแบบ และวิธีการวดัท่ีหลากหลาย ยึดการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment)  
     - มีการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน 
     - มีเกณฑก์ารประเมินท่ีเหมาะสม  

5.5 มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง และครอบคลุมตามทกัษะท่ีก าหนดในแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
     - มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง และครอบคลุมตามทกัษะท่ีก าหนดในแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
     - วดัและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กระหว่างการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง โดยมี
ความยืดหยุน่ของเน้ือหา และวิธีการวดัและประเมินผล ควบคู่การประเมินคุณภาพชีวิต 
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5.2 ใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินผล มีความหลากหลายและเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  
  ใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินผลการพฒันาศกัยภาพของเด็กควบคู่การประเมิน
คุณภาพชีวิต ท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 
เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต เป็นเคร่ืองมือท่ีเขา้ใจง่ายไม่ซับซอ้น ทั้งครู ผูป้กครอง นกัสหวิชาชีพ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชว้ดัและประเมินผลได ้ 

5.3 มีการน าผลการวดัและประเมินผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนวทางการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  
  มีการน าผลการวดัและประเมินผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง อาทิ เทคนิควิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงพฒันาส่ือประกอบการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง นกัสหวิชาชีพ และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งใหมี้ความเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

5.4 มีรูปแบบ และวิธีการวดัท่ีหลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

มีรูปแบบ และวิธีการวดัท่ีหลากหลาย ยึดการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ตามความสามารถและขอ้จ ากดัของเด็กแต่ละบุคคล เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษของเด็กแต่ละบุคคล มีการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน มีเกณฑก์ารประเมิน
ท่ีเหมาะสม อาทิ สามารถปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบอย่างได ้หรือสามารถปฏิบติั
กิจกรรมไดด้ว้ยตนเองแต่ตอ้งมีการกระตุน้ทางกาย วาจา และท่าทาง หรือสามารถปฏิบติักิจกรรมได้
โดยมีการช่วยเหลือ  

5.5 มีการวดัและประเมินผลสอดคล้อง และครอบคลุมตามทกัษะท่ีก าหนดใน
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง และครอบคลุมตามทกัษะท่ีก าหนดในแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กระหวา่งการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ือง โดยมีความยืดหยุ่นของเน้ือหา และวิธีการวดัและประเมินผล ควบคู่การประเมิน
คุณภาพชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 



225 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
6.1 มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัสมาธิของเด็กแต่ละบุคคล  
  มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมมีความกระชบัไม่ซบัซอ้น และหลีกเล่ียงส่ิงแวดลอ้มท่ีจะส่งผลต่อการวอกแวกของสมาธิ
ของเด็ก และจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผ้อ่นคลาย ท่ีเหมาะสมกบัสมาธิของเด็กแต่ละบุคคล 

6. ด้านบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 

6.1 มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของกระบวนการจดัการเรียนการสอน และจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัสมาธิของเด็กแต่ละบุคคล  
     - มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของการจดักระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมมี
ความกระชบัไม่ซบัซ้อน  
     - หลีกเลี่ยงส่ิงแวดลอ้มท่ีจะส่งผลต่อการวอกแวกของสมาธิของเด็ก และ 
     - จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผ่อนคลาย  

6.2 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ และผลดัเปลี่ยนการเป็นผูน้ าในชั้นเรียน  
     - จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ 
     - ผลดัเปลี่ยนการเป็นผูน้ าการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
     - สร้างความคุน้เคยกบัส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ  
     - สร้างความมัน่ใจท่ีจะส่งผลให้เด็กมีสภาพทางอารมณ์และจิตใจ 
     - เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสัมพนัธภาพทางสังคมร่วมกนัในชั้นเรียน 

6.3 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กมีความรับผิดชอบ  
     - สร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กมีความ
รับผิดชอบ อาทิ ตั้งใจปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนจนเสร็จ การเก็บส่ิงของเขา้ท่ีหลงัใช้
เสร็จแลว้ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบในชั้นเรียน การไม่แยง่ส่ิงของจากผูอ้ื่นโดยไม่ขอก่อน 
การรู้จกัแบ่งปันช่วยเหลือผูอ้ื่น 

6.4 มีความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจากอนัตรายและมลพิษต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ  
     - จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มให้มีความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจาก
อนัตรายและมลพิษต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ กระตุน้ให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา สามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งอิสระ 
 

6.5 จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
หลากหลาย และเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  
     - จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  
     - จดัมุมการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กอยา่งหลากหลายและเหมาะสม 
     - การจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีบา้นให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้
ชีวิตประจ าวนัของเด็ก 
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6.2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ และผลดัเปลี่ยนการเป็นผูน้ า
ในชั้นเรียน  

จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้แสดงออกถึงความสามารถ 
และผลดัเปล่ียนการเป็นผูน้ าการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน สร้างความคุน้เคยกบั
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ สร้างความมัน่ใจท่ีจะส่งผลใหเ้ด็กมีสภาพทางอารมณ์และจิตใจท่ีดีในการเรียน
การสอน และเปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการสร้างสัมพนัธภาพทางสังคมร่วมกนัในชั้นเรียน 

6.3 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหเ้ด็กมีความรับผิดชอบ  
  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหเ้ด็กมีความรับผิดชอบ อาทิ ตั้งใจปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนจน
เสร็จ การเก็บส่ิงของเขา้ท่ีหลงัใชเ้สร็จแลว้ การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบในชั้นเรียน การไม่แยง่ส่ิงของ
จากผูอ่ื้นโดยไม่ขอก่อน การรู้จกัแบ่งปันช่วยเหลือผูอ่ื้น  

6.4 มีความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจากอนัตรายและมลพิษต่าง ๆ ท่ีส่งผล
ต่อสุขภาพทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ  

จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มให้มีความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจาก
อนัตรายและมลพิษต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ กระตุน้ให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา สามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่งอิสระ 

6.5 จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
หอ้งเรียน หลากหลาย และเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล  

จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้ งภายในและภายนอก
ห้องเรียนให้เป็นสัดส่วนท่ีชัดเจน จัดมุมการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กอย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล รวมถึงการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีบา้นใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และการใชชี้วิตประจ าวนัของเด็ก 
 
ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช้ 

การน ารูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั ไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ มีแนวทางส าหรับศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ดงัน้ี 

1. สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษให้
เกิดในตวัผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จนถึงขั้นสามารถจดัการศึกษาส าหรับเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. พฒันาผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ให้มีความรู้ความเขา้ใจ และมี
ทกัษะในการปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีก าหนดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. จดัประชุมสัมมนาร่วมกันเพื่อก าหนดเป้าหมายการพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  

4. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ดงัน้ี 
  4.1 ผูบ้ริหาร มีบทบาทหนา้ท่ี สนบัสนุนการด าเนินงานท่ีส่งเสริมการจดัการศึกษา 
จดัหาส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ งบประมาณ บุคลากร เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ  
  4.2 ครู มีบทบาทหน้าท่ี วิเคราะห์ผูเ้รียน ออกแบบจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
จดัหาหรือผลิตส่ือประกอบการเรียนการสอน ให้ค  าปรึกษา แนะน าแก่พ่อแม่ ผูป้กครองในการ
พฒันาศกัยภาพเด็กท่ีบา้น รวมถึงการก ากบัติดตามการพฒันาศกัยภาพเด็กอยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริม
ใหเ้ด็กมีคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
  4.3 ผูป้กครอง มีบทบาทหนา้ท่ี การดูแลเอาใจใส่ มีส่วนร่วมในการวางแผนการจดั
การศึกษา จดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งท่ีสถานศึกษาและท่ีบา้นอยา่งต่อเน่ือง มีส่วนร่วมในการ
วดัและประเมินผลของเด็ก สนบัสนุนให้เด็กไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพชีวิต เช่น 
การใช้ชีวิตประจ าวนัดว้ยตนเองลดการช่วยเหลือของครู พ่อแม่ ผูป้กครอง การกระตุน้พฒันาการ
อยา่งต่อเน่ือง การเปิดโอกาสให้เด็กไดใ้ชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม สนบัสนุนใหเ้ด็กไดท้ ากิจกรรม
ท่ีตนสนใจ เป็นตน้   
  4.4 ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย แพทย ์นักสหวิชาชีพ ชุมชน และภาคีเครือข่าย มี
หน้าท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ งทางตรงและทางอ้อม เช่น การกระตุ้น
พฒันาการทางการแพทย ์การจดัค่าย การให้ค  าปรึกษา การส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ชีวิตในชุมชนได้
อยา่งอิสระ เป็นตน้ 

5. มีการด าเนินการนิเทศ ติดตาม การด าเนินการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  
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ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ 
 ด้านเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นจ าเป็นพเิศษ 
 เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษท่ีมารับบริการมีคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพทางร่างกาย ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการศึกษา ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นสัมพนัธภาพทาง
ครอบครัว ดา้นภาคีเครือข่าย ดีขึ้นบรรลุผลองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัท่ีตั้งไว ้

ด้านผู้บริหารและครู  
ผูบ้ริหาร และครูมีความตระหนกัในหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในหนา้ท่ีต่อตนเอง เพื่อน

ร่วมงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการร่วมพฒันาการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้

ด้านผู้ท่ีเกีย่วข้องในการด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน ฯลฯ มีส่วนร่วมใน
การจดัหรือสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของแต่
ละบุคคลท่ีเหมาะสม 

ด้านปัจจัยสนับสนุน 
 1. มีส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ท่ีเหมาะสม
กบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  
 2. ในการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษหลกัส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึง
อย่างแรกคือลกัษณะของความสามารถและขอ้จ ากัดของแต่ละบุคคล การเลือกเทคนิค วิธีการท่ี
เหมาะสมกบัเด็กแต่ละบุคคล เช่น เทคนิคการสอนแบบ 3R การใช้รูปภาพประกอบการเรียนการ
สอนและการส่ือสาร การสอนซ ้ า ย  ้า ทวน จนกว่าเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษจะเกิดทกัษะใน
เร่ืองนั้น ๆ ตอ้งอาศยัความอดทน เวลา และความต่อเน่ืองในการฝึก 
 3. ในการด าเนินการพฒันาการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษตอ้งมีการวางแผนการปฏิบติังานท่ีชัดเจน และมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลเป็น    
ระยะ ๆ ทั้งก่อนการด าเนินงาน ระหวา่งด าเนินการ และหลงัด าเนินงาน 
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 2. การประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดบัปฐมวยั ว่ามีความเหมาะสม มีความสอดคลอ้ง มีความมีประโยชน์ และมีความเป็นไป
ได ้มีผลการประเมิน ดงัตารางท่ี 22 
  
ตารางท่ี 22 แสดงผลการประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั  

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าเฉลีย่ 
( ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1 ความเหมาะสม 4.74 .49 มากท่ีสุด 
2 ความสอดคลอ้ง 4.74 .46 มากท่ีสุด 

3 ความมีประโยชน์ 4.76 .44 มากท่ีสุด 

4 ความเป็นไปได ้ 4.76 .43 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.75 .46 มากท่ีสุด 
 จากตารางท่ี 22 พบวา่ ผลการประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 
4.75 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามรายการประเมินทุกรายการมีผลการประเมินทุกรายการ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความมีประโยชน์ และมีความเป็นไปได ้
มีคะแนนเฉล่ีย 4.76 รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ความเหมาะสม และความสอดคลอ้ง มี
คะแนนเฉล่ีย 4.74 
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ตารางท่ี 23 แสดงผลการประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ดา้นความเหมาะสม 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าเฉลีย่ 
( ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1 ส่วนท่ี 1 บทน า 4.72 .45 มากท่ีสุด 
หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ 4.67 .47 มากท่ีสุด 

วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 4.78 .42 มากท่ีสุด 

2 ส่วนท่ี 2 แนวทางการจดัการศึกษา 4.74 .50 มากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 4.74 .46 มากท่ีสุด 

ดา้นบริหารจดัการ 4.74 .50 มากท่ีสุด 

ดา้นครู 4.68 .64 มากท่ีสุด 

ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 4.71 .45 มากท่ีสุด 

ดา้นการวดัและประเมินผล 4.72 .37 มากท่ีสุด 

ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 4.78 .42 มากท่ีสุด 

3 ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช ้ 4.78 .42 มากท่ีสุด 

4 ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ 4.78 .42 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.74 .49 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 23 พบวา่ ผลการประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ดา้นความเหมาะสม ของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 4.74 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามรายการประเมินทุกรายการ
มีผลการประเมินทุกรายการ อยู่ในระดับมากท่ี สุด รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
วตัถุประสงค์ของรูปแบบ ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช้ และ
ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ มีคะแนนเฉล่ีย 4.78 รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ หลกัการ
พื้นฐานของรูปแบบ มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 
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ตารางท่ี 24 แสดงผลการประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ดา้นความสอดคลอ้ง 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าเฉลีย่ 
( ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1 ส่วนท่ี 1 บทน า 4.72 .56 มากท่ีสุด 
หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ 4.67 .67 มากท่ีสุด 

วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 4.78 .42 มากท่ีสุด 

2 ส่วนท่ี 2 แนวทางการจดัการศึกษา 4.74 .46 มากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 4.76 .45 มากท่ีสุด 

ดา้นบริหารจดัการ 4.72 .51 มากท่ีสุด 

ดา้นครู 4.74 .47 มากท่ีสุด 

ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 4.69 .46 มากท่ีสุด 

ดา้นการวดัและประเมินผล 4.78 .42 มากท่ีสุด 

ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 4.75 .44 มากท่ีสุด 

3 ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช ้ 4.67 .47 มากท่ีสุด 

4 ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ 4.67 .47 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.74 .46 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 24 พบวา่ ผลการประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ดา้นความสอดคลอ้ง ของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 4.74 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามรายการประเมินทุกรายการ
มีผลการประเมินทุกรายการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ และดา้นการวดัและประเมินผล มีคะแนนเฉล่ีย 4.78 รายการประเมินท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ หลักการพื้นฐานของรูปแบบ ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช้ และส่วนท่ี 4 
เง่ือนไขความส าเร็จ มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 
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ตารางท่ี 25 แสดงผลการประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ดา้นความมีประโยชน์ 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าเฉลีย่ 
( ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1 ส่วนท่ี 1 บทน า 4.83 .37 มากท่ีสุด 
หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ 4.78 .42 มากท่ีสุด 

วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 4.89 .31 มากท่ีสุด 

2 ส่วนท่ี 2 แนวทางการจดัการศึกษา 4.76 .44 มากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 4.76 .45 มากท่ีสุด 

ดา้นบริหารจดัการ 4.76 .46 มากท่ีสุด 

ดา้นครู 4.77 .42 มากท่ีสุด 

ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 4.71 .45 มากท่ีสุด 

ดา้นการวดัและประเมินผล 4.78 .42 มากท่ีสุด 

ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 4.78 .42 มากท่ีสุด 

3 ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช ้ 4.67 .47 มากท่ีสุด 

4 ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ 4.67 .47 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.76 .44 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 25 พบวา่ ผลการประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ดา้นความมีประโยชน์ ของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 4.76 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามรายการประเมินทุกรายการ
มีผลการประเมินทุกรายการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ มีคะแนนเฉล่ีย 4.89 รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ส่วนท่ี 3 การ
น ารูปแบบไปใช ้และส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 
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ตารางท่ี 26 แสดงผลการประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ดา้นความเป็นไปได ้

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าเฉลีย่ 
( ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1 ส่วนท่ี 1 บทน า 4.83 .37 มากท่ีสุด 
หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ 4.78 .42 มากท่ีสุด 

วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 4.89 .31 มากท่ีสุด 

2 ส่วนท่ี 2 แนวทางการจดัการศึกษา 4.76 .43 มากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 4.76 .45 มากท่ีสุด 

ดา้นบริหารจดัการ 4.78 .42 มากท่ีสุด 

ดา้นครู 4.75 .43 มากท่ีสุด 

ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 4.71 .45 มากท่ีสุด 

ดา้นการวดัและประเมินผล 4.78 .42 มากท่ีสุด 

ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 4.79 .40 มากท่ีสุด 

3 ส่วนท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช ้ 4.78 .42 มากท่ีสุด 

4 ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ 4.67 .47 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.76 .43 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 26 พบวา่ ผลการประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ดา้นความเป็นไปได ้ของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 4.76 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามรายการประเมินทุกรายการ
มีผลการประเมินทุกรายการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
วตัถุประสงค์ของรูปแบบ มีคะแนนเฉล่ีย 4.89 รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ส่วนท่ี 4 
เง่ือนไขความส าเร็จ มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั” ในบทน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาระท่ีส าคญั คือ วตัถุประสงคข์องการวิจยั  
วิธีการด าเนินวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปราย และขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับ
ปฐมวยั และการจดัการศึกษา  
 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการจดัการศึกษา  
 3) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดบัปฐมวยั 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 
   ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับ
ปฐมวัย และการจัดการศึกษา โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั จ านวน 7 
ท่าน และผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษา จ านวน 5 ท่าน มีเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-structure interview) ตามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการ
จดัการศึกษา สรุปผลการศึกษาองคป์ระกอบและตวัช้ีวดั  
 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับ
ปฐมวัย และสภาพปัจจุบันท่ีปฏิบัติ สภาพท่ีพึงประสงค์เกี่ยวกบั และการจัดการการศึกษา ผูว้ิจยัน า
องค์ประกอบและตวัช้ีวดัท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 2 มาสร้างแบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามตามขั้นตอน และส่งเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 485 คน มีผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 89.90 ของกลุ่มตวัอยา่ง  
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    ขั้นตอนท่ี 3 ร่างรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย ผูว้ิจัยด าเนินการยกร่างรูปแบบท่ีได้ข้อมูลท่ีได้ขั้นตอนท่ี 3 มาร่าง
รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) บทน า ประกอบดว้ย หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ และวตัถุประสงค์
ของรูปแบบ 2) แนวทางการจดัการศึกษา 3) การน ารูปแบบไปใช ้และ 4) เง่ือนไขความส าเร็จ 
 ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินร่างรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย โดยวิธีการประชุมสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อ
ตรวจสอบ เสนอแนะ ยืนยนั ประเมินร่างรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ี มี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ว่ามีความเหมาะสม มีความสอดคลอ้ง มีความมีประโยชน์ 
และมีความเป็นไปได ้โดยมีผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 9 คน ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิระดบัอาจารยม์หาวิทยาลยั 
จ านวน 2 คน  ผูท้รงคุณวุฒิ ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 คน  ผูท้รงคุณวุฒิระดบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษาศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ส านกับริหารงานการศึกษา จ านวน 2 คน  นกัวิชาการศึกษา จ านวน 2 
คน ผูแ้ทนครูผูส้อน จ านวน 1 คน และผูแ้ทนผูป้กครอง จ านวน 1 คน และน าขอ้มูลท่ีได้รับน ามา
ปรับปรุง เพื่อเสนอรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดับปฐมวัย  โดยการจัดประชุมสัมมนาอิงผู ้เ ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ในวันท่ี 19 
ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดั
ขอนแก่น 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับ
ปฐมวัย และการจัดการศึกษา 
  1.1 ด้านคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั  จ านวน 7 
องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 1) ดา้นสุขภาพทางร่างกาย 2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3) ดา้นการศึกษา 4) ดา้น
อารมณ์และจิตใจ 5) ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม  6) ด้านสัมพนัธภาพทางครอบครัว จ านวน 6 
ตวัช้ีวดั และ 7) ดา้นภาคีเครือข่าย  

1.2 ด้านการจัดการศึกษา  จ านวน 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1)  ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านครู 4) ด้านหลักสูตรสถานศึกษา            
5) ดา้นการวดัและประเมินผล และ 6) ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม  
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 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษา 
  1.1 สภาพปัจจุบนัของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.74 อยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม มีคะแนนเฉล่ีย 3.92 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาด้าน
สุขภาพทางร่างกาย มีคะแนนเฉล่ีย 3.83 อยู่ในระดบัมาก ดา้นสัมพนัธภาพทางครอบครัว มีคะแนน
เฉล่ีย 3.77 อยูใ่นระดบัมาก ดา้นภาคีเครือข่าย มีคะแนนเฉล่ีย 3.73 อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการศึกษา มี
คะแนนเฉล่ีย 3.66 อยู่ในระดบัมาก และดา้นอารมณ์และจิตใจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.45 อยู่ในระดบัปาน
กลาง ตามล าดบั 
  1.2 การจดัการศึกษา สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.60 อยู่ในระดบัมาก 
และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.71 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 
สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.65 อยูใ่นระดบัมาก และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 
4.81 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการบริหารจดัการ สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.67 อยูใ่น
ระดบัมาก และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.82 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นครู สภาพปัจจุบนั
ท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.69 อยู่ในระดบัมาก และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.76 อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.54 อยู่ในระดบั
มาก และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นการวดัและประเมินผล 
สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.58 อยูใ่นระดบัมาก และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 
4.62 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนน
เฉล่ีย 3.42 อยูใ่นระดบัปานกลาง และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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 3. การพฒันารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พเิศษ ระดับปฐมวัย 
  3.1 รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดบัปฐมวัย 

 
           

 
 

  

 
 
 

 
  

 
 

 การจัดการศึกษา  
ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ดา้นการบริหารจดัการ 

ดา้
นบ

รร
ยา
กา
ศแ

ละ
สภ

าพ
แว
ดล

อ้ม
  

คุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย 

     1. ดา้นสุขภาพทางร่างกาย                            2. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
     3. ดา้นการศึกษา                             4. ดา้นอารมณ์และจิตใจ 
     5. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม                            6. ดา้นสัมพนัธภาพทางครอบครัว 
     7. ดา้นภาคีเครือข่าย 

 

ดา้นครู 

ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
1. หลกัการพ้ืนฐานของรูปแบบ  
2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 

ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบไปใช้ ส่วนที่ 4 เง่ือนไขความส าเร็จ 

- เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
- ผูบ้ริหาร  
- ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินการ  
- ปัจจยัสนบัสนุน 
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การจดัการศกึษา    คุณภาพชีวิต   
  จดักจิกรรมการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย    ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์สมวยั 
  สะทอ้นผลการพฒันาของเดก็ให้ผูป้กครองทราบอย่างต่อเน่ือง    ผูเ้รียนมีการเจริญเติบโตสมวยั 

ด้านกระบวนการเรียน      
การสอน 

 ก ากบั ตดิตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเดก็เป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ือง    ผูเ้รียนมีการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่อย่างสมวยั 
 จดักจิกรรมการเรียนการสอนผ่านการเล่นที่มคีวามหมาย และกิจกรรม 

ที่หลากหลาย 
 

ดา้นสุขภาพทางร่างกาย 
 ผูเ้รียนมีการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กอย่างสมวยั 

    ผูเ้รียนมีการดูแลชีวิตประจ าวนัอย่างสมวยั 
  ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัเด็กแต่ละบคุคล    ผูเ้รียนมีการไดร้ับประทานอาหารที่มีประโยชน ์
      ผูเ้รียนมีการใชร่้างกายในการปฏิบตักิิจกรรมต่าง ๆ ไดส้มวยั 
  การบริหารจดัการทั้ง 4 กลุ่มงานที่มีคุณภาพ    ผูเ้รียนมีการประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกบัตาไดส้มวยั 
  จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงง่าย     

ด้านการบริหารจัดการ 
 จดัหาส่ือ เทคโนโลยี อุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนรูข้องเด็ก    ผูเ้รียนอยู่ในบรรยากาศรอบ ๆ ตวัเอ้ือต่อการเรียนรู ้
 สนบัสนุนให้ครูไดร้ับการอบรม พฒันาตนเอง และแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ภายในองคก์ร 
   ผูเ้รียนอยู่ในส่ิงแวดลอ้มมีความสะอาด ปลอดภยั เขา้ถึงง่าย เอ้ือต่อ 

การใชชี้วิตไดอ้ย่างอิสระ      
  เปิดโอกาสให้ครูมีอิสระในการท างานไดอ้ย่างเต็มที ่  

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 ผูเ้รียนมีส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับท่ีเหมาะสม 

     ผูเ้รียนอยู่ในบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านการเลียนแบบท่ีด ี
  ครูจดัหาหรือผลิตส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน    ผูเ้รียนมีการแสดงความสนใจและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 
  ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน 

เฉพาะบุคคล (IIP) 
   ผูเ้รียนไดร้ับการปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ที่ด ี

      

ด้านครู 
 ครูมีมนุษยสั์มพนัธ์ที่ดีต่อเดก็ ผูป้กครอง และเพื่อนร่วมงาน    ผูเ้รียนไดร้ับการฝึกทกัษะการด ารงชีวติประจ าวนัที่สมวยั 
 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัปรัชญา หลกัการจดัการศกึษา    ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบตักิิจกรรม 

  ครูน าหลกัสูตรสถานศกึษามาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจดักิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

   ผูเ้รียนมีสมาธิในการเรียนเหมาะสมกบัวยั 
   

ดา้นการศกึษา 
 ผูเ้รียนมีการส่ือสารอย่างหลากหลายและสมวยั 

     ผูเ้รียนไดร้ับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั 
  ประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบตัิ    ผูเ้รียนอยู่ในบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีกระตุน้การเรียนรู้   
  จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมีความยืดหยุน่    ผูเ้รียนไดร้ับโอกาสให้ปฏิบตัิกิจกรรมดว้ยตนเอง 

ดา้นหลกัสูตร
สถานศึกษา 

 น าหลกัสูตรแกนกลาง มาพฒันา ปรับปรุง ให้สอดคลอ้งกบับริบทของ 
สถานศึกษา 

   ผูเ้รียนมีอิสระทางความคดิสร้างสรรคผ์ลงานตนเอง 
    ผูเ้รียนไดร้ับการเขา้ร่วมกจิกรรมท่ีที่ผ่อนคลาย กจิกรรมทีห่ลากหลาย 

  ปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง    ผูเ้รียนไดร้ับการวดัและประเมินผลที่เหมาะสมกบัแต่ละบุคคล 
  จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู ผูป้กครอง      
      ผูเ้รียนมีการแสดงวฒุิภาวะทางอารมณ์เหมาะสมกบัวยั 
  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมนิผล    ผูเ้รียนพึงพอใจกบัชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง 
  เคร่ืองมือการวดัและประเมนิผล มีความหลากหลายและเหมาะสม  

ดา้นอารมณ์และจิตใจ 
 ผูเ้รียนร่าเริง แจ่มใส 

  น าผลการวดัและประเมนิผลวิเคราะห์ ปรับปรุง และพฒันาแนว 
ทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

  ผูเ้รียนยอมรับบุคคลรอบขา้ง 
ด้านการวัดและ
ประเมินผล 

    ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในตนเอง กลา้แสดงออก   
 มีรูปแบบ และวิธีการวดัที่หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง  

(Authentic Assessment) 
   ผูเ้รียนมีความสุข กบัการเคล่ือนไหวตามจงัหวะ 

     ผูเ้รียนมีความตั้งใจ เต็มใจท่ีจะปฏิบตัิกจิกรรม 
  วดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล (IEP)     
      ผูเ้รียนสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอย่างสมวยั 
  ก าหนดชว่งระยะเวลาของกระบวนการจดัการเรียนการสอน    ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสมวยั 
  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ และผลดัเปล่ียนการ 

เป็นผูน้ าในชั้นเรียน 
   ผูเ้รียนสามารถปฏิบตัิตนตามกฎกตกิาทางสังคมอย่างสมวยั 

ด้านบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 

  ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม 

 ผูเ้รียนรู้จกัการแบ่งบนั ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม   ผูเ้รียนสามารถการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนที่เหมาะสมกบัวยั 

  ความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจากอนัตรายและมลพิษต่าง ๆ    ผูเ้รียนสามารถอดทนและรอคอยไดเ้หมาะสมกบัวยั 
  จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้    ผูเ้รียนสามารถแสดงความยินดีทุกครั้ งเม่ือเพ่ือประสบความส าเร็จ 
      ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอย่างสมวยั 
       
      ผูเ้รียนไดร้ับการอบรมเล้ียงดูท่ีดีจากครอบครัว 
      ผูเ้รียนไดร้ับการเอาใจใส่จากครอบครัว 
    ดา้นสัมพนัธภาพทาง

ครอบครัว 
 ผูเ้รียนไดร้ับการยอมรับของสมาชิกในครอบครวั 

     ผูเ้รียนไดร้ับการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองท่ีบา้น 
      ผูเ้รียนไดร้ับการพาผูเ้รียนออกสู่สังคมรอบขา้ง 
      ผูเ้รียนมีความรู้สึกที่ดีต่อครอบครวั 
       
      ผูเ้รียนไดร้ับการพฒันาศกัยภาพที่เหมาะสมร่วมกบัภาคีเครือข่ายในการบ าบดั

ฟ้ืนฟู ควบคู่กบัการจดัการศึกษา 

      ผูเ้รียนและครอบครัวไดร้ับการติดตามพฒันาการ การเยี่ยมบา้น การช่วยเหลือ
ดา้นต่าง ๆ ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

    ดา้นภาคีเครือข่าย  ผูเ้รียนและครอบครัวไดร้ับการประสานงานระหวา่งหน่วยงานและอย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ 

      ผูเ้รียนและครอบครัวไดร้ับการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ ให้แนวทางในการ
พฒันาเด็กอย่างเหมาะสม 

      ผูเ้รียนและครอบครัวไดร้ับการมีส่วนร่วมในการสรา้งเจตคติที่ดีในการพฒันาเด็ก 
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  3.2 ผลการประเมินรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 4.75 อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามรายการประเมินทุกรายการมีผลการประเมินทุกรายการ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความมีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ มี
คะแนนเฉล่ีย 4.76 รายการประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ความเหมาะสม และความสอดคลอ้ง มี
คะแนนเฉล่ีย 4.74 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจยั ผูว้ิจยัพบประเด็นท่ีสมควรน ามาอภิปรายผลตามล าดบัของประเด็นการศึกษา
ไดแ้ก่ สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการจดัการศึกษา และคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการพฒันาและน าเสนอรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั  ดงัน้ี 
 1. องคป์ระกอบของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการ
จดัการศึกษา 

1.1 ด้านคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั จ านวน 7 
องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 1) ดา้นสุขภาพทางร่างกาย 2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3) ดา้นการศึกษา 4) ดา้น
อารมณ์และจิตใจ 5) ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม  6) ด้านสัมพนัธภาพทางครอบครัว จ านวน 6 
ตวัช้ีวดั และ 7) ดา้นภาคีเครือข่าย ท่ีบ่งบอกถึงสภาพการรับรู้มิติของการมีชีวิตท่ีดี ซ่ึงประกอบด้วย 
ความสุข ความพอใจในชีวิตทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ความนับถือตนเองสุขภาพ การ
ด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม  เป็นการประสานการรับรู้ของบุคคลในด้านร่างกายจิตใจ
ความสัมพนัธ์ทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตว้ฒันธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละ
คน และสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีดี รวมถึงการพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกทางบวกของเด็กท่ีมีต่อครู 
เพื่อนในโรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การไดรั้บบริการต่าง ๆ 
จากโรงเรียนขณะท่ีอยู่ในโรงเรียน และความรู้สึกว่าตนเองได้รับความช่วยเหลือจากสังคม 
สอดคลอ้งกบั Awartani et al. (2007) ให้ทศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตของเด็กไวว้่า เป็น
ความรู้สึกถึงความพึงพอใจในชีวิตของบุคคลโดยรวมในทุก ๆ ดา้น ซ่ึงอาจประเมินไดโ้ดยการรับรู้
ในจิตใจของแต่ละบุคคลว่าตนเองมีชีวิตอยู่ไดโ้ดยท่ีไม่มีส่ิงคุกคามและไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการพื้นฐานของความเป็นมนุษยอ์ยา่งเพียงพอ ไม่วา่จะเป็นดา้นสติปัญญา ดา้นทกัษะอาชีพ ดา้น
อารมณ์ ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นร่างกาย และดา้นสังคม และสอดคลอ้งกบั Camfield 
et al. (2009) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตเด็กว่ามีความหมายเช่นเดียวกบัความสุข (happiness) 
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ซ่ึงเป็นแนวคิดของความเป็นอยู่ท่ีดีของเด็ก ซ่ึงอาจรวมถึงความสมดุลพอดีของชีวิต โดยไดอ้ธิบาย
ถึงมิติคุณภาพชีวิตเด็ก (child well-being) ไว ้7 มิติ ประกอบดว้ย ดา้นสติปัญญา ดา้นทกัษะอาชีพ 
ดา้นอารมณ์ ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นร่างกาย และดา้นสังคม  

1.2 ด้านการจัดการศึกษา  จ านวน 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1)  ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านครู 4) ด้านหลักสูตรสถานศึกษา            
5) ด้านการวดัและประเมินผล และ 6) ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ท่ีบ่งบอกว่าการจัด
การศึกษาเป็นการมุ่งให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการของสังคมปัจจุบนั  
ความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม และการน าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปประกอบ
อาชีพ การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สอดคลอ้งกบั ชวนคิด มะเสนะ 
(2554) ได้ท าการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวยัท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาสมอง  ท่ีมี
องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบ ประกอบดว้ย 8 ดา้น คือ 1) ดา้นปรัชญา วิสัยทศัน์ 2) การจุดหมาย 3) 
ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน 4) ดา้นการจดัประสบการณ์ 5) ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ 6) ดา้น
สภาพแวดลอ้ม 7) ดา้นการประเมินพฒันาการ และ 8) ดา้นบทบาทครู สอดคลอ้งกบั กลัยาณี พรม
ทอง (2556) ไดท้ าการศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถาบนัการพลศึกษาในเขต
ภาคกลาง  ท่ีมีของการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
จดัการดา้นหลกัสูตร 2) การจดัการดา้นอาจารย ์3) การจดัการดา้นกระบวนการเรียนการสอน 4) การ
จดัการดา้นนกัศึกษา 5) การจดัการดา้นการวดัและประเมินผล และ 6) การจดัการดา้นปัจจยัเก้ือหนุน 
 2. สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการจดัการศึกษา และคุณภาพชีวิตเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 

2.1 สภาพปัจจุบนัของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 
โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.74 อยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม มีคะแนนเฉล่ีย 3.92 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาด้าน
สุขภาพทางร่างกาย มีคะแนนเฉล่ีย 3.83 อยู่ในระดบัมาก ดา้นสัมพนัธภาพทางครอบครัว มีคะแนน
เฉล่ีย 3.77 อยูใ่นระดบัมาก ดา้นภาคีเครือข่าย มีคะแนนเฉล่ีย 3.73 อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการศึกษา มี
คะแนนเฉล่ีย 3.66 อยู่ในระดบัมาก และดา้นอารมณ์และจิตใจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.45 อยู่ในระดบัปาน
กลาง ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัองคก์ารยูเนสโก (UNESCO, 1980) ไดก้ล่าวว่า คุณภาพชีวิตไวด้งัน้ี 
ความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ มีความสุข ความพอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีส่วนส าคญัต่อ
บุคคลนั้น ๆ ไดแ้ก่ อาหาร สุขภาพอนามยั โภชนาการ การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม รายได ้ท่ีอยูอ่าศยั และ
ทรัพยากร โดยแบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ การศึกษาดา้นภาวะวิสัย ซ้ึงเป็นการวดั
ขอ้มูลท่ีสามารถ นบัไดห้รือวดัได ้เช่น ขอ้มูลทางประชากรและเศรษฐกิจ และการศึกษาดา้นอตัวิสัย 
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เป็นการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้สึก และเจตคติในดา้นต่าง ๆ สอดคลอ้งกบั องคก์ารอนามยั
โลก (WHO, 1996) ได้ก าหนดองค์ประกอบส าคญัของคุณภาพชีวิตส าหรับบุคคลทั่วไปว่า ควร
ประกอบ ดว้ยองคป์ระกอบส าคญัของคุณภาพชีวิต 6 ดา้น คือ 1) ดา้นร่างกาย (Physical Domain) 2) 
ดา้นจิตใจ (Psychological Domain) 3) ดา้นระดบัความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) 
4) ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationships) 5) ด้านส่ิงแวดลอ้ม (Environment) และ 6) 
ด้านความเช่ือส่วนบุคคล (Spirituality/Religion/Personal Beliefs) สอดคลอ้งกับกรมส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ (2559) มีการขบัเคล่ือนให้เกิดการด าเนินงานพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ จึงมีการน าข้อเสนอแนะจากผลการศึกษามาจดัท า 
“โครงการเสริมพลงัคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม พ.ศ. 2559” ขึ้น โดยมุ่งหวงั
วา่จะเป็นการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบั ตวัช้ีวดัมาตรฐานคุณภาพชีวิต
คนพิการอย่างเป็นระบบ อนัจะน าผลไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ทัว่ถึงและเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างครบวงจร ท าให้สังคมไดป้ระจกัษ์
วา่คนพิการไทยเป็นพลเมืองท่ีมีผลิตภาพ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอยา่งมีศกัด์ิศรี ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันส าหรับทุกคน (Inclusive Society) และสอดคลอ้งกับจิรโชค         
วีระสย และคณะ (2561) ไดศึ้กษาการยกระดบัคุณภาพชีวิตคนพิการในจงัหวดัสิงห์บุรี รู้สึกวา่สภาพ
ชีวิตของตนเองได้รับการบกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ท าให้มีความสุข ความพึงพอใจในชีวิตมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ท่ีสามารถด ารงชีวิตอยู่ไดใ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ภายใตบ้ริบทของวฒันธรรม ค่านิยม มาตรฐานของสังคมและส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 4 
ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ  ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั พบว่า คุณภาพชีวิตดา้นอารมณ์และจิตใจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.45 อยู่ในระดบัปานกลาง 
ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด ตรงกับสภาพปัจจุบนัท่ีว่าการจดัการศึกษาของเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษนั้น มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ทกัษะ
กลา้มเน้ือมดัใหญ่ ทกัษะกลา้มเน้ือมดัเล็ก ทกัษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัทกัษะการ
รับรู้และแสดงออกทางภาษา ทกัษะทางสังคม ทกัษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ และทกัษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ อาจจะยงัขาดการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมด้าน
คุณภาพชีวิตดา้นอารมณ์และจิตใจท่ีมีการจดัการเรียนการสอนท่ีผ่อนคลาย ส่งผลให้ผูเ้รียนมีการ
แสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์ยงัไม่เหมาะสมกบัวยั มีความยากต่อการยอมรับบุคคลรอบขา้ง การมี
ความสุขกบัการเคล่ือนไหวตามจงัหวะ ความตั้งใจ เตม็ใจท่ีจะปฏิบติักิจกรรม ความมัน่ใจในตนเอง 
กลา้แสดงออก พึงพอใจกบัชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ยงัแสดงออกไม่เหมาะสมวยัวยัเท่าท่ีควร 
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หรืออาจจะมองไดว้่าศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา/ประจ าจงัหวดั ท่ียงัขาดบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา ท่ีจะบ าบดัใหผู้เ้รียนมีขอ้จ ากดัทางพฤติกรรมลดนอ้ยลง ส่งผลต่อการต่อตา้น 
แสดงอาการงอแง ้ต่อการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอน หรือการท ากิจกรรมท่ีจดัใหก้บัเด็ก 

อย่างไรก็ตามคุณภาพ ชีวิตของ เด็ก ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เศษ ตาม
พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ให้ความหมายของค าว่า “คน
พิการ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วน
ร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การไดย้ิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้น
ต่าง ๆ และมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาท่ีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้นหน่ึงดา้นใด 
เพื่อให้สามารถปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคล
ทัว่ไป ดงันั้นพื้นฐานคุณภาพชีวิตของเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ จึงมีความสมบูรณ์ไม่เท่ากนั  
ในการประเมินหรือวดัดา้นคุณภาพชีวิตของเด็กกลุ่มน้ีจึงมองในดา้นของศกัยภาพของแต่บุคคล  

 2.2 การจดัการศึกษา สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.60 อยู่ในระดบัมาก 
และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.71 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 
สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.65 อยูใ่นระดบัมาก และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 
4.81 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นการบริหารจดัการ สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.67 อยูใ่น
ระดับมาก และสภาพท่ีพึงประสงค์ มีคะแนนเฉล่ีย 4.82 มีสภาพท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุด ด้านครู 
สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.69 อยูใ่นระดบัมาก และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 
4.76 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.54 อยู่
ในระดบัมาก และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 มีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นการวดัและ
ประเมินผล สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.58 อยู่ในระดบัมาก และสภาพท่ีพึงประสงค ์มี
คะแนนเฉล่ีย 4.62 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม สภาพปัจจุบนัท่ี
ปฏิบติั มีคะแนนเฉล่ีย 3.42 อยู่ในระดบัปานกลาง และสภาพท่ีพึงประสงค ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.60 อยู่
ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้
ความส าคญักบัการพฒันาเด็กปฐมวยัไวห้ลายมาตรา คือ มาตรา 54 วรรคสอง กาหนดว่า “...รัฐตอ้ง
ด าเนินการให้เด็กเล็กไดรั้บการดูแลและพฒันาก่อนเขา้รับการศึกษา เพื่อพฒันาร่างกาย จิตใจ วินยั 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวยั โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ภาคเอกชนเขา้มีส่วนร่วมในการด าเนินการดว้ย” มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศใหเ้กิดผล 
จ. ด้านการศึกษา (1) ให้สามารถเร่ิมด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพฒันาก่อนเข้ารับ
การศึกษา สอดคลอ้งกบักลัยาณี พรมทอง (2556) กล่าวว่า การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการอย่าง
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เป็นระบบ โดยมีเป้าหมายชัดเจน คือการพฒันาคุณภาพมนุษยท์ุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบติั ฯลฯ โดยคาดหวงัวา่ คนท่ีมีคุณภาพ
น้ีจะท าให้สังคมมีความมัน่คง สงบสุข เจริญกา้วหน้าทนัโลก แข่งขนักบัสังคมอ่ืนในเวทีระหว่าง
ประเทศได ้คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสมานฉนัท ์สอดคลอ้งกบัชวนคิด มะเสนะ (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการ
จดัการศึกษาปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาสมอง พบว่า มีการจดัการศึกษาปฐมวยัประกอบดว้ย 
7 ด้าน คือ ด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ ด้านจุดหมาย ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการจั ด
ประสบการณ์ ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการประเมินพฒันาการ และการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาสมองประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านร่างกายและการ
เคล่ือนไหว ดา้นอารมณ์ จิตใจ ดา้นจินตนาการสร้างสรรค์ ดา้นภาษา ดา้นการคิด และดา้นสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัสุนิสา วิทยานุกรณ์ (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการ
จดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบของการจดัการศึกษา 
ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการน าองคก์ร ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียน ดา้น
การวดั ดา้นการมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน ดา้นการจดัการ และดา้นผลลพัธ์ สอดคลอ้งกบักลัยาณี พรมทอง 
(2556) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถาบนัการพลศึกษาในเขต
ภาคกลาง พบว่า องคป์ระกอบของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาประกอบดว้ย  6 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่  การจดัการดา้นหลกัสูตร การจดัการดา้นอาจารย ์การจดัการดา้นกระบวนการเรียนการสอน 
การจดัการดา้นนกัศึกษา การจดัการดา้นการวดัและประเมินผล และการจดัการดา้นปัจจยัเก้ือหนุน 
เกชา เหลืองสุดใจช้ืน (2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศัยใน
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีออกกลางคนั ผลการวิจยัพบวา่ 
รูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ท่ีออกกลางคนั มีโครงสร้าง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นหลกัสูตรการศึกษา 
ดา้นกระบวนการการจดัการเรียนรู้ และดา้นการวดัผลและประเมินผล  
  อย่างไรก็ตามการจดัการศึกษา ท่ีส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษขั้นดีขึ้ น ต้องขึ้ นอยู่กับความข้อจ ากัด ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม ของเด็กแต่ละบุคคล ประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้น
ต่าง ๆ และมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาท่ีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้นหน่ึงดา้นใด 
เพื่อให้สามารถปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคล
ทั่วไป การจัดการศึกษาจึงต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับรูปแบบการจัดการศึกษาให้มีความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
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 3. การพฒันาและน าเสนอรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั 

 3.1 การพฒันาและน าเสนอรูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั พบว่า รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก
ท่ีมีความต้องการจ า เป็นพิ เศษ ระดับปฐมวัย  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทน า  
ประกอบดว้ย หลกัการพื้นฐานของรูปแบบ และวตัถุประสงคข์องรูปแบบ ส่วนท่ี 2 แนวทางการจดั
การศึกษา ประกอบด้วย ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ ด้านครู ด้าน
หลกัสูตรสถานการศึกษา ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม ส่วน
ท่ี 3 การน ารูปแบบไปใช้ และส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ สอดคล้องกับจินตนา ศักด์ิภู่อร่าม 
(2545) กล่าวว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนในก ากบัของรัฐส าหรับประเทศไทย ประกอบดว้ย 4 
ส่วน ไดแ้ก่  ส่วนท่ี 1 ส่วนน า เนน้บริบทและความเป็นมาของแนวคิด  ส่วนท่ี 2 รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในกากบัของรัฐสาหรับประเทศไทย ส่วนท่ี 3 แนวทางการน ารูปแบบไปใช ้และส่วนท่ี 4 
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัของรูปแบบ สอดคลอ้งกบัชวนคิด มะเสนะ (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง รูปแบบ
การจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาสมอง ผลการวิจยัพบว่า การสร้างรูปแบบการจดั
การศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาสมอง ได้องค์ประกอบท่ีส าคัญของรูปแบบ 5 
องคป์ระกอบดงัน้ี 1) วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 2) ดา้นหลกัการของรูปแบบ 3) องคป์ระกอบหลกั
ของรูปแบบ 4) แนวทางการประเมินรูปแบบ และ 5) เง่ือนไขความส าเร็จ และสอดคลอ้งกบัสุมาลี 
ศรีผง (2560) ได้ท าการวิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ส่วนน า ส่วนท่ี 2 เน้ือหา และแนวทางการด าเนินงาน ส่วนท่ี 3 กระบวนการพฒันา
และแนวทางสู่การปฏิบติั ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขความส าเร็จ  

3.2 การประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั พบว่า รูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั มีความเหมาะสม มีความสอดคลอ้ง ความมีประโยชน์ และ
ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีเป็นเพราะได้ท าการพฒันารูปแบบ พร้อมทั้งปรึกษา
อาจารยท่ี์ปรึกษาวา่ แบบท่ีสร้างขึ้นน้ีเป็นแบบจ าลองโครงสร้างท่ีสร้างขึ้น เพื่ออธิบายความสัมพนัธ์
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ระดบัปฐมวยั เพื่อใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นการด าเนินงานจริงในยคุปัจจุบนั ดงันั้น
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จึงตอ้งผ่านการประเมินคุณภาพของรูปแบบในดา้นความเหมาะสม ดา้นความสอดคลอ้ง ดา้นความ
มีประโยชน์ และดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอุทุมพร จามรมาน 
(2541) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างของความเก่ียวขอ้งระหว่างชุดของปัจจยั
หรือตวัแปรต่าง ๆ หรือองคป์ระกอบท่ีส าคญัในเชิงความสัมพนัธ์หรือเหตุผลซ่ึงกนัและกนั เพื่อช่วย
เขา้ใจขอ้เทจ็จริงหรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุภา
พร ชินชยั (2551) พบว่า การตรวจสอบรูปแบบการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรวมสาหรับเด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษ ส่วนใหญ่ผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่มีความถูกตอ้ง เหมาะสม 
เป็นไปไดแ้ละสามารถนาไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้กดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศกัรินทร์ ชนประชา 
(2560 : 127-135) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการศึกษานอกระบบสาหรับ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 2 พบว่า 
ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ผ่านเกณฑท่ี์ตั้งไว ้และความพึงพอใจในการใชชุ้ด
หลกัสูตรการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพฒันา
รูปแบบการจดัการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
ผลการวิจยัพบว่าขั้นตอนสร้างรูปแบบผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกนัระดับมากท่ีสุด และ
ขั้นตอนประเมินความเป็นไปไดใ้นการนารูปแบบไปปฏิบติั พบว่า มีความแตกต่างของค่าคะแนน
เฉล่ียของทั้ง 2 กลุ่ม โดยผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่รูปแบบมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด สูงกวา่
ผูบ้ริหารท่ีมีความคิดเห็นในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ผูว้ิจยัขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้ดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1) ผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษาพิเศษ หรือสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี

ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั น ารูปแบบการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย  โดยปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
สถานศึกษา 

 2) ควรมีการจดัท าคู่มือรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ภาคี
เครือข่าย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั 
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 3) ควรมีการนิเทศการติดตาม ช่วยเหลือ รวมทั้งประเมินผลการใช้รูปแบบการจดั
การศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยัเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ให้มีคุณภาพตามองค์ประกอบและ
ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรมีการน ารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ

ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ไปทดลองใช้เพื่อสรุปผลท่ีเกิดขึ้นในแต่ละองค์ประกอบให้มี
ความถูกตอ้งเหมาะสมยิง่ขึ้น 

2) ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อติดตามผลของการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
เด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั ท่ีไดพ้ฒันาขึ้นในคร้ังน้ี 

3) ควรมีการท าวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั เพื่อให้มีการพฒันาแนวทางการจดัการศึกษาท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย 

4) ควรศึกษาวิจยัเก่ียวกบั วิจยัเชิงนโยบาย หลงัจากท่ีไดน้ าเสนอรูปแบบไปแลว้
ระดบัเหนือเขตพื้นท่ีขึ้นไป 
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2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม

จุดประสงค์ในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้  
เพ่ือให้นักวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรคนพิการ และผู้แทนผู้ปกครองเด็กที่มี

ความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย ได้แสดงความคิดเห็นในองค์ประกอบและตัวชี้วัดของคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. สรุปผลการสังเคราะห์องค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย จาก
นิยามของนักวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564, มาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และมาตรฐานคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของการศึกษาระดับปฐมวัย  ซึ่งสรุปเบื้องต้น
องค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ด้านสุขภาพทางร่างกาย 2) ด้านสิ่งแวดล้อม 3) ด้านการศึกษา 4) ด้านอารมณ์และจิตใจ และ 5) ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม 

2. คุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย ในแต่ละองค์ประกอบท่านเห็นด้วยหรือไม่ หรือ
มีองค์ประกอบใดที่ท่านเห็นว่าควรจะเพ่ิมเติม และในแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวชี้วัดหรือควรมีลักษณะรายละเอียดของ
แตล่ะองค์ประกอบอย่างไรบ้าง 

1) องค์ประกอบด้านสุขภาพทางร่างกาย
    ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

    หากท่านเห็นด้วย องค์ประกอบด้านสุขภาพร่างกายควรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................................. ...................
.................................................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................................................................................................ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย 
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2) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย

    หากท่านเห็นด้วย องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมควรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .................................
.............................................................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ...................................... 

3) องค์ประกอบด้านการศึกษา
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย
หากท่านเห็นด้วย องค์ประกอบด้านการศึกษาควรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียดอย่างไรบ้าง

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... ...................................... 
4) องค์ประกอบด้านอารมณ์และจิตใจ

ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย
หากท่านเห็นด้วย องค์ประกอบด้านอารมณ์และจิตใจควรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียดอย่างไรบ้าง

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. .................................. 
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5) องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย

  หากท่านเห็นด้วย องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพทางสังคมควรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ..............
............................................................................................... .................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ................................. 

6) องค์ประกอบ...................................................................... 
    ควรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียดอย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................. ...................................................................................................  
7) องค์ประกอบ...................................................................... 
    ควรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียดอย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................ 
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นักศึกษา นายวรพล ธุลีจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
            บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม

จุดประสงค์ในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้  
เพ่ือให้นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ได้แสดงความคิดเห็นในองค์ประกอบและ

ตัวชี้วัดของการจัดการศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย ในแต่ละองค์ประกอบท่าน
เห็นด้วยหรือไม่ หรือมีองค์ประกอบใดที่ท่านเห็นว่าควรจะเพ่ิมเติม และในแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวชี้วัดอย่างไร 

1. สรุปผลการสังเคราะห์องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็น
พิเศษ ระดับปฐมวัย จากนิยามของนักวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการเรียนการสอน 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านครู 4) ด้านหลักสูตร
สถานศึกษา 5) ด้านการวัดและประเมินผล และ 6) ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 

2. คุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย ในแต่ละองค์ประกอบท่านเห็นด้วยหรือไม่ หรือ
มีองค์ประกอบใดที่ท่านเห็นว่าควรจะเพ่ิมเติม และในแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวชี้วัดหรือควรมีลักษณะรายละเอียดของ
แต่ละองค์ประกอบอย่างไรบ้าง 

1) องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอน
    ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

    หากท่านเห็นด้วย องค์ประกอบด้านกระบวนการเรียนการสอนควรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียด
อย่างไรบ้าง 
...................................................................................................................................................... ..........................................
.................................................................................................................................................................................. ..............
......................................................................................................................................................... .......................................
................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .......................................... 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย
เรื่อง รปูแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย 
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2) องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
    ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากท่านเห็นด้วย องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการควรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ...................................... 

3) องค์ประกอบด้านครู  
    ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

    หากท่านเห็นด้วย องค์ประกอบด้านครคูวรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .................................
.............................................................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ...................................... 

4) องค์ประกอบด้านหลักสูตรสถานศึกษา
    ความเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิ   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

หากท่านเห็นด้วย องค์ประกอบด้านหลักสูตรการศึกษาควรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียดอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .................................
.............................................................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................................................ 
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5) องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผล
    ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

    หากท่านเห็นด้วย องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผลควรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียด
อย่างไรบ้าง 
..................................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ .......................................................... ..............
........................................................................................................................................................................................ ........
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... ...........
................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......................................
................................................................................................................................................................................................  

6) องค์ประกอบด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
    ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ   เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 

    หากท่านเห็นด้วย องค์ประกอบด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมควรตัวชี้วัดหรือลักษณะ
รายละเอียดอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................ ................................................................
................................................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ........................................................  

7) องค์ประกอบ...................................................................... 
    ควรตัวชี้วัดหรือลักษณะรายละเอียดอย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... ...................................... 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
เร่ือง รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 

ระดับปฐมวัย 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั เร่ืองรูปแบบการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั แบ่งเป็น  2  ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติัและสภาพท่ีพึงประสงค ์ของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดบัปฐมวยั และการจดัการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 สภาพปัจจุบนัของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ระดบัปฐมวยั 

ส่วนท่ี 2 สภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติัและสภาพท่ีพึงประสงค ์ของการจดัการศึกษา 

2. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ครูผูส้อน โปรด
ตอบแบบสอบถามให้ครบถว้น และตรงกบัสภาพความเป็นจริงท่ีสุด เพื่อให้ผลการวิจยัมีประโยชน์และ
เช่ือถือได ้

3. การวิจยัคร้ังน้ีจะส าเร็จไดด้ว้ยดีเพราะความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากท่าน
4. ผูว้ิจยัจะเก็บแบบสอบถามของท่านไวเ้ป็นความลบั และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบ

ใด ๆ ต่อต าแหน่งหนา้ท่ี  และหน่วยงานของท่านแต่ประการใด 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

วรพล  ธุลีจนัทร์ 
นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

   บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม 
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ตอนท่ี 1 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง     โปรดท าเคร่ืองหมาย   ✓   ลงในวงเลบ็ [  ] หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 

ข้อ ข้อค าถาม 

1 เพศ 
[  ]  ชาย  
[  ]  หญิง 

2 อายุ 
[  ]  20–30 ปี 
[  ]  31–40 ปี 
[  ]  41 ปีขึ้นไป 

3 ระดับการศึกษา 
[  ]  ปริญญาตรี 
[  ]  ปริญญาโท 
[  ]  ปริญญาเอก 

4 สถานภาพ/ต าแหน่งปัจจุบัน 
[   ]  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
[   ]  หวัหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ 
[   ]  ครูผูส้อน 

5 ประสบการณ์ในการท างานในศูนย์การศึกษาพเิศษ 
 [   ]  นอ้ยกวา่  3 ปี 
 [   ]   3 - 5 ปี 
 [   ]  มากกวา่ 5 ปี 
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ตอนท่ี  2 
สภาพปัจจุบันท่ีปฏิบัติและสภาพท่ีพงึประสงค์ 

ของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษา 

ค าชี้แจง 
โปรดพิจารณาข้อค าถามในประเด็นสภาพปัจจุบันท่ีปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของ

คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวยั และการจดัการศึกษา ว่าในแต่ละขอ้ค าถาม
นั้นศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาหรือประจ าจงัหวดั ของท่านมีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั และสภาพท่ี
พึงประสงคต์ามความคิดเห็นของท่านอยู่ระดบัใดแลว้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัสภาพปัจจุบนั
ท่ีปฏิบติั และสภาพท่ีพึงประสงค ์ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดงัน้ี 

คุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย 
5 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก  
3 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบันอ้ย  
1 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

การจัดการศึกษา 
5 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/มีสภาพท่ีพึงประสงคม์ากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/มีสภาพท่ีพึงประสงคม์าก  
3 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/มีสภาพท่ีพึงประสงคป์านกลาง 
2 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/มีสภาพท่ีพึงประสงคน์อ้ย  
1 หมายถึง มีสภาพปัจจุบนัท่ีปฏิบติั/มีสภาพท่ีพึงประสงคน์อ้ยท่ีสุด  
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ส่วนท่ี 1 สภาพปัจจุบันของคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย จ านวน 50 ข้อ 
ตัวอย่างข้อค าถามด้านคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย 

ข้อ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบัน 

5 4 3 2 1 
ด้านสุขภาพทางร่างกาย 

1 ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์สมวยั ✓     
2 ผูเ้รียนมีการเจริญเติบโตสมวยั   ✓    
3 ฯลฯ      

 
การแปลความหมาย  

การแปลความหมายองค์ประกอบท่ี 1) ด้านสุขภาพทางร่างกาย ดงัน้ี 
ข้อ 1 ท่านมีความคิดเห็นวา่มีการด าเนินงานในสภาพปัจจุบัน เก่ียวกบั“ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกาย

แขง็แรง สมบูรณ์สมวยั” อยูใ่นระดับมากท่ีสุด  
ข้อ 2 ท่านมีความคิดเห็นว่ามีการด าเนินงานในสภาพปัจจุบัน เก่ียวกับ “ผู ้เรียนมีการ

เจริญเติบโตสมวยั” อยูใ่นระดับมาก  
 

ข้อ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบัน 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย 

ด้านสุขภาพทางร่างกาย 
1 ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์สมวยั      
2 ผูเ้รียนมีการเจริญเติบโตสมวยั       
3 ผูเ้รียนมีการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่อยา่งสมวยั      
4 ผูเ้รียนมีการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็อยา่งสมวยั      
5 ผูเ้รียนมีการดูแลชีวิตประจ าวนัอยา่งสมวยั      
6 ผูเ้รียนมีการไดรั้บประทานอาหารท่ีมีประโยชน์       
7 ผูเ้รียนมีการใชร่้างกายในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ไดส้มวยั       
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ข้อ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบัน 

5 4 3 2 1 
8 ผูเ้รียนมีการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือกบัตาไดส้มวยั       

ด้านส่ิงแวดล้อม 
9 ผูเ้รียนอยูใ่นบรรยากาศรอบ ๆ ตวัเอ้ือต่อการเรียนรู้       

10 ผูเ้รียนอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มมีความสะอาด ปลอดภยั เขา้ถึงง่าย เอ้ือต่อการใช้
ชีวิตไดอ้ยา่งอิสระ  

     

11 ผูเ้รียนมีส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับท่ีเหมาะสม      
12 ผูเ้รียนอยูใ่นบรรยากาศการเรียนรู้ผา่นการเลียนแบบท่ีดี      
13 ผูเ้รียนมีการแสดงความสนใจและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั       
14 ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดี      

ด้านการศึกษา 
15 ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกทกัษะการด ารงชีวิตประจ าวนัท่ีสมวยั       
16 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม       
17 ผูเ้รียนมีสมาธิในการเรียนเหมาะสมกบัวยั      
18 ผูเ้รียนมีการส่ือสารอยา่งหลากหลายและสมวยั      
19 ผูเ้รียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั       
20 ผูเ้รียนอยูใ่นบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้        
21 ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสใหป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง       
22 ผูเ้รียนมีอิสระทางความคิดสร้างสรรคผ์ลงานตนเอง       
23 ผูเ้รียนไดรั้บการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีท่ีผ่อนคลาย กิจกรรมท่ีหลากหลาย        
24 ผูเ้รียนไดรั้บการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคล       

ด้านอารมณ์และจิตใจ 
25 ผูเ้รียนมีการแสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์เหมาะสมกบัวยั       
26 ผูเ้รียนพึงพอใจกบัชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง       
27 ผูเ้รียนร่าเริง  แจ่มใส       
28 ผูเ้รียนยอมรับบุคคลรอบขา้ง        
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ข้อ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบัน 

5 4 3 2 1 
29 ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในตนเอง กลา้แสดงออก        
30 ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเคล่ือนไหวตามจงัหวะ      
31 ผูเ้รียนมีความตั้งใจ เตม็ใจท่ีจะปฏิบติักิจกรรม       

ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 
32 ผูเ้รียนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งสมวยั      
33 ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสมวยั      
34 ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัตนตามกฎกติกาทางสังคมอยา่งสมวยั      
35 ผูเ้รียนรู้จกัการแบ่งบนั ช่วยเหลือผูอ่ื้น       
36 ผูเ้รียนสามารถการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัวยั       
37 ผูเ้รียนสามารถการอดทนและรอคอยไดเ้หมาะสมกบัวยั       
38 ผูเ้รียนสามารถแสดงความยนิดีทุกคร้ังเม่ือเพื่อประสบความส าเร็จ        
39 ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นอยา่งสมวยั      

ด้านสัมพนัธภาพทางครอบครัว 
40 ผูเ้รียนไดรั้บการอบรมเล้ียงดูท่ีดีจากครอบครัว       
41 ผูเ้รียนไดรั้บการเอาใจใส่จากครอบครัว      
42 ผูเ้รียนไดรั้บการยอมรับของสมาชิกในครอบครัว      
43 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้น      
44 ผูเ้รียนไดรั้บการพาผูเ้รียนออกสู่สังคมรอบขา้ง       
45 ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อครอบครัว       

ด้านภาคีเครือข่าย 
46 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพท่ีเหมาะสมร่วมกบัภาคีเครือข่ายในการ

บ าบดัฟ้ืนฟู ควบคู่กบัการจดัการศึกษา 
     

47 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการติดตามพฒันาการ การเยีย่มบา้น การ
ช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
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ข้อ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบัน 

5 4 3 2 1 
48 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการประสานงานระหวา่งหน่วยงานและอยา่ง

ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
     

49 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการเตรียมความพร้อม ใหค้วามรู้ ใหแ้นวทาง
ในการพฒันาเด็กอยา่งเหมาะสม 

     

50 ผูเ้รียนและครอบครัวไดรั้บการมีส่วนร่วมในการสร้างเจตคติท่ีดีในการ
พฒันาเด็ก 

     

 
ส่วนท่ี 2 สภาพปัจจุบันท่ีปฏิบัติและสภาพท่ีพงึประสงค์ ของการจัดการศึกษา จ านวน 45 ข้อ 

ตัวอย่างข้อค าถามด้านการจัดการศึกษา 

ข้อ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบันท่ีปฏิบัต ิ สภาพท่ีพงึประสงค์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
1 มีความหลากหลายในการสอน วิธีสอน ท่ีเหมาะสม

กบัเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 
  ✓    ✓    

2 มีการเลือกสรรส่ือเทคโนโลย ีนวตักรรมในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล 

 ✓    ✓     

3   ฯลฯ           

 
การแปลความหมาย  

การแปลความหมายองค์ประกอบท่ี 1) ด้านการกระบวนการเรียนการสอน ดงัน้ี 
ข้อ 1 ท่านมีความคิดเห็นว่ามีการด าเนินงานในสภาพปัจจุบันท่ีปฏิบัติ  เก่ียวกับ“มีความ

หลากหลายในการสอน วิธีสอน ท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล” อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีสภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดับมาก 
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ข้อ 2 ท่านมีความคิดเห็นว่ามีการด าเนินงานในสภาพปัจจุบันท่ีปฏิบัติ  เก่ียวกับ “มีการ
เลือกสรรส่ือเทคโนโลยี นวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษแต่ละบุคคล” อยูใ่นระดับมาก โดยมีสภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดับมากท่ีสุด 

 

ข้อ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบันท่ีปฏิบัติ สภาพท่ีพงึประสงค์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

องค์ประกอบการจัดการศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย 

และเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็ก
แต่ละบุคคล  

          

2 ใชเ้ทคนิค วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

          

3 เลือกใชส่ื้อ เทคโนโลย ีนวตักรรมท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่
ละบุคคล 

          

4 เปิดโอกาสใหเ้ด็กแต่ละบุคคลไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ี
ตนเองสนใจ 

          

5 ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

          

6 จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเฉพาะดา้น เช่น 
กิจกรรมบ าบดั ศิลปะบ าบดั ฯลฯ 

          

7 มีการเสริมแรงอยา่งหลายและเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

          

8 จดัใหภ้าคีเครือข่ายมีส่วนสนบัสนุนการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 
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ข้อ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบันท่ีปฏิบัติ สภาพท่ีพงึประสงค์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

9 มีการสะทอ้นผลการพฒันาของเด็กใหผู้ป้กครอง
ทราบอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

          

10 มีการก ากบั ติดตาม ทบทวน แกไ้ขพฒันาการเด็ก
เป็นรายบุคคลอยา่งต่อเน่ือง 

          

ด้านการบริหารจัดการ 
11 มีการบริหารจดัการท่ีดีทั้ง 4 กลุ่มงาน (กลุ่มบริหาร

วิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล และกลุ่มบริหารทัว่ไป)  

          

12 จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจุบนั และ
สามารถเขา้ถึงง่าย 

          

13 ส่งเสริมการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี และการท างานเป็น
ทีมภายในหน่วยงาน 

          

14 จดัหาส่ือ เทคโนโลย ีอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนรู้
ของเด็ก 

          

15 สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บการอบรม พฒันาตนเอง และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

          

16 เปิดโอกาสใหค้รูมีอิสระในการท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี           
17 มีการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากร           
18 มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการปฏิบติังานอยา่ง

ต่อเน่ือง 
          

ด้านครู 
19 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญา หลกัการ

จดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความจ าเป็นพิเศษท่ี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กแต่ละบุคคล 
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ข้อ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบันท่ีปฏิบัติ สภาพท่ีพงึประสงค์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

20 ครูมีเจตคติท่ีดี เขา้ใจความแตกต่างดา้นพฒันาการ
ทางร่ากาย อารมณ์และจิตใจ ของแต่ละบุคคล 

          

21 ครูมีวินยั คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

          

22 ครูน าหลกัสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อวาง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

          

23 ครูจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เหมาะสมกบั
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

          

24 ครูจดัหาหรือผลิตส่ือประกอบการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) เหมาะสมกบัความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

          

25 ครูมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเด็ก ผูป้กครอง และเพื่อน
ร่วมงาน 

          

26 ครูสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัเพื่อน
ร่วมงาน ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

          

27 ครูจดัท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกไ้ขปัญหาเป็น
รายบุคคล 

          

ด้านหลกัสูตรสถานศึกษา 
28 มีการน าหลกัสูตรแกนกลาง มาพฒันา ปรับปรุง ให้

สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 
          

29 มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งและมี
ความยดืหยุน่กบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็ก
แต่ละบุคคล 
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ข้อ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบันท่ีปฏิบัติ สภาพท่ีพงึประสงค์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

30 จดัใหค้รู ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการจดัท า
หลกัสูตรของสถานศึกษา 

          

31 มีการประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตร
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบติั 

          

32 มีการปรับปรุง ทบทวนหลกัสูตรของสถานศึกษา
ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

          

ด้านการวัดและประเมินผล 
33 มีรูปแบบ และวิธีการวดัท่ีหลากหลาย ประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic Assessment) เหมาะสมกบั
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

          

34 มีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง และครอบคลุม
ตามทกัษะท่ีก าหนดในแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

          

35 มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กระหวา่ง
การเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

          

36 มีการน าผลการวดัและประเมินผลวิเคราะห์ 
ปรับปรุง และพฒันาแนวทางการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

          

37 ใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินผล มีความ
หลากหลายและเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

          

38 ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล           
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ข้อ องค์ประกอบ 
สภาพปัจจุบันท่ีปฏิบัติ สภาพท่ีพงึประสงค์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
39 จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 
หลากหลาย และเหมาะสมกบัความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษของเด็กแต่ละบุคคล 

          

40 มีการก าหนดช่วงระยะเวลาของกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัสมาธิของเด็กแต่ละ
บุคคล 

          

41 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามารถ 
และผลดัเปล่ียนการเป็นผูน้ าในชั้นเรียน 

          

42 จดับรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผอ่นคลาย 

          

43 มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กมีความ
รับผิดชอบ 

          

44 เปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการสร้าง
สัมพนัธภาพทางสังคมร่วมกนัในชั้นเรียน 

          

45 มีความปลอดภยั สะดวก สะอาด ปราศจากอนัตราย
และมลพิษต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกาย 
อารมณ์และจิตใจ 

          

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ข   
- รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์ ในขั้นตอนการศึกษาองค์ประกอบคุณภาพ

ชีวติเด็กทีม่ีความต้องการจ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย และองค์ประกอบการจัด
การศึกษา 

- รายช่ือผู้เช่ียวชาญวเิคราะห์หาค่าความสอดคล้อง และความตรงของ
เคร่ืองมือ 
 - รายช่ือผู้เช่ียวชาญร่วมประชุมสัมมนาองิผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
ประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวยั 
 

 
 
 
 
 
 
 



277 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์ ในขั้นตอนการศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการ 
จ าเป็นพเิศษ ระดับปฐมวัย และองค์ประกอบการจัดการศึกษา 

1.1 ผู้ให้ข้อมูลการศึกษาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับ
ปฐมวัย จ านวน 7 ท่าน 

นักวิชาการด้านการศึกษาพเิศษ 
(1) ผศ.ดร.วาระดี  ชาญวิรัตน์ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
(2) ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ ์ ประธานบริหารหลกัสูตรสาขาวิชา 

จิตวิทยาการศึกษาและการใหค้  าปรึกษา  
วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพเิศษ 
(3) ดร.สุรพล  เสนบุญ  ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10  

จงัหวดัอุบลราชธานี 
(4) ดร.ฐาปณีย ์ โลพนัดุง  ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
ผู้แทนผู้พกิาร 
(5) นายชยัพร ภูผารัตน์  ผูอ้  านวยการสมาคมสภาคนพิการ 

ทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
ผู้แทนผู้ปกครองเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 
(6) นางสาวรัชภร  สุวรรณโชติ ประธานชมรมผูป้กครองคนพิการทางสติปัญญา 

จงัหวดัขอนแก่น และประธานสภาคนพิการทุก 

ประเภทประจ าจงัหวดัขอนแก่น 
(7) นางสาวจนัทิมา  พรมรัศมี ผูแ้ทนผูป้กครองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
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1.2 ผู้ให้ข้อมูลการศึกษาองค์ประกอบการจัดการศึกษา จ านวน 5 ท่าน 
  นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษา  

(1) ผศ.ดร.พิกุล  ภูมิโคกรักษ์ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

(2) ผศ.ดร.ประยทุธ  ชูสอน อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพเิศษ 
(3) ดร.สุรพล เสนบุญ  ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10  

จงัหวดัอุบลราชธานี 
(4) ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11  

จงัหวดันครราชสีมา 
  (5) ดร.ฐาปณีย ์ โลพนัดุง  ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  

ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง และความตรงของเคร่ืองมือ  
 
จ านวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้ 

(1) ผศ.ดร.จาตุรงค ์ธนะสีลงักูร อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

(2) ดร.สิริลกัษณ์  โปร่งสันเทียะ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

 (3) นายมานิตย ์ค างาม  ผูท้รงคุณวุฒิส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(4) ดร.ชยัพร  พนัธุ์นอ้ย  ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6  

จงัหวดัลพบุรี 
(5) ดร.นพดล  ธุลีจนัทร์  ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 

จงัหวดัขอนแก่น 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญร่วมประชุมสัมมนาองิผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship)  
ประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 ธันวาคม 2562 
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 

 
อาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน  
1. ศาสตราจารย ์ดร.นพ.สุชาติ พหลภาคย ์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาจิตเวชศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2. ผศ.ดร.ศรุดา ชยัสุวรรณ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  

วิทยาลยันครราชสีมา 
ผู้ทรงคุณวุฒิส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ จ านวน 1 คน  
3. นายชลิต วิพทันะพร   ผูท้รงคุณวุฒิส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพเิศษ ส านักบริหารงานการศึกษา จ านวน 2 คน  
4. ดร.นพดล ธุลีจนัทร์   ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 

จงัหวดัขอนแก่น 
5. ดร.สุวรรณ บวัพนัธ์   ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดักาฬสินธุ์ 
นักวิชาการศึกษา จ านวน 2 คน 
6. ดร.พงษศ์กัด์ิ ภูกาบขาว   ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัขอนแก่น 

7. ดร.ธิรากร มณีรัตน์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
     อารจารยพ์ิเศษหลกัสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและ 

การใหค้  าปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับ 
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้แทนครูผู้สอน จ านวน 1 คน  
8. ดร.สุบิน ประสพบวั   ครูศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จงัหวดัขอนแก่น 
ผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน 1 คน 
9. นางศิริลกัษณ์ โชตธนาพนธ์  ประธานชมรมผูป้กครองคนพิการทางสติปัญญาจงัหวดันครราชสีมา  

และประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจ าจงัหวดันครราชสีมา 



281 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
- หนังสือขออนุญาตทดลองเกบ็ข้อมูลเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลงานวจัิย 
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ที ่ สน 0210.4/32       บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 

          มหาวิทยาลัยสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพฯ 10160 

 
 

    19 พฤศจิกายน 2562 

 

 

เรื่อง ขออนุญาตทดลองเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาเครื่องมือวิจัย  

  

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    เครื่องมือวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความต้องการ 
      จำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย” 

 
 

ด้วย นายวรพล  ธุลีจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา        
มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอ้ือวงศ์         
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์นั้น 

 

ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขออนุญาตให้นักศึกษาทดลองเก็บข้อมูลกับ
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวิจัย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อองค์กรของท่าน 
จะใช้เพ่ือการพัฒนาเครื่องมือวิจัยเท่านั้น   โดยขอความอนุเคราะห์สำหรับผู้ให้ข้อมูลเป็นจำนวน 30 ท่าน  

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาทดลองเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาเครื่องมือการวิจัย        
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง    
                                      

                                                              (สภุัทรา   เอื้อวงศ์ ) 
                 รองอธิการบดีด้านมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
                                           รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 

บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852 Email :  phd _ed2@siam.edu 
หมายเหตุ :  ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ติดต่อนักศึกษา นายวรพล  ธุลีจันทร์   โทร. 085-466-6606 
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ที่  สน 0210.4/ ว 36      บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์   
         มหาวิทยาลัยสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

 

          29 พฤศจิกายน 2562 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ .............................................  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม                    จำนวน ................. ฉบับ 
 

ด้วย นายวรพล ธุลีจันทร์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับอนุมัติให้ทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิ งสุภัทรา เอ้ือวงศ์         
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งนักศึกษามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย เกี่ยวกับรูปแบบการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ระดับปฐมวัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น 
 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขออนุญาตให้นักศึกษาได้เก็บข้อมูลเพื่อ
การวิจัย โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ระดับปฐมวัย โดยข้อมูลที่ได้จะไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้ข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น และข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้
เพ่ือการวิจัยเท่านั้น จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์และโปรดพิจารณาให้นักศึกษาดังกล่าว เก็บข้อมูลเพ่ือการ
วิจัย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง      
                                      

                                                              (สภุัทรา   เอื้อวงศ์ ) 
               รองอธิการบดีด้านมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
                                         รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร  0-2868-6852    
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา นายวรพล ธุลีจันทร์  โทร. 085-466-6606 
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ภาคผนวก ง 
- หนังสือตอบรับการลงวารสารเผยแพร่ผลการวจิัย 
- เกยีรตบิัตรนาเสนอผลงานวจิัยวชิาการระดับชาติ 
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 

ช่ือ- นามสกุล  นายวรพล ธุลีจนัทร์ 
วนัเดือนปี เกิด 8 มกราคม พ.ศ. 2529 
ท่ีอยู ่  445/22 หมู่บา้นรุ่งนิรันดร์ 4 หมู่ 9 ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา 30000 
ต าแหน่งปัจจุบนั ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
สถานท่ีท างาน  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จงัหวดันครราชสีมา 

214 หมู่ 2 ถนนเล่ียงเมือง ต าบลจอหอ อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000 

ประวติัการศึกษา 
พ.ศ. 2552  จบการศึกษาครุศาสตรบณัฑิต (การศึกษาพิเศษ)  

จากมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
พ.ศ. 2555 จบการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 

จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2562 จบการศึกษาหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

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