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การวิจัยครัง้นี ้ มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม  โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการ 3 ระยะ ดงันี ้ระยะท่ี 1 ศกึษา
สภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม  แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 ประชากร ไดแ้ก่ ครูการศึกษาพิเศษและ
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 จ านวน 134 โรงเรียน จ านวน 253 คนและขั้นตอนท่ี  2 ผู้ให้ข้อมูลคือ 
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน เครื่องมือวจิยั ประกอบดว้ย แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ  วเิคราะหข์อ้มลูโดยสถิติ
ท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (    ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (    ) ระดับความคิดเห็น ค่าดัชนีความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น   (PNI Modified)  และวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาท่ีปฏิบตัิได้
นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นส่ือการเรียนการสอน ความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดคือ ดา้นหลักสูตร และควรมีแนวทางฯ ท่ีเป็น
รูปธรรม เนน้การท างานร่วมกนั การส่ือสารเชิงบวก การเปิดใจ ควรค านึงถึงศกัยภาพของแต่ละบุคคล และใชป้ฏิบตัิการ
การร่วมมือมาเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนนักเรียนจนเป็นสุขนิสัยท่ีดี  ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมฯ กลุ่มเป้าหมาย 
คือ  ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน    8 คน เครื่องมือวจิยั ประกอบดว้ย โปรแกรมฯ และแบบบนัทกึการสนทนากลุ่ม วเิคราะหข์อ้มลู
โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา  ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมฯ  ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมาย 2) ลักษณะของโปรแกรม   
3) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรแกรม  4) วิธีการจัดกิจกรรมแบบ  Co-Teaching รูปแบบสถานี  (Station Teaching)  
5) แผน IEP 6) แผนการจดัการเรียนรู ้  7) การประเมินผล 8) แบบประเมินความสามารถฯ และ9) คู่มือการใชโ้ปรแกรมฯ 
ระยะท่ี 3 ทดลองใชแ้ละปรบัปรุงโปรแกรมฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูการศึกษาพิเศษ ครูผูส้อนวิชาสุขศกึษาจ านวน 2 คน 
และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง  จ านวน 6 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบดว้ย 
โปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม  และ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (    ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (    ) ค่าประสิทธิภาพของ
โปรแกรมฯ (E1/E2) ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) และการวิเคราะหเ์นือ้หา ผลการวิจยัพบว่า โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแล
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และมีประสิทธิผล ค่า E.I.เท่ากบั 0.69    โดยครูมีความคิดเห็นว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีความคงทนใน
การเรียนรูด้ีขึน้ 
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The purpose of this research is to develop a program for promoting health and safety for 

students with intellectual disabilities in inclusive classrooms. Phase one was concerned with problem 
situations, needs assessment and the establishment of guidelines. The population in this research consisted 
of 253 special education and health education teachers in Grade 2 from 134 schools and seven experts. The 
instruments were questionnaires and in-depth interviews. The data was statistically analyzed by mean 
average ( ), standard deviation ( ), modified priority needs index (PNI modified), and content analysis. The 
research showed that the least problematic situation was instructional media. With regard to needs 
assessment, it was found that cooperative interaction, positive communication, open-mindedness, 
consideration of individual potential, and collaboration should be emphasized, leading to good hygienic 
habits among students. Phase 2 was concerned with the creation of the program and the population 
consisted of eight experts. The instruments included a program for promoting health and safety for students 
with intellectual disabilities and a focus group form. The data were statistically analyzed by content analysis 
by a focus group. The research showed that the program consisted of the following: (1) the purpose; (2) the 
components; (3) the selection of the participants; (4) methods for organizing activities, co-teaching and 
station teaching; (5) IEP plan; (6) learning management plans; (7) evaluation; (8) evaluation of competency, 
and (9) program manuals. Phase 3 was experimental, with a focus on improvement. The population 
consisted of one special education teacher and one health education teacher in Grade 2 and six students. 
The instruments were a program for promoting health and safety among students with intellectual disabilities 
in inclusive classrooms; and questionnaires. The data were statistically analyzed by mean average ( ), 
standard deviation ( ), E1/E2, E.I., and content analysis. The research showed that the efficiency was 80/80, 
and the effectiveness was E.I.= 0.69. The teachers also stated that students had better learning retention. 

 
Keyword : Health and safety, Intellectual disabilities, Inclusive classroom 
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กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ส  าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยดี  เพราะผู้วิจัยได้รับความเมตตา  ความ
อนเุคราะหช์่วยเหลือ และไดร้บัการสนบัสนนุจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูวิ้จยัตอ้งขอกราบขอบพระคณุ
ท่านผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชนิดา มิตรานนัท ์กรรมการและอาจารยท่ี์ปรกึษาหลกั ท่านผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร. ศิริพนัธ ์ศรีวนัยงค ์กรรมการและอาจารยท่ี์ปรกึษารว่มเป็นอย่างสงู ท่ีคอยใหค้  าปรกึษา ค าแนะน า  และ
คอยชีแ้นะแนวทางท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบักระบวนการวิจยั รวมถึงคอยส่งก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธด์ว้ยดี
เสมอมา 

ขอกราบขอบพระคณุท่านศาสตราจารย  ์ดร.ผดงุ อารยะวิญญ ู ประธานกรรมการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ (ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ  ์และอาจารย ์
ดร.ฑมลา บุญกาญจน  ์เป็นอย่างสูงท่ีไดใ้หค้วามกรุณาสละเวลาอนัมีค่า มาเป็นคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าปริญญานิพนธ์ พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน า รวมถึง ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ต่อการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข อนั
น ามาซึง่ความสมบรูณข์องงานปริญญานิพนธฉ์บบันี ้

ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะหส์ละเวลาทัง้ในส่วนของ การ
สมัภาษณเ์ชิงลกึ การสนทนากลุม่ การประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของโปรแกรมรวมทัง้การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  ตลอดจนการให้ค  าแนะน าต่าง  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ส  าหรับการวิจัย  
ขอขอบพระคณุ ผูบ้ริหาร ครูการศกึษาพิเศษ ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา ผูป้กครอง เด็กทั่วไป และเดก็ท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสติปัญญาท่ีสมคัรใจเขา้รว่มพฒันาโปรแกรมฯ 

รวมทัง้ทุนวิจัยจากส านักงานวิจัยแห่งชาติ ประเภททุนพัฒนาบัณฑิต ประจ าปี 2563 และจาก
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร  าไพพรรณี 
ประเภททนุการศกึษาแก่นิสิตนกัศกึษาบณัฑิตศกึษา เพ่ือใชใ้นการคน้ควา้วิจยั ประจ าปี 2562 ท าใหผู้วิ้จยัมี
ก าลงัใจในการท างานวิจยัครัง้นีใ้หเ้ป็นผลส าเรจ็ 

ท้ายสุดนี ้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบุพการี  ครอบครัว ตลอดจนท่านคณบดี รองคณบดี 
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร  ์และกัลยาณมิตรทุกท่านท่ีคอยเป็นก าลังใจ  ให้การสนับสนุนและคอย
ช่วยเหลือผูวิ้จัยดว้ยดีเสมอมา คณุค่าและประโยชนอ์นัใดก็ตามท่ีเกิดขึน้จาก ปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ผูวิ้จัย
ขอมอบไวเ้พ่ือเป็นเครื่องบูชาแด่บิดา มารดา พ่ีสาว ตลอดจนครูบาอาจารยท์ุกท่านท่ีไดเ้คยอบรมสั่งสอนทัง้
ทางตรงและทางออ้มผูวิ้จยัมาตัง้แตย่งัเลก็จนถงึปัจจบุนั 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจัดเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทหนึ่ง  

ซึ่งเด็กท่ีมีภาวะความบกพรอ่งกลุ่มนีมี้ขอ้จ ากัดเด่นชดั ทัง้ดา้นการท างานของสมอง (Intellectual 
Functioning) ระดับสติปัญญาต ่ากว่าเกณฑ์ 70 ร่วมกับมีข้อจ ากัดในพฤติกรรมการปรับตัว 
บกพรอ่งตัง้แต ่1 ดา้นขึน้ไป ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) 
ประกอบดว้ย ทักษะดา้นภาษาและวรรณกรรม เงิน เวลา ความคิดรวบยอดเก่ียวกับตวัเลข และ
การควบคมุตนเอง 2) ทักษะทางสงัคม (Social Skills) ประกอบดว้ย ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผูอ่ื้น ความรบัผิดชอบต่อสงัคม การนับถือตนเอง การส านึกผิดชอบชั่วดี การตระหนกัต่อปัญหา
และการแกปั้ญหาสงัคม การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ การปฏิบตัิตามกฎหมาย การไม่ละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ื้นและการปกป้องสิทธิของตนเอง และ3) ทกัษะการปฏิบตัิตนในชีวิตประจ าวนั (Practical 
Skills) ประกอบดว้ย การด ารงชีวิตประจ าวนั การดแูลสขุภาพส่วนบคุคล การดแูลความปลอดภัย 
การช่วยเหลือตนเอง ตารางกิจวัตรประจ าวัน ทักษะด้านอาชีพ การท่องเท่ีย วและการใช้
ยานพาหนะ การใชเ้งิน และการติดต่อส่ือสาร รวมทัง้ ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดขึน้
ก่ อ น อ า ยุ  18 ปี  (American Psychiatric Association, 2013; United States Department of 
Education Office of Special Education Programs-OSEP, 2013; นพ วรรณ  ศ รี ว งค์พ านิ ช  
และ อิสราภา ช่ืนสวุรรณ, 2561; สมเกต ุอทุธโยธา, 2560) 

 ทัง้นีเ้ด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีระดบัความรุนแรงของภาวะความบกพร่อง
ทางสติปัญญา และระดบัสติปัญญา 4 ระดบั คือ ระดบัเล็กนอ้ย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก โดย
เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาระดบัเล็กนอ้ย หมายถึง บุคคลท่ีมีภาวะความบกพรอ่งทาง
สติปัญญามีระดบัสติปัญญา (IQ) ระหว่าง 50-69 ลกัษณะรูปรา่งหนา้ตาเหมือนบคุคลทั่วไป แต่มี
พฒันาการดา้นต่าง ๆ ล่าชา้กว่าเกณฑข์องคนทั่วไปเพียงเล็กนอ้ย และมีทกัษะดา้นความคิดรวบ
ยอด ด้านสังคม และดา้นการด าเนินชีวิตประจ าวันแตกต่างจากคนทั่วไปเล็กน้อย (American 
Psychiatric Association, 2015; United States Department of Education Office of Special 
Education Programs-OSEP, 2013; กลุยา ก่อสุวรรณ และ ยุวดี วิริยางกูร, 2560 ) ทัง้นีข้อ้จ  ากัด
ในพฤติกรรมการปรบัตวั ส่งผลใหเ้ด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญามีความยากล าบากในการ
ใชชี้วิตประจ าวนั ซึ่งการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั เป็นพฤติกรรมหนึ่งท่ีส  าคญัในพฤติกรรม
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การปรบัตวั ดา้นท่ี 3 คือ ทกัษะการปฏิบตัตินในชีวิตประจ าวนั ยงัขาดการสง่เสรมิทางดา้นสขุภาพ 
และปอ้งกนัโรค พบปัญหาของสายตาและการไดย้ิน ทนัตสขุภาพ ภาวะโภชนาการ เป็นตน้  

นอกจากนีย้งัพบขอ้มลูส าคญัในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสติปัญญาระดบัเล็กนอ้ย ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือเป็นการเรง่ด่วน เพราะเป็นสิ่งท่ี
ชว่ยใหเ้ดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญามีสภาวะสขุภาพและคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ส่งผลตอ่การ
พัฒนาในด้าน อ่ืน ๆ ท่ีจะตามมาเช่นเดียวกัน  (เปรมวดี  เด่นศิริอักษร , 2561; เกรียงไกร  
โสมประเสริฐ, การส่ือสารส่วนบุคคล, 17 กุมภาพนัธ ์2562; ยุพิน แคนติ, การส่ือสารส่วนบุคคล,  
18 กุมภาพันธ์ 2562) โดยการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย หมายถึง การดูแลสุขภาพใน
ชีวิตประจ าวนั การออกก าลงักาย การเลือกรบัประทานอาหารท่ีเหมาะสม การรกัษาสขุภาพของ
ตนเองหรือการพบแพทย์เม่ือเจ็บป่วย การปฐมพยาบาลเม่ือเกิดบาดเจ็บ ความรูท้างเพศ ความ
ปลอดภยัเบือ้งตน้ เช่น ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและกฎหมาย การรูจ้กัใชเ้ข็มขดันิรภยั การขา้มถนน 
การระมดัระวงัคนแปลกหนา้ และการรูจ้กัขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น การตรวจรา่งกายและฟัน
อยา่งสม ่าเสมอ การปอ้งกนัตนเองจากอาชญากรรม การชีบ้อกสิ่งท่ีเลือกและสิ่งท่ีตอ้งการได ้การมี
ปฏิกิริยาทางสงัคม และการน าความรูท่ี้ไดร้บัไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนั (กุลยา ก่อสุวรรณ และ 
ยุวดี วิริยางกูร , 2560 ; ดารณี  ธนะภูมิ , 2542) สอดคล้องกับ Dodge et al. (2013) ใช้ค  าว่า 
Health and Safety (ในช่วงอายุ  6-13 ปี ) หมายถึง การไม่ก้าวก่ายพื ้น ท่ีส่วนตัวของผู้ อ่ืน  
การจดัเก็บอุปกรณ์การเรียนอย่างเหมาะสม การปฏิบตัิตามกฎความปลอดภัยในสนามเด็กเล่น 
การแสดงความระมัดระวังในกิจกรรมท่ีเป็นอันตราย และส่ือสารกับพยาบาลของโรงเรียนหรือ
ผูใ้หญ่เม่ือป่วยหรือบาดเจ็บได ้ 

จากการประเมินผลการเรียนรูส้  าหรบันกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาของส านกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2558) พบว่า ปัญหา
ดา้นทกัษะการรกัษาสขุภาพอนามยัและความปลอดภัย ประกอบดว้ย การดแูลสขุภาพตนเองได้
นอ้ย เช่น ลา้งมือไม่เป็น หรือไม่รูจ้กัรบัประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน ์และการมีความระมดัระวงั
เรื่องความปลอดภยัตนเองนอ้ย ดงันัน้ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งในการพฒันาเด็กกลุ่มนี ้จงึควรสรา้งเสริม
ใหเ้ด็กสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและมีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของตนเองได้
เพ่ือใหเ้ด็กมีทักษะการปฏิบตัิตนในชีวิตประจ าวนัไดเ้หมาะสมและปรบัตวัในการใชชี้วิตร่วมกับ
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างราบรื่นและมีความสขุ แตพ่บขอ้มลูว่า ในปัจจบุนัการจดัเรียนการสอนวิชาสขุศกึษายงั
ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรในเรื่องการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ จนกล่าวไดว้่า “สขุศึกษา
สอนยาก” ทัง้นี ้ท่ีว่ายากนัน้ก็ยากตรงท่ีว่า “ท าอย่างไรจึงจะท าใหน้ักเรียนน าความรูท่ี้ครูสอนไป
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ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง” (จินตนา สรายุทธพิทักษ์ , 2558) ทั้งนี ้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน
พทุธศกัราช 2551 มีการเปล่ียนแปลงเรื่องการแบ่งชัน้เรียนของนกัเรียนจากการแบ่งตามช่วงชัน้ท่ี 
1, 2 และ 3 แยกออกมาเป็นแตล่ะระดบัชัน้ นกัเรียนไดเ้รียนรูร้ว่มกบัเพ่ือนตามระดบัชัน้ของตนเอง
ไม่ไดเ้รียนรวม    ในบางวิชา และวดัผลตามช่วงชัน้อีกต่อไป และจากขอ้มูลตารางก าหนดการฉีด
วัคซีนเด็กในวัยต่างๆ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีบุคลากรทางสาธารณสุขเข้ามา
บริการตรวจดูแลสุขภาพฉีดวัคซีนให้ครบทุกตัว รวมทั้งเคลือบหลุ่มร่องฟันให้นักเรียนทุกคน 
สอดคล้องกับการเรียนรู้เรื่องการป้องกันการเจ็บป่วย ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 แต่ในชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 2 ไม่ไดร้บัการดแูลสขุภาพจากบคุลากรทางสาธารณสุข (ส านกัโรคติดตอ่ทั่วไป, 
2562)  ฉะนัน้หากเด็กไม่เห็นความส าคญัและไม่ดแูลรกัษาสขุภาพและความปลอดภยัของตนเอง
ให้ต่อเน่ือง จึงเป็นสาเหตุส  าคัญท่ีเด็กวัยเรียนในปัจจุบันมีการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ เช่น 
ไขเ้ลือดออก ไขห้วัดใหญ่ อุบัติเหตุและสารพิษ โรคของระบบทางเดินอาหาร โรคภูมิแพเ้พิ่มขึน้ 
ภาวการณม์องเห็นผิดปกติ สขุภาพช่องปากและฟันไมดี่ ไมส่วมหมวกนิรภยัขณะข่ีรถจกัรยานยนต ์
ไมค่าดเข็มขดันิรภยัขณะนั่งรถยนต ์(ราชวิทยาลยักมุารแพทยแ์หง่ประเทศไทย สมาคมกมุารแพทย์
แห่งประเทศไทย, 2560) สอดคล้องกับตัวชีว้ัด หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 สาระการเรียนรูท่ี้ 4 การสรา้งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการ
ป้องกันโรค และมีข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (ส านักโรคไม่ติดต่อ, 2562b)  
จากการจมน ้าของเด็กท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี  มีมากเป็นอันดับ 1 (ส านักโรคไม่ติดต่อ, 2562a) 
สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั หลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
สาระการเรียนรูท่ี้ 5 ความปลอดภัยในชีวิต ท่ีส  าคญัภาวะความบกพรอ่งทางสติปัญญา ท าใหถู้ก
หลอกลวงง่าย รูไ้มเ่ท่าทนั    ตกเป็นเหย่ือในเรื่องตา่ง ๆ ท่ีเป็นอนัตราย จากขอ้มลูท่ีกลา่วทัง้หมดจะ
เห็นไดว้่าชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 เป็นชัน้ท่ีควรไดร้บัการฝึกปฏิบตัิใหส้ามารถดแูลสขุภาพและรกัษา
ความปลอดภยัไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือเป็นการเตรียมปพืูน้ฐานท่ีส าคญัก่อนจะขึน้ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
3 ท่ีจะไดร้บัการสอนวา่ยน า้ใหเ้ดก็ทกุคนไดป้ฏิบตัจิรงิตามโครงการวา่ยน า้เป็นเลน่น า้ไดป้ลอดภยั 

วิชาสุขศึกษาเป็นวิชาท่ีมีความส าคญัต่อสุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพ่ือการด ารงสุขภาพ 
การสรา้งเสรมิสขุภาพ และการพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุคล ครอบครวั และชมุชนท่ียั่งยืน มุง่เนน้
ใหผู้เ้รียนพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู ้เจตคติ คณุธรรม ค่านิยม และการปฏิบตัิเก่ียวกับสขุภาพ
ควบคูไ่ปดว้ยกนั ซึ่งหลกัสตูรในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 นัน้ก าหนดใหน้กัเรียนตอ้งไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบั 
ลกัษณะของการมีสขุภาพดี อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย อาการและวิธีป้องกนัการบาดเจ็บ 
วิธีปฏิบัติเม่ือเจ็บป่วยและบาดเจ็บ อุบัติเหตุทางน า้และทางบก สัญลักษณ์และป้ายเตือนของ

https://www.honestdocs.co/vaccine
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สิ่งของหรือสถานท่ีท่ีเป็นอันตราย อัคคีภัยซึ่งสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา สุขภ าพและความ
ปลอดภยั โดยการจดัการเรียนรูใ้นวิชาสขุศกึษา กรมวิชาการไดเ้ปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนปรบัเนือ้หา
ให้ เหมาะสมกับผู้ เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของท้อง ถ่ิน ได้  (กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 2552) การจดัการเรียนรูด้า้นการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยอยู่ใน

สาระการเรียนรูท่ี้ 4 และ 5 ในวิชาสุขศึกษาท่ีนักเรียนทุกคนไดเ้รียนซึ่งรวมเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา ระดบัเล็กนอ้ย ในชัน้เรียนรว่มดว้ย 

การจดัการเรียนรว่ม เป็นการจดัการศกึษาใหน้กัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดเ้รียนและ
ท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียนทั่วไปโดยมีครูผู้สอนและครูการศึกษาพิเศษร่วมมือและรบัผิดชอบ
ร่วมกัน บริบทของโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดจ้ัดชั้นเรียนร่วมให้เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษและเด็กทั่ วไปเข้าเรียนร่วมกันใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ได้แก่ สุขศึกษาและ 
พลศกึษา ศิลปะ สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยส่วนใหญ่
ครูประจ าวิชาเป็นผูส้อนเม่ือเดก็ขึน้ไปเรียนรว่มกบัเพ่ือน มีการจดัเตรียมกิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้ดก็ท่ี
มีความบกพรอ่งทางสติปัญญาโดยครูสอนตามเนือ้หา ขาดการลงมือปฏิบตัิจริงเพราะกังวลเรื่อง
ความปลอดภัย เนน้ใหป้รบัตวัในการอยู่รว่มกับผูอ่ื้นเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการวดัผลและประเมินผล
ครูการศกึษาพิเศษเป็นผูน้  ามาประเมินในทกุวิชา (เกรียงไกร โสมประเสริฐ, การส่ือสารสว่นบคุคล, 
17 กมุภาพนัธ ์2562; ยพุิน แคนติ, การส่ือสารส่วนบคุคล, 18 กมุภาพนัธ ์2562) ซึ่งผลการประเมิน
วิชาสขุศึกษาของเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาท่ีผ่านมา พบว่า การดแูลรกัษาสขุภาพและ
ความปลอดภัยยงัไม่สามารถปฏิบตัิไดจ้ริง เด็กขาดเรียนเพราะเจ็บป่วยส่งผลกระทบในการเรียน
ทกุวิชา และครูประจ าวิชาสุขศกึษาใหข้อ้มูลว่า ยงัขาดความรูเ้ก่ียวกับเทคนิคการสอน การวดัผล
และประเมินผล ส าหรบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษในชัน้เรียนรว่ม (เดชา จ าปา , การส่ือสารส่วน
บุคคล, 17 กุมภาพันธ์ 2562; บุญชัย อรรถวรรธน, การส่ือสารส่วนบุคคล, 18 กุมภาพันธ ์2562) 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพัชริดา นิลสุข (2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง การบริหารโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วม พบปัญหา ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการปรบัหลักสูตรทั่ วไป  
การจดัท าหลกัสตูรเฉพาะส าหรบันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษคอ่นขา้งนอ้ย และการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผน IEP และขอ้มลูงานวิจยัของธนชัชา นทีมหาคณุ (2557) แสดง
ใหเ้ห็นถึงปัญหาของโรคไขเ้ลือดออก จึงไดส้รา้งโปรแกรมสขุภาพในโรงเรียนท่ีมีตอ่การปอ้งกนัโรค
ไข้เลือดออกของนักเรียนประถมศึกษาขึน้เพ่ือมาแก้ปัญหาด้านสุขภาพดังกล่าว อีกทั้งเรื่อง 
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมยังเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียนตามมาตรฐาน
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การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานท่ีพบว่า มีภาวะน า้หนักเกินเกณฑ์ และการเจ็บป่วยจาก
โรคตดิตอ่ (กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2561) 

นอกจากนีพ้บขอ้มูลว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถประสบความส าเร็จ
ทางการเรียนได ้โดยครูตอ้งใชโ้ปรแกรมการสอน เพราะโปรแกรม คือ รายละเอียดของกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย ลักษณะของโปรแกรม การคัดเลือก
ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม วิธีการจดักิจกรรม และการประเมินผลโปรแกรม สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
ปณิชกา จีรพรชยั (2553) ท่ีพบว่า โปรแกรมสรา้งเสริมทกัษะการตดัสินใจในการด าเนินชีวิตดว้ย
ตนเอง ส าหรบันักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ท าใหก้ารตดัสินใจในการ
ด าเนินชีวิตดว้ยตนเองสูงขึน้ และการจดัการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อย คือ การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เด็กทุกคนควรได้รับการวาง
แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล และมีโอกาสเรียนในชัน้เรียนรวม ไดร้บัการบริการอ่ืนท่ีจ าเป็น 
และควรมีโอกาสได้น าความรูท่ี้เรียนมา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง อันจะส่งผลให้เด็ก
สามารถอยูใ่นชมุชนอยา่งอิสระและมีความสขุ (เปรมวดี เดน่ศริอิกัษร, 2561) 

รวมทั้งจากการสังเคราะห์งานวิจัยในต่างประเทศ จากฐานข้อมูลของ ERIC ตั้งแต ่
ช่วงปี ค.ศ.2007- 2017 มีจ  านวน 13 เรื่อง พบว่า วิธีการสอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) เป็น
รูปแบบ ท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนท่ีจัดการเรียนร่วม คือ ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนท างาน
ร่วมกัน  และพบ รูปแบบการสอนแบบร่วม มือ มี  5 รูปแบบ คือ  1. รูปแบบ  1 การสอน  
1 การสนับ สนุน  (One Teach – One Support)  2.รูป แบบการสอนแบบสถานี  (Station 
Teaching) 3. การสอนแบบคู่ขนาน (Parallel Teaching) 4. รูปแบบการสอนแบบทางเลือก 
(Alternative Teaching)  5. การสอนแบบทีม (Team Teaching) โดยรูปแบบส าหรบัผูท่ี้เริ่มใชค้วร
ใชรู้ปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) รูปแบบนีผู้เ้รียนจะถกูแบง่ออกเป็น 2 กลุ่มหรือ
มากกว่านัน้ เพ่ือใหท้  างานรว่มกนัในแตล่ะสถานี ครูอาจอยู่ประจ าสถานีหรือ ครูทัง้ 2 คนเดินเย่ียม
กิจกรรมผูเ้รียนทกุสถานีทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเช่ียวชาญของครู รูปแบบนีเ้หมาะกบัการรวมชัน้เรียน
ในหอ้งใหญ่หรือเป็นชัน้เรียนเด่ียวท่ีมีครู 2 คน ในการสอนเป็นสถานีนีเ้นือ้หาจะถูกแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน ครู 1 คน จะสอนเนือ้หาเพียงครึ่งหนึ่ง และจ านวนนกัเรียนครึ่งหอ้งเรียน ในส่วนการสอน
สถานีอ่ืนท่ีเหลือใหค้รูการศกึษาพิเศษสอน หลงัจากนัน้ก็จะมีการเปล่ียนกลุม่เรียน โดยครูผูส้อนจะ
สอนเนือ้หาเดิมและมีสถานีท่ีใหส้  าหรบัการเรียนรูอิ้สระดว้ยตนเอง โดยท่ีกลุ่มท่ี 3 มีการเตรียมคู่
เพ่ือนในการเรียน ไวค้อยช่วยเหลือกันในการท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย หรือมีผูป้กครองอาสามา
ชว่ยเตรียมการสอนในสถานีท่ี 3 ในโรงเรียนประถมศกึษาเนือ้หาการเรียนทัง้หมดท่ีจดัอยู่ในสถานี
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ตา่ง ๆ และท าใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัเดียว ส่วนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา การจดัสถานีอาจจะจดัให้
ครบในชั่วโมงเรียนหรืออาจจะมากกว่านัน้ได ้เช่น ในชัน้ ม.3 วิชาคณิตศาสตร ์นักเรียนกลุ่มท่ี 1 
เรียนเรื่องใหม่กบัครูท่ีสอนเด็กปกติ นกัเรียนกลุม่ท่ี 2 ไดพ้บกบัครูการศกึษาพิเศษท่ีประยกุตเ์นือ้หา
ท่ีสอนในสปัดาหท่ี์ผ่านมาจนถึงเหตกุารณท่ี์สอนอยู่ในปัจจุบนั ส่วนนกัเรียนกลุ่มท่ี 3 ไดท้  างานท่ี
ไดร้บัมอบหมายโดยท างานกนัเป็นคู่ โดยแตล่ะสถานีนัน้จะใหเ้ด็กไดท้  าใหค้รบภายในชั่ วโมงเรียน 
ผลจากการสอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) สามารถเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนส าหรบัเด็กท่ีมี
ความต้องการพิ เศษ ได้(Thompson, 2010; Wilson and Blednick, 2011; Roberson, 2014; 
King-Sears et al, 2015; Wilson, 2016) สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรพงษ์ ข่ายเพชร(2544)ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแ์ละเจตคติต่อการเรียนของเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรจ์ากการสอนโดยวิธีการสอนรว่มแบบครูผูส้อน 1 คน กบัครู
สอนรว่ม 1 คน ผลการวิจยัพบว่า วิธีการสอนรว่มแบบครูผูส้อน 1 คน กบัครูสอนรว่ม 1 คน ซึ่งเป็น
วิธีการสอนแบบร่วมมือ    (Co-Teaching) รูปแบบหนึ่ง ช่วยใหเ้พิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรแ์ละเจตคติของนกัเรียนได ้และวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สติปัญญา ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การสอนตรง รวมทั้งวิธีการสอนในวิชาสุขศึกษา ได้แก่  
การสอนแบบสาธิต การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ การสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง และการสอน
ในสถานการณจ์รงิ ชว่ยเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรูไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างตน้  จะเห็นไดว้่า การดูแล
สขุภาพและความปลอดภัยของเด็กทุกคนในชัน้เรียนรว่ม ยงัขาดโปรแกรมการสอนวิชาสุขศึกษา
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา โดยเฉพาะในระดบัประถมศกึษา ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้ด็กท่ีมี
ความบกพรอ่งทางสติปัญญาสามารถดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของตนเองได ้ครูการศกึษา
พิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษายังขาดความรูใ้นการสอนเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 
ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึสนใจท่ีจะพฒันาโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็ก
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่มขึน้ เพ่ือใหเ้ป็นแบบอย่างส าหรบัการจดัการศกึษา
ในชัน้เรียนรว่มท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลในการจดัการศึกษาส าหรบัเด็กทุกคนได้
อย่างมีมาตรฐานสามารถดูแลเด็กทุกคนไดอ้ย่างสมบูรณ์ และเป็นแนวทางใหค้รูผู้สอนและผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งน าไปใชพ้ฒันาโปรแกรมการสอนวิชาสขุศกึษาใหก้บัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา
และเด็กทกุคนในชัน้เรียนรว่ม รวมทัง้สอดคลอ้งกบัเปา้หมายของการจดัการศกึษาท่ีใหโ้อกาสและ
เล็งเห็นความส าคญัของเด็กทกุคนอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรม เป็นไปตามเปา้หมายสงูสุด
ของการใหก้ารศกึษา คือ การเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณส์ามารถพึ่งพาตนเองไดต้อ่ไป 
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย  

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ตัง้ความมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแล
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม โดยมีความ
มุง่หมายยอ่ย ดงันี ้

1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการสรา้งเสริมการ
ดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม     

2) เพ่ือสรา้งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมี
ความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

3) เพ่ือทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ความส าคัญของการวิจัย 
ระดับสถานศึกษา 

1.ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและครูการศึกษาพิเศษได้โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแล
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่มเพ่ือใหเ้ด็ก 
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาสามารถดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของตนเองได ้

2.ครูผูส้อนวิชาสขุศึกษาและครูการศกึษาพิเศษไดแ้นวทางในการจดัโปรแกรมสรา้ง
เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่มไปใชใ้นการท างานรว่มกนัในชัน้เรียนรว่ม 

3.ผูป้กครองไดแ้นวทางในการสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภยัส าหรบั
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 

4.เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาไดร้บัการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภัย เพ่ือลดปัญหาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย อบุตัิเหต ุสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความ
สนใจ และตามศกัยภาพของตนเองไดต้อ่ไป 

ระดับต้นสังกัด 
1.ส านกัการศกึษาไดโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบั

เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม น าไปเผยแพรใ่หเ้ป็นแบบอย่างในการจดัการ
เรียนรูว้ิชาสขุศกึษาในชัน้เรียนรว่ม ของโรงเรียนเรียนรว่มสงักดักรุงเทพมหานครไดต้อ่ไป 
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ระดับนโยบาย  
1.หน่วยงานท่ีผลิตครูท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สามารถน า

โปรแกรมท่ีพฒันาขึน้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม และก าหนดเป็นนโยบาย 
การสอนสขุศกึษาในชัน้เรียนรว่มไดต้อ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย   
โดยขอบเขตของการวิจยัครอบคลมุระยะทัง้ 3 ของการวิจยั ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการสรา้ง
เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม   

กลุ่มที่ 1  ศกึษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการสรา้งเสริม
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม    

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย     
ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาของโรงเรียนเรียนร่วมสังกัด

กรุงเทพมหานคร ท่ีสอนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2  จ  านวน 134 โรงเรียน โดยเป็นครูการศึกษาพิเศษ 
จ านวน 121 คน ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาของโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีสอนชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 2  จ  านวน 132 คน รวมทัง้สิน้ 253 คน 

กลุ่มที ่2  ศกึษาแนวทางในการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั 
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม   

ผู้ให้ข้อมูล  
ผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบตัิท่ีผูว้ิจัย

ก าหนดเฉพาะดา้น จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย 
1.ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 

จ านวน 1 คน 
2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิธีการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching)  

จ านวน 1 คน 
3.   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนรวม โดยมีวฒุิทางการศกึษาพิเศษ  

จ านวน 1 คน  
 4.   ผูบ้รหิารโรงเรียนเรียนรว่ม จ านวน 1 คน 
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5. ครูการศกึษาพิเศษ จ านวน 2 คน 
 6. ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาโรงเรียนเรียนรว่มชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  

จ านวน 1 คน 
ระยะที่ 2 การสรา้งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบั

เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
ผู้ให้ข้อมูล  

ผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบตัิท่ีผูว้ิจัย
ก าหนดเฉพาะดา้น จ านวน 8 คน ประกอบดว้ย 

1.ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา  
จ านวน 1 คน 

2. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิธีการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching)  
จ านวน 1 คน 

3. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนรวม โดยมีวฒุิทางการศกึษาพิเศษ  
จ านวน 1 คน  

 4. ผูบ้รหิารโรงเรียนเรียนรว่ม จ านวน 1 คน 
5.ครูการศกึษาพิเศษ จ านวน 3 คน 
 6. ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาโรงเรียนเรียนรว่มชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  

จ านวน 1 คน 
ระยะที่ 3 การทดลองและปรบัปรุงใชโ้ปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ

ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 
กลุ่มเป้าหมาย   

ครูการศึกษาพิเศษ ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาท่ีสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน 2 คน และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วมท่ีสมัครใจเข้าร่วมการ
ทดลอง จ านวน 6 คน  

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
โปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความ 

บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
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ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตเนือ้หา เพ่ือใชใ้นการจดัท าโปรแกรมการสอน ดงันี ้

1.หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
พ.ศ.2551 ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 2 สาระการเรียนรู ้คือ 

1.1 สาระท่ี 4 :การสรา้งเสรมิสขุภาพ สมรรถภาพและการปอ้งกนัโรค 
1.2 สาระท่ี 5 : ความปลอดภยัในชีวิต 

2.หน่วยการเรียนรู ้น ามาจดัท าเป็นแผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริม
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 

2.1 หนว่ยการรกัสขุภาพ 
2.2 หนว่ยการใชชี้วิตปลอดภยั 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง นักเรียนท่ีมีภาวะความบกพร่อง 

ทางสติปัญญาระดบัเล็กนอ้ย มีระดบัสติปัญญาอยู่ในช่วง 50-69 ซึ่งไดร้บัการวินิจฉัยจากแพทย์
และมีใบรบัรองแพทย ์และ/หรือ มีใบรบัรองขึน้ทะเบียนคนพิการ ไมมี่ความพิการซอ้น อายุ 8-10 ปี 
ก าลังเรียนอยู่ในชั้นเรียนร่วม โรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2          
ปีการศกึษา 2563 

2.ความสามารถในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเดก็ทีม่ีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา หมายถึง นักเรียนแสดงออกในการดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง และมีความ
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายกับตนเอง โดยสามารถวัดไดจ้ากการท าแบบ
ประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยประกอบดว้ย 2 หน่วยการเรียนรู ้คือ 1. การรกัสขุภาพ  2. การใช้
ชีวติปลอดภยั ตามหลกัสตูรสถานศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ดงันี ้

2.1 การรกัสขุภาพ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการปฏิบตัิตนเก่ียวกบัการ
ดแูลสขุภาพของตนเองเม่ือเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ไดแ้ก่  

1) การดแูลตนเองไม่ใหเ้ป็นโรคติดต่อ หมายถึง การปฏิบตัิตนของนกัเรียนไม่ให้
เป็นไขห้วดัและไวรสั COVID-19 ไดแ้ก่  ใส่หน้ากากอนามัยเม่ืออยู่นอกบา้น  ไอ จาม ใส่ขอ้ศอก       
ขอ้พบัเม่ือไมมี่ผา้หรือกระดาษทิชช ูลา้งมือดว้ยสบูก่่อนรบัประทานอาหาร 
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2) การปอ้งกนัอนัตรายจากมลพิษ หมายถึง การปฏิบตัตินของนกัเรียนในการ 
ปอ้งกนัฝุ่ น PM2.5 ไดแ้ก่ การใชผ้า้ปิดปาก จมกู ปากเพ่ือปอ้งกนัฝุ่ นเม่ือไมมี่หนา้กากอนามยั 

3) การปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บ หมายถึง การปฏิบตัิตนของนักเรียนเม่ือเกิด
แผลถลอกหรือแผลถกูของมีคม ไดแ้ก่ บอกผูใ้หญ่เม่ือป่วยหรือบาดเจ็บ ท าแผลเบือ้งตน้ไดเ้ม่ือเกิด
แผลถลอก 

2.2 การใช้ชีวิตปลอดภัย หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติตนของนักเรียน
เก่ียวกบัการปอ้งกนัอบุตัเิหตทุางบก และการหนีไฟ ไดแ้ก่  

1) การป้องกันอุบตัิเหตทุางบก หมายถึง การปฏิบตัิตนของนักเรียนในการขา้ม
ทางมา้ลาย การใชส้ะพานลอย การสวมหมวกนิรภยั และการคาดเข็มขดันิรภยั ไดแ้ก่ ขา้มถนนตรง
ทางม้าลาย ใช้สะพานลอยเม่ือไม่มีทางม้าลาย สวมหมวกนิรภัยเม่ือโดยสารรถจักรยานยนต ์ 
คาดเข็มขดันิรภยัเม่ือนั่งรถยนต ์

2) การหนีไฟ หมายถึง การปฏิบตัิตนของนกัเรียนในการป้องกันการเกิดไฟไหม้
และแสดงการหนีไฟ ไดแ้ก่ ไม่เล่นไมขี้ดไฟหรือไฟแช็ค ไม่เล่นจดุธูปเทียนทิง้ไว ้การใชบ้นัไดหนีไฟ 
การใชผ้า้ชบุน า้ปิดปากและหมอบคลานต ่า หรือยอ่ตวัใกลร้ะดบัพืน้มากท่ีสดุ 

3. โปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในช้ันเรียนร่วม หมายถึง  รายละเอียดของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบท่ีพฒันาความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม โดยองคป์ระกอบภายในโปรแกรม ประกอบดว้ย  

1.จดุมุง่หมาย  
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมี

ความบกพรอ่งทางสตปัิญญา ในชัน้เรียนรว่ม 
2.ลกัษณะของโปรแกรม  

เป็นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษาในชัน้เรียนรว่ม สปัดาหล์ะ 1 
ชั่วโมงจ านวน 12 สปัดาห ์โดยประกอบดว้ย หน่วยการรกัสขุภาพ จ านวน 6 สปัดาห ์หน่วยการใช้
ชีวิตปลอดภยั จ านวน 6 สปัดาห ์โดยใชก้ารสอนแบบรว่มมือ Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบ
สถานี (Station Teaching) รว่มกบัวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา
โดยครูมีบทบาทวิเคราะห์งานและใช้การสอนตรง รวมทั้งวิธีการสอนในวิชาสุขศึกษา ได้แก่  
การสอนแบบสาธิต การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ การสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง และการสอนใน
สถานการณจ์รงิ  



 12 
 

3.การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
- ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาท่ีสอนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 
- เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาระดบัเล็กนอ้ย อายรุะหวา่ง 8-10 ปี  

ในชัน้เรียนรว่ม 
4.วิธีการจดักิจกรรม 

ขัน้ท่ี 1 Co Plan ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาศึกษา ร่วมกัน
วางแผนและเตรียมการสอนโดยใช้คู่มือการใช้โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม และแผนการจดัการเรียนรู้
เพ่ือสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา ใน
ชัน้เรียนร่วม จ านวน 12 แผน ไดแ้ก่ 1) หน่วยการรกัสุขภาพ จ านวน 6 แผน 2) หน่วยการใชชี้วิต
ปลอดภัย จ านวน 6 แผน โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือ Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี 
(Station Teaching) ) รูปแบบนีผู้เ้รียนจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือให้ท างานร่วมกันในแต่ละ
สถานี ครูอยู่ประจ าสถานีหรือ ครูทัง้ 2 คนเดินเย่ียมกิจกรรมผูเ้รียนทุกสถานี มีลักษณะเป็นชั้น
เรียนเด่ียวท่ีมีครู 2 คน เนือ้หาถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานีท่ี 1ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา 1 คน  
สอนนักเรียนกลุ่มท่ี 1 เรียนเรื่องใหม่ ใชว้ิธีการสอนในวิชาสุขศึกษา ไดแ้ก่ การสอนโดยใชส้าธิต/ 
การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ/การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง/การสอนในสถานการณ์จริง 
สถานีท่ี 2 ใหค้รูการศึกษาพิเศษสอนประยุกตเ์นือ้หาท่ีสอนในสปัดาหท่ี์ผ่านมาจนถึงเหตกุารณท่ี์
สอนอยู่ในปัจจุบนั หลังจากนัน้ มีการเปล่ียนกลุ่มเรียน โดยครูผูส้อนสอนเนือ้หาเดิมโดยวิธีการ
สอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา โดยครูมีบทบาทวิเคราะหง์านและใชก้าร
สอนตรง และ สถานีท่ี 3 เป็นการเรียนรูอิ้สระดว้ยตนเองผา่นส่ือ ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายโดยเป็นคู่
เพ่ือนในการเรียนไวค้อยชว่ยเหลือกนัในการท างานแบบท าซ า้ โดยแตล่ะสถานีนัน้ผูเ้รียนท าใหค้รบ
ภายใน 1 ชั่วโมง  

ขัน้ท่ี 2  Co Instruct ครูทัง้ 2 คนท าการสอนตามรูปแบบการสอนแบบรว่มมือ  
Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) ท่ีออกแบบไว้ และแต่ละสถานี        
ท่ีออกแบบไว ้สถานีท่ี 1 ครูผูส้อนวิชาสขุศึกษา ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกบัวิชาสขุศกึษา สถานีท่ี 2 
ครูการศึกษาพิเศษ ใช้การสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สถานีท่ี 3        
ใชคู้เ่พ่ือนพาท าซ า้ในการเรียน 
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ขัน้ท่ี 3 Co Assess ครูทัง้ 2 คนบนัทึกหลังการสอน และร่วมกันประเมินตนเอง
และนกัเรียน โดยครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาประเมินเด็กทั่วไป ครูการศกึษาพิเศษประเมินเดก็ท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญา 

ขัน้ท่ี 4 Reflect หลงัการใชคู้่มือการใชโ้ปรแกรมฯ และแผนการจดัการเรียนรูแ้ต่
ละชั่วโมงแลว้ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาและครูการศึกษาพิเศษพูดคยุกันเพ่ือสะทอ้นสิ่งท่ีไดจ้ากการ
ประเมิน เพ่ือน ามาปรบัปรุงพฒันาตอ่ไป 

5. การประเมินผล  
โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบั

เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมและไดน้  าเสนอตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้
1.เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 

1.1 ความหมายของเดก็บกพรอ่งทางสตปัิญญา  
1.2 ลกัษณะของเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 
1.3 ระดบัความบกพรอ่งของเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 
1.4 ระดบัความรุนแรงตามระดบัเชาวนปั์ญญาของเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง 

สตปัิญญา  
1.5 การชว่ยเหลือเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 
1.6 การจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 
1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาสขุศกึษา   
2.1 หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 
2.2 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 
2.3 เทคนิคการสอนสขุศกึษา  
2.4 ความหมายของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความ

บกพรอ่งทางสตปัิญญา  
2.5 องคป์ระกอบของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความ

บกพรอ่งทางสตปัิญญา  
2.6 การฝึกการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง

สตปัิญญา  
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. การจดัการเรียนรว่ม 
3.1 ความหมายของการเรียนรว่ม 
3.2 รูปแบบการจดัการเรียนรว่ม 
3.3 การเตรียมความพรอ้มเพ่ือจดัการเรียนรว่ม 
3.4 บทบาทหนา้ท่ีของสถานศกึษา 
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4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching)  
4.1 ปฏิบตักิารการรว่มมือกบัเพ่ือนรว่มงาน (Collaborating with colleague) 
4.2 ประเภทของการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) 
4.3 ลกัษณะการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) 
4.4 แนวปฏิบตัใินการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) 
4.5 ขอ้ดีของการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) 
4.6 กลวิธีเพ่ือใหก้ารสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching)ประสบความส าเรจ็ 
4.7 วิธีการสอนแบบทีม (Team Teaching)  
4.8 วิธีการสอนแบบสถานี (Station Teaching)  

5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญา 

5.1 การสอนตรง 
5.2 การวิเคราะหง์าน 

6.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสอนวิชาสขุศกึษา 
6.1 การใชส้ถานการณจ์ าลอง  
6.2 การใชส้ถานการณจ์รงิ 
6.3 การสอนแบบสาธิต 
6.4 การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิ
6.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรม         
7.1 ความหมายของโปรแกรม  
7.2 องคป์ระกอบของโปรแกรม  
7.3 หลกัการและแนวคดิในการพฒันาโปรแกรม      
7.4 กระบวนการพฒันาโปรแกรม            
7.5 การพฒันาโปรแกรม            
7,6 การประเมินผลโปรแกรม  
7.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.8 โปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความ 

บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
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1. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา 

1.1 ความหมายของเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา  
เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาจดัเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทหนึ่ง 

ซึ่งเด็กท่ีมีภาวะความบกพรอ่งกลุ่มนีมี้ขอ้จ ากัดเด่นชดั ทัง้ดา้นการท างานของสมอง (Intellectual 
Functioning) ระดับสติปัญญาต ่ากว่าเกณฑ์ 70 ร่วมกับมีข้อจ ากัดในพฤติกรรมการปรับตัว 
บกพรอ่งตัง้แต ่1 ดา้นขึน้ไป ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) 
ประกอบดว้ย ทักษะดา้นภาษาและวรรณกรรม เงิน เวลา ความคิดรวบยอดเก่ียวกับตวัเลข และ
การควบคมุตนเอง 2) ทักษะทางสงัคม (Social Skills) ประกอบดว้ย ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผูอ่ื้น ความรบัผิดชอบต่อสงัคม การนับถือตนเอง การส านึกผิดชอบชั่วดี การตระหนกัต่อปัญหา
และการแกปั้ญหาสงัคม การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ การปฏิบตัิตามกฎหมาย การไม่ละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ื้นและการปกป้องสิทธิของตนเอง และ3) ทกัษะการปฏิบตัิตนในชีวิตประจ าวนั (Practical 
Skills) ประกอบดว้ย การด ารงชีวิตประจ าวนั การดแูลสขุภาพส่วนบคุคล การดแูลความปลอดภัย 
การช่วยเหลือตนเอง ตารางกิจวัตรประจ าวัน ทักษะด้านอาชีพ การท่องเท่ียวและการใช้
ยานพาหนะ การใชเ้งิน และการติดต่อส่ือสาร และความบกพรอ่งทางสติปัญญาเกิดขึน้ก่อนอาย ุ
18 ปี  (American Psychiatric Association, 2013; United States Department of Education 
Office of Special Education Programs-OSEP, 2013; นพวรรณ ศรีวงค์พานิช และ อิสราภา  
ช่ืนสุวรรณ , 2561; สมเกตุ อุทธโยธา, 2560) โดยเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กนอ้ย หมายถึง บุคคลท่ีมีภาวะความบกพรอ่งทางสติปัญญามีระดบัสติปัญญา (IQ) ระหว่าง 
50-70 ลกัษณะรูปรา่งหนา้ตาเหมือนบคุคลทั่วไป แต่มีพฒันาการดา้นต่าง ๆ ล่าชา้กว่าเกณฑข์อง
คนทั่ วไปเพียงเล็กน้อย และมีทักษะด้านความคิดรวบยอด ด้านสังคม และด้านการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันแตกต่างจากคนทั่ วไปเล็กน้อย (American Psychiatric Association, 2015; 
United States Department of Education, Office of Special Education Programs: OSEP, 
2013; กลุยา ก่อสวุรรณ และยวุดี  วิรยิางกรู, 2560) 

สรุปได้ว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง  เด็กท่ีมีความความ
บกพร่องทางการเรียนรู ้และระดบัสติปัญญาต ่ากว่าเกณฑ ์มีขอ้จ ากัดในพฤติกรรมการปรบัตัว  
3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด (conceptual skills) ทกัษะทางสงัคม (social skills) 
และ3. ทกัษะการปฏิบตัิตนในชีวิตประจ าวนั (practical skills) และความบกพรอ่งทางสติปัญญา
เกิดขึน้ก่อนอายุ 18 ปี โดยเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาระดบัเล็กนอ้ย หมายถึง บคุคลท่ีมี
ภาวะความบกพรอ่งทางสติปัญญามีระดบัสติปัญญา (IQ) ระหว่าง 50-69 ลกัษณะรูปรา่งหนา้ตา
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เหมือนบุคคลทั่ วไป แต่มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ล่าช้ากว่าเกณฑ์ของคนทั่ วไปเพียงเล็กน้อย  
และมีทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ดา้นสงัคม และดา้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัแตกตา่งจากคน
ทั่วไปเล็กนอ้ย  

1.2 ลักษณะของเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา 
ความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disability) เป็นกลุ่มของความผิดปกติ

ทางพัฒนาการและพฤติกรรม (neurodevelopmental disorders) ท่ีพบบ่อยเกณฑว์ินิจฉัยภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญาตาม Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 
Edition (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013 , 2015) ไดแ้ก่  

1.ความบกพรอ่งในความสามารถทางเชาวนปั์ญญา ซึ่งไดแ้ก่ การใชเ้หตผุลการ
แกปั้ญหาการวางแผน การคิดเชิงนามธรรม การตดัสินใจ การเรียนรูท้างวิชาการและการเรียนรู้
จากประสบการณท่ี์มีผลกระทบตอ่พฤติกรรมการปรบัตน จากการประเมินทางคลินิกและ/หรือการ
ทดสอบระดบัเชาวนปั์ญญา (intelligence quotient; IQ) โดยทั่วไปหมายถึงระดบัเชาวนปั์ญญา 
ท่ีต  ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ียของคนปกติอย่างมีนัยส าคัญหรือ 2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation; SD) คือ ต ่ากว่า 70 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 15 และระดับเชาวนปั์ญญา 
ของคนปกตมีิคา่อยูร่ะหวา่ง 90-109 คา่เฉล่ียคือ 100) 

2.ความบกพร่องด้านพฤติกรรมการปรับตน หมายถึง การปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวันทั่ ว ๆ ไปในการด ารงชีวิตบกพร่องเม่ือเทียบกับความสามารถตามวัย ตั้งแต ่  
1 ดา้นขึน้ไป ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ทักษะดา้นความคิดรวบยอด (conceptual skills) ไดแ้ก่ ทกัษะ
ดา้นภาษาการอ่าน เขียน คณิตศาสตร ์การใชเ้หตุผล ความรู ้และความจ า 2) ทกัษะดา้นสังคม 
(social skills) ไดแ้ก่ การเขา้ใจผูอ่ื้น ทกัษะการส่ือสารกับผูอ่ื้น สมัพนัธภาพกับผูอ่ื้น การตดัสินใจ 
และการควบคุมตนเอง 3) ทักษะดา้นการปฏิบัติ (practical skills) ไดแ้ก่ การดูแลตนเอง ความ
รบัผิดชอบดา้นการงาน การจดัการดา้นการเงิน การพกัผ่อนหย่อนใจ การจดัการดา้นการเรียนและ
การงาน 

3.แสดงอาการในช่วงท่ีสมองยังมีการพัฒนา (developmental period) อย่างไร 
ก็ตามขอ้จ ากดัของการประเมินระดบัเชาวนปั์ญญาในเด็กอายนุอ้ยกว่า 5 ปี ไดแ้ก่ เด็กอายตุ  ่ากว่า  
2 ปี มีขอ้จ ากัดของเครื่องมือท าใหไ้ม่สามารถประเมินระดบัเชาวนปั์ญญาได ้ส่วนเด็กอายุ 2-5 ปี  
มีความร่วมมือในการทดสอบนอ้ย จึงมีขอ้จ ากัดในการแปลผลการทดสอบ ดงันัน้ผลการประเมิน
เด็กในช่วงอายุดงักล่าวจึงสมัพันธก์ับระดบัเชาวนปั์ญญาเม่ือเด็กโตขึน้ไม่ดีนัก ท าใหไ้ม่สามารถ
วินิจฉัยความบกพร่องทางสติปัญญาในเด็กอายุแรกเกิดถึงห้าปีแต่จะประเมินพัฒนาการและ
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วินิจฉัยว่ามีพัฒนาการโดยรวมล่าชา้ (global delayed development) หากพบพัฒนาการล่าชา้
ตัง้แต ่2 ดา้นขึน้ไป เวน้แตจ่ะพบความบกพรอ่งอย่างรุนแรงและ/หรือพบภาวะท่ีมีความสัมพนัธส์งู
กบัความบกพรอ่งทางสติปัญญา เช่น กลุ่มอาการดาวน ์เป็นตน้ (นพวรรณ ศรีวงศพ์านิช และอิสราภา 
ช่ืนสวุรรณ, 2561) 

เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางดา้นสตปัิญญาท่ีฝึกได ้มีลกัษณะส่วนคลา้ยคลงึกบัเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเรียนได้แต่ต่างกันท่ีความรุนแรงเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีฝึกได ้มีปัญหาและความรุนแรงมากกว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีเรียน
ไดเ้น่ืองจากท่ีระดบัสตปัิญญาท่ีต ่ากว่าลกัษณะของเด็กอาจสรุปไดด้งันี ้ (สมเกต ุอทุธโยธา, 2560) 

1.การเคล่ือนไหว เดก็ประเภทนีมี้ปัญหาในการท างานของกลา้มเนือ้ทัง้กลา้มเนือ้
ใหญ่ และกลา้มเนือ้เล็ก มีปัญหาในการท างานประสานกนัระหวา่งมือกบัสายตา 

2.การช่วยเหลือตนเองเด็กประเภทนีมี้ปัญหาในการช่วยเหลือตนเอง หากไม่ได้
รับการฝึกอย่างเพียงพอจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นการ
ชว่ยเหลือตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรบัประทานอาหาร การแตง่ตวั การขบัถ่าย 

3.ภาษาและการพูดเด็กประเภทนีมี้ปัญหาในการพูดหลายคนพูดไม่ชดัมีความรู้
ทางภาษาจ ากดัหากไดร้บัการฝึกอย่างเพียงพอ เดก็จะสามารถส่ือสารกบัคนอ่ืนได ้

4.การเรียนเด็กมกัประสบความลม้เหลวในการเรียนครูต้องหมั่นทบทวนบทเรียน
อยูเ่สมอและมีความสามารถในการเรียนคอ่นขา้งจ ากดั  

ลกัษณะทา่ทางของบคุคลท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา  มีดงันี ้
1.ลักษณะทางร่างกายโดยทั่วไปบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามักมี

รูปร่างหนา้ตาไม่สมประกอบ บางคนแคระแกรน บางคนก็สูงใหญ่ ศีรษะมีลักษณะเล็กผิดปกต ิ 
หรือมีลกัษณะหวักะโหลกเล็กเป็นรูปกรวย หรือมีลกัษณะศีรษะใหญ่ผิดปกติ  เพราะน า้ในสมอง
มาก  ร่างกายทนรบัน า้หนักไม่ได ้ บางรายศีรษะบิดเบีย้ว แบน ผมหยาบแข็ง  มีขนตามร่างกาย
มากกว่าปกติ ส่วนบางราย มีลักษณะตรงข้าม  คือ  ผมน้อย  บาง  เป็นโรคผิวหนังบนศีรษะ 
หนา้ผากแคบผิดปกต ิหรือหนา้ผากลาด ตาหรี่เล็ก  หางลกูตาเฉียงขึน้ขา้งบน  มกัเป็นโรคเก่ียวกบั
ตา เช่น  ตา แดง สายตาผิดปกติ  หรือมีเปลือกตาหนา หูมีรูปหูผิดปกติ  หูตึง  หรือ หูมีน า้หนวก 
ปากมีริมฝีปากหนา แบะ  มีน า้ลายไหลออกมาตลอดเวลา ฟันมีลกัษณะเหยิน ขึน้ไม่เป็นระเบียบ 
ลิน้โตเกินขนาด จกุปาก พดูไมช่ดั 

2.ลกัษณะดา้นพฤติกรรม คือ การพูด  การท าความเขา้ใจ การตดัสินใจชา้และ
เขา้ใจผิดอยู่เสมอ โดยมี รายละเอียดดงันี ้ 1) การพูด  มักเริ่มพูดชา้กว่าเด็กปกติ  2) การฟังและ
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ความเขา้ใจ มกัจะเขา้ใจผิด ๆ ตอ้งพดูซ า้ ๆ จึงเขา้ใจ 3) อิรยิาบถและการเคล่ือนไหว ใชมื้อไม่คอ่ย
คล่อง  ไม่กระฉับกระเฉง มีการตดัสินใจแผลง ๆ  ไม่กลวัอันตราย  ชอบออกนอกบา้นยามวิกาล  
4) สมาธิ  มักขาดสมาธิและความสนใจในการท าหรือเรียนสิ่ งใดท าได้ในช่วงเวลาอันสั้น  
5) ความจ ามีนอ้ย  หรือ จ  าอะไรไม่ไดเ้ลย  บางรายจ าช่ือตนเองไม่ได ้ 6) อารมณ์  อ่อนไหวง่าย  
ควบคมุอารมณไ์ม่ไดใ้จนอ้ย  รกัแรงเกลียดแรง  แสดงอาการเสียใจ  ดีใจ  โกรธ  ผิดหวงั  ออกมา
โดยไมมี่การเสแสรง้ 

3.  ลักษณะทางจิตวิทยา  ประกอบดว้ย 1) ลักษณะทางดา้นการเรียนรู ้มีช่วง
ความสนใจสัน้ สนใจบทเรียนไดไ้ม่นาน เสียสมาธิง่าย มีปัญหาในการหาความสัมพันธใ์นดา้น
ความจ า ในการถ่ายโยงความรู ้เรียนรูใ้นลกัษณะนามธรรมไดย้าก 2) ลกัษณะทางดา้นภาษาและ
การพูดเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีปัญหาในทางภาษาและการพูดเป็นอย่างมาก
ความสามารถทาง  ภาษาจะต ่ากว่าระดบัอายสุมอง 3) ลกัษณะดา้นรา่งกายและสุขภาพ ส่วนสูง
และน า้หนกัโดยเฉล่ียต ่ากวา่เดก็ปกติ พฒันาการตลอดจนความสามารถในดา้นการเคล่ือนไหวชา้
กว่าเด็กปกติมีปัญหาเก่ียวกับสุขภาพทั่วไป การเจ็บป่วย และปัญหาเก่ียวกับฟันผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน มีปัญหาในการเรียนแทบทกุวิชาผลการเรียนต ่า เรียนไมท่นัเพ่ือน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในดา้นการอา่นและการเรียนคณิตศาสตร ์(สมเกต ุอทุธโยธา, 2560) 

1.3 ระดับความรุนแรงของความบกพร่องทางสตปัิญญา 

ตาราง 1 ระดบัความรุนแรงของความบกพรอ่งทางสติปัญญา 

ระดบั IQ ดา้นความคิด 
รวบยอด  

ดา้นทางสงัคม  ดา้นการปฏิบตัิ  รอ้ยละ 
ที่พบ 

นอ้ย 
 

50-69 ปฐมวยัอาจไมพ่บ
ความบกพรอ่งชดัเจน
วยัเรยีนและผูใ้หญ่    
มีความยากล าบาก  
ในการเรยีน 

ปฏิสมัพนัธ ์    
ทางสงัคม        
การสือ่สาร       
การตดัสนิใจ 
ทางสงัคมลา่ชา้
กวา่วยั 

อาจดแูลตนเองได้
เหมาะสมยกเวน้กิจวตัร
ประจ าวนั  
ที่ยุง่ยาก วยัผูใ้หญ่ท างาน
ที่ไมต่อ้งอาศยัทกัษะการ
คิดไดเ้อง แตต่อ้งการ
ความชว่ยเหลอืในการ
เลีย้งดคูรอบครวั 

80 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ระดบั IQ ดา้นความคิด 
รวบยอด  

ดา้นทางสงัคม  ดา้นการปฏิบตัิ  รอ้ยละ 
ที่พบ 

ปานกลาง 
 

35-49 ทกัษะดา้นการคิดชา้
กวา่เพื่อนอยา่ง
ชดัเจนเรยีนรูไ้ดใ้น
ระดบัประถมศกึษา
และตอ้งไดร้บัความ
ช่วยเหลอืในการ
ท างานและชีวติ
สว่นตวั 

การสือ่สารและ
ทกัษะดา้นสงัคม
ชา้กวา่เพื่อน  
อยา่งเห็นไดช้ดั    
มีขอ้จ ากดัในการ
ตดัสนิใจตอ้ง
ไดร้บัการ
ช่วยเหลอืดา้น
ทกัษะทางสงัคม
และการสือ่สาร 

ดแูลตนเองไดแ้ตต่อ้งสอน
เตือนและใหเ้วลาการ
ท างานท่ีไมต่อ้งอาศยัการ
คิดและตอ้งไดร้บัการ
ช่วยเหลอือยา่งมากดา้น
ทกัษะทางสงัคมพบ
พฤติกรรมไมเ่หมาะสม    
ที่ก่อใหเ้กิดปัญหาทาง
สงัคมไดบ้า้ง 

12 

รุนแรง 
 

20-34 มีขอ้จ ากดัดา้นความ
เขา้ใจภาษาเขียน 
จ านวน ปรมิาณ เวลา
และเงิน ตอ้งการ
ความชว่ยเหลอือยา่ง
มากในการแกปั้ญหา
ชีวิต 

มีขอ้จ ากดัของ
การสือ่สารใน  
ดา้นไวยกรณ ์ 
และค าศพัท ์
ภาษาและการพดู
มีสมัพนัธภาพ
เฉพาะสมาชิก    
ในครอบครวัและ
คนที่คุน้เคย 

ตอ้งการความช่วยเหลอื
ในทกุกิจวตัรประจ าวนั
ตอ้งการการก ากบัดแูล
ตลอดเวลา การฝึกสอน
ทกัษะทกุดา้นตอ้งใชเ้วลา
และตอ่เนื่องบางรายมี
ปัญหาพฤตกิรรมไม่
เหมาะสมรวมทัง้การท า
รา้ยตนเอง 

3-4 

รุนแรงมาก 
 

<20 มีทกัษะดา้นการคดิ
ดา้นท่ีเป็นรูปธรรม
ดีกวา่ดา้นนามธรรม
ความบกพรอ่งดา้น
กลา้มเนือ้และ
ประสาทสมัผสั     
อาจสง่ผลตอ่        
การใชส้ิง่ของตา่ง ๆ  

มีขอ้จ ากดัของ
ความเขา้ใจใน
การสือ่สารเชิง
สญัลกัษณท์ัง้การ
พดูและภาษา
ทา่ทาง การ
แสดงออกถงึ
ความตอ้งการ
และอารมณข์อง 
  

พึง่พาผูอ้ื่นทกุดา้นในการ
ดแูลตนเอง สขุภาพและ
ความปลอดภยั ฝึกทกัษะ
ไดเ้พียงการใชอ้ปุกรณ์
ง่าย ๆ ซึง่ตอ้งการการ
ดแูลอยา่งมากและ
ตอ่เนื่องความบกพรอ่ง
ดา้นกลา้มเนือ้และ
ประสาทสมัผสัมกัเป็น
อปุสรรคตอ่การมีสว่นรว่ม 

1-2 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ระดบั IQ ดา้นความคิด 
รวบยอด  

ดา้นทางสงัคม  ดา้นการปฏิบตัิ  รอ้ยละ 
ที่พบ 

   ตนมกัผา่นภาษา
ทา่ทางและ 
การสือ่สารโดยไม่
ใชส้ญัลกัษณ์
ความบกพรอ่ง
ดา้นกลา้มเนือ้
และประสาท
สมัผสัอาจสง่ผล
ตอ่กิจกรรมทาง
สงัคมตา่ง ๆ 

ในสงัคม พบพฤติกรรม 
ไมเ่หมาะสมในบางราย 

 

 
1.4 ระดับความรุนแรงตามระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กที่มีความบกพร่องทาง

สตปัิญญา  
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในแตล่ะระดบัมีความแตกตา่งตามชว่งอายดุงันี ้

ตาราง 2 ระดบัความรุนแรงตามระดบัเชาวนปั์ญญาของเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 

อาย ุ
ระดบัปัญญาออ่น 

ปฐมวยั  (  0- 5  ขวบ ) วยัเรยีน ( 6 –12  ปี ) วยัผูใ้หญ่ (21ปีขึน้ไป ) 
วฒุิภาวะและพฒันาการ การศกึษา สงัคมและอาชีพ 

ขัน้เลก็นอ้ย 
IQ ประมาณ  
50 - 69 

สามารถพฒันาทกัษะในการสือ่
ความหมายและทักษะทาง
สังคมได้ยังไม่สามารถสังเกต
ความแตก ต่างจากเด็กปกติได้
มากนกัจนกวา่เด็กจะโตขึน้ 

สามารถเรยีนหนงัสอืไดส้งูสดุ
ประมาณชัน้  ป. 6 เมื่อเด็กมี
อายใุนวยัรุน่ไม่สามารถเรียน
วิชาสามัญได้เท่าเทียมกับ
เด็กปกติ ควรไดร้บัการศึกษา
ที่จดัเฉพาะเด็กประเภทนี ้

สามารถประกอบอาชีพและ
อยู่ในสังคมได้ หากได้รัก
การศกึษาและการฝึกอาชีพ
อยา่งเพียงพอ ตอ้งการดแูล
แ ล ะ เ อ า ใ จ ใ ส่ จ า ก
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเฉพาะเมื่อมี
ปั ญ ห าท า งสั ง ค ม แ ล ะ
เศรษฐกิจ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

อาย ุ
ระดบัปัญญาออ่น 

ปฐมวยั  (  0- 5  ขวบ ) วยัเรยีน ( 6 –12  ปี ) วยัผูใ้หญ่ (21ปีขึน้ไป ) 
วฒุิภาวะและพฒันาการ การศกึษา สงัคมและอาชีพ 

ขัน้ปานกลาง 
IQ ประมาณ  
35 - 49 

สามารถพดูไดพ้อสือ่สาร       
กบัผูอ้ื่นไดม้ีพฒันาการชา้          
พอช่วยเหลอืตวัเองได ้      
ตอ้งการการควบคมุดแูล      
จากผูใ้กลชิ้ด 

สามารถเรยีนหนงัสอืไดส้งูสดุ
ประมาณชัน้  ป. 4   เมื่ออายุ
ถึงวยัรุน่หากไดร้บัการศกึษา
ที่เหมาะสม 

สามารถท างานประเภท      
ที่ไมต่อ้งใชท้กัษะมากนกั
ตอ้งการดแูลเอาใจใสจ่าก           
ผูใ้กลชิ้ด 

ขัน้รุนแรง  
IQ ประมาณ  

20 - 34 

มีปัญหาในการเคลือ่นไหว    
พดูไมค่อ่ยไดห้รอืพดูไมไ่ดเ้ลย 
ช่วยตวัเองไมไ่ด ้

เรยีนหนงัสอืไมไ่ด ้สอนพดูได้
บา้งฝึกเก่ียวกบัสขุภาพ 
อนามยัไดบ้า้ง 

ตอ้งการการดแูลเอาใจใส่
จากผูใ้กลชิ้ด ช่วยตวัเองได้
บา้งแตน่อ้ย 

ขัน้รุนแรงมาก 
IQ ต ่ากวา่ 20 

ช่วยตวัเองไมไ่ดม้คีวาม 
สามารถนอ้ยที่สดุตอ้ง            
ไดร้บัการดแูลจากแพทย ์

ฝึกใหช้ว่ยตวัเองไดบ้า้ง      
แตไ่มค่อ่ยไดผ้ลมากนกั 

ช่วยตวัเองไมไ่ดต้อ้งอยู่
ภายใตก้ารควบคมุดแูล
อยา่งใกลชิ้ด 

 
ระดับความรุนแรง (เปรมวด ีเด่นศิริอักษร, 2561) 

เดิมใช้ระดับเชาวน์ปัญญาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับความรุนแรงของความ
บกพร่องทางสติปัญญา ปัจจุบนัตามเกณฑข์อง Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM - V) โด ย  American Psychiatric Association 
(APA) ในปี พ.ศ. 2553 แบ่งระดับความรุนแรงตามทักษะการปรับตน ความสามารถในการ
ด ารงชีวิต และระดบัความชว่ยเหลือท่ีตอ้งการ แบง่เป็น 4 ระดบั ดงันี ้(ตารางท่ี 3) 

ต า ร า ง ท่ี  3 (ดั ด แ ป ล ง จ า ก  Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM - V) 
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ตาราง 3 ระดบัความรุนแรงตามทกัษะการปรบัตน ความสามารถในการด ารงชีวิต และระดบัความ
ชว่ยเหลือท่ีตอ้งการ 

ระดบัความรุนแรง เลก็นอ้ย 
 

ปานกลาง 
 

รุนแรง 
 

รุนแรงมาก 

ดา้นความคิดรวบ
ยอด 
-ทกัษะทางวิชาการ 
การอา่น การเขยีน 
คณิตศาสตร ์ความ
เขา้ใจเรือ่งเวลา 
การใชเ้งิน และ การ
ประยกุต ์ 

สามารถอา่นเขยีน
ได ้แตต่อ้งใชเ้วลา
ในการท าความ
เขา้ใจ ฝึกฝนและ
ตอ้งไดร้บัความ
ช่วยเหลอื 
มีปัญหาในการท า
ความเขา้ใจแนวคิด
ที่ซบัซอ้น แนวคดิ
เชิง 
นามธรรม 

มีขอ้จ ากดัในการ
เรยีนรูท้กัษะทาง
วิชาการจ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัความ
ช่วยเหลอืเป็นพิเศษ 
บางรายอา่นเขียน
ไดแ้ตม่ีความลา่ชา้
และแตกตา่งจาก
เพื่อนวยัเดียวกนั
อยา่งชดัเจน 

มีขอ้จ ากดัอยา่ง
มากในการเรยีนรู ้
ทกัษะทางวชิาการ 
ไมเ่ขา้ใจเรือ่งเวลา 
จ านวนและการใช้
เงิน 
 

 

ดา้นความคิดรวบ
ยอด 
ใชท้กัษะทาง
วิชาการใน
ชีวิตประจ าวนั และ
การแกปั้ญหา 

มีความจ าระยะสัน้ 
มีปัญหาการอา่น
จบัใจความ 
มีปัญหาการปรบัใช้
ทกัษะทางวชิาการ
ในชีวติประจ าวนั 
เช่น จดัการดา้น
การเงิน มีปัญหา
การในการจดัการ
ปัญหา(วางแผน, 
การจดัล าดบั
ความส าคญัและไม่
ยืดหยุน่ในการคิด) 

ไมส่ามารถปรบัใช้
ทกัษะทางวชิาการ
ในชีวติประจ าวนั 
จ าเป็นตอ้งมีคน
ช่วยเหลอืในการ
แกปั้ญหาใน
ชีวิตประจ าวนั 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 
ระดบัความรุนแรง เลก็นอ้ย 

 
ปานกลาง 
 

รุนแรง รุนแรงมาก 
 

ดา้นสงัคม 
 

สือ่สารใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
(มีความเขา้ใจ  
และใชภ้าษา        
ที่ไมซ่บัซอ้น) 
ด ารงชีวติไดด้ว้ย
ตนเองในสงัคม
อาจตอ้งการค า
ชีแ้นะและการ
ช่วยเหลอืเป็นครัง้
คราวเนื่องจากมี
การแสดงออกทาง
อารมณแ์ละการ
ควบคมุอารมณท์ี่
ไมส่มวยั มีปัญหา
ในสถานการณท์าง
สงัคมบางอยา่ง 
เช่น  รูไ้มเ่ทา่ทนัคน 
ถกูหลอกลวงได้
ง่าย ตกเป็นเหยื่อ 

มีขอ้จ ากดัของการ
เขา้สงัคมเนื่องจาก
มีทกัษะทางสงัคม
และทกัษะทาง
ภาษาไมส่มวยั   
พดูชา้ใชภ้าษา    
ไมส่มวยั 
ตอ้งการค าแนะน า
และความ
ช่วยเหลอืในการ   
เขา้สงัคม 

มีขอ้จ ากดัของ  
การสือ่สารใน
ชีวิตประจ าวนั 
มีความเขา้ใจ
ภาษาจ ากดั 
พดูเป็นค าเดีย่ว 
หรอืเป็นวล ีสว่น
ใหญ่ใชท้า่ทาง    
ในการสือ่สาร  
มีสงัคมกบัคน      
ในครอบครวั 
และคนคุน้เคย 

มีขอ้จ ากดัอยา่ง
มากในการสือ่สาร 
ไมม่ีภาษาพดู 
สือ่สารตาม     
ความตอ้งการ 
และแสดงอารมณ์
ดว้ยทา่ทาง 

ดา้นทกัษะในการ
ด ารงชีวติและการ
ท างาน 

- กิจวตัร 
ประจ าวนั 

ขัน้พืน้ฐาน 

ดแูลตนเองได ้  
ตามวยั 

ดแูลตนเองได้
ภายใตก้ารก ากบั
ดแูล 
 

ตอ้งไดร้บัการ
ช่วยเหลอืหลาย
ดา้น ตลอดเวลา
อาจจะฝึกการ
ช่วยเหลอืตนเอง 
ไดบ้า้ง แตต่อ้ง
อาศยัการฝึกอยา่ง
มาก ตอ้งไดร้บัการ
ดแูลตลอดเวลา 

ตอ้งไดร้บัการ    
ดแูลทกุดา้น 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 
ระดบัความรุนแรง เลก็นอ้ย 

 
ปานกลาง 
 

รุนแรง 
 

รุนแรงมาก 
  

- กิจวตัร 
ประจ าวนัท่ีซบัซอ้น 

ตอ้งการความ
ช่วยเหลอืในบาง
ดา้น เช่น การ
ประกอบอาหาร 
การจดัการดา้น
การเงิน การ
เดินทาง 

ตอ้งไดร้บัการ
ช่วยเหลอืและดแูล 
 

ตอ้งไดร้บัการดแูล
ตลอดเวลา 
 

ตอ้งไดร้บัการดแูล
ทกุดา้นตลอดเวลา 
 

- การดแูล 
สขุภาพและความ
ปลอดภยั 
 

ตอ้งไดร้บัความ
ช่วยเหลอื 
 

ตอ้งไดร้บัการดแูล 
 

ตอ้งไดร้บัการดแูล
ตลอดเวลา 

ตอ้งไดร้บัการดแูล
ทกุดา้นตลอดเวลา 
 

ดา้นทกัษะในการ
ด ารงชีวติและการ
ท างาน 
-กิจวตัรประจ าวนั        
ขัน้พืน้ฐาน 

ตอ้งการค าชีแ้นะ
และการชว่ยเหลอื
เป็นครัง้คราวเมื่อมี
ปัญหาชีวติหรอื
หนา้ที่การงาน 
 

ท างานประเภท 
ที่ไมต่อ้งใชท้กัษะ
มากภายใตก้าร
ก ากบัดแูล 

  

-การท างาน 
 

  

 
1.5 การช่วยเหลือเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา 

เปา้หมายของการดแูลเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญามิใช่มุ่งรกัษาใหห้ายจาก
โรคเน่ืองจากไม่อาจรกัษาความบกพร่องของการท างานของสมองส่วนท่ีเสียไปให้กลับคืนมา
ท างานได้ตามปกติ  แต่เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากท่ีสุด  
มีคุณภาพชีวิต   ท่ีดี สามารถดูแลช่วยเหลือตวัเองได ้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครวัและสังคมมาก
เกินไป  และสามารถอยู่รว่มในสงัคมอย่างมีความสขุ ความบกพรอ่งทางสติปัญญาท าใหบ้คุคลมี
ขอ้จ ากัดดา้นการเรียนรูแ้ละการปรบัตวัในการด ารงชีวิตประจ าวัน ส่งผลใหมี้ความจ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการดแูลและช่วยเหลือไปตลอดทัง้ในเรื่อง การดแูลตนเองในกิจวตัรประจ าวนั การใชชี้วิตใน
บา้น การใชชี้วิตในชุมชน การเรียน/การสอน การจา้งงาน การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย  
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การดูแลแบบครอบคลุมจึงเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็น ดงันัน้รูปแบบการดูแลจึงควรครอบคลุมทัง้
เรื่อง สขุภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทัง้ทางการแพทย ์ทางการศกึษา และทางอาชีพ การมีส่วนรว่ม
ในสังคม การมีสุขภาวะ ท่ีดี และค านึงถึงความตอ้งการของผู้บกพร่องทางสติปัญญาเพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริม สนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้บกพร่องทาง
สตปัิญญา 

ปัญหาสขุภาพในเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญามีความซบัซอ้นและมีความชกุ
มากกว่าปัญหาสุขภาพในประชาชนทั่วไป ปัญหาเหล่านีส้่วนใหญ่มักไม่ไดร้บัการวินิจฉัย ถูก
ละเลยและไม่ไดร้บัการดแูลอย่างเหมาะสม ปัญหาสขุภาพในผู้ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา
นอกจากพบปัญหาสขุภาพตามวยั และโรคประจ าตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตขุองความบกพรอ่งทาง
สติปัญญาแลว้ ปัญหาสุขภาพอ่ืนท่ีพบบ่อยใน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไดแ้ก่ ขาด
การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ปัญหาของสายตาและการได้ยิน ทันตสุขภาพ ปัญหา
โภชนาการ โรคอว้น โรคลมชกั และ ปัญหาสขุภาพจิต  การท่ีบคุลากรสาธารณสขุตระหนกัถึงและ
ไดค้ดักรองปัญหาสุขภาพเหล่านี ้มีส่วนช่วยใหปั้ญหาไดร้บั การวินิจฉัย และไดร้บัการดแูลอย่าง
เหมาะสม สง่ผลใหเ้ดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญามีสภาวะสขุภาพและคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

ตาราง 4 อาการท่ีน ามาพบแพทยข์องเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาตามวยัตา่ง ๆ  

วยั อาการน ามาพบแพทย ์
แรกเกิด ลกัษณะผิดรูป ศีรษะเลก็ มีปัญหาการกินหรอืการหายใจ 
ทารก ไมจ่อ้งหนา้สบตา ไมต่อบสนองหรอืไมห่นัหาเสยีง 

ไม่มีปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลหรือสิ่งแวดลอ้ม พัฒนาการดา้นกลา้มเนือ้มดัใหญ่
ลา่ชา้ 

เตาะแตะ พดูชา้ 
ปฐมวยั พดูชา้ พฒันาการดา้นกลา้มเนือ้มดัเลก็ลา่ชา้ ไดแ้ก่ การตดั การระบายส ี 

การวาดรูป ปัญหาพฤติกรรมและการเลน่ 
วยัเรยีน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ปัญหาพฤติกรรม เช่น สมาธิสัน้ ความวิตกกงัวล 

ปัญหาทางอารมณ ์ความประพฤติไมด่ี เป็นตน้ 
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การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษาในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   
ควรปฏิบตัดิงันี ้ 

การจัดการการศึกษาโดยมีแผนการศึกษาส าหรับแต่ละบุคคล ( Individualized 
Educational Program : IEP)  ในโรงเรียนซึ่งอาจเป็นการเรียนในชัน้เรียนปกต ิเรียนรว่ม หรือมีการ
จดัการศึกษาพิเศษ ในประเทศไทยโรงเรียนท่ีรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีอยู่ทั่วไป    
ทัง้ในกรุงเทพมหานครและในตา่งจงัหวดั แตใ่นทางปฏิบตัก็ิยงัไมเ่พียงพอท่ีจะรบัเดก็กลุม่นี ้   

1.6 การจัดการศึกษาส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา  
การจดัการศกึษาส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาระดบัเล็กนอ้ย เด็กกลุ่ม

นี ้สามารถเรียนร่วมในระดับประถมศึกษาได้ และสามารถฝึกอาชีพได้ หรือเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาได ้หากเราสามารถจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความตอ้งการของเขาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เด็กเหล่านีใ้นช่วงอายแุรกเกิด- 3 ปี ควรใหไ้ดร้บัการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มดา้นการ
พฒันาประสาทสมัผสั และสติปัญญา การใหก้ารศึกษาก่อนวยัเรียน เพ่ือฝึกทกัษะความพรอ้มใน
การเรียนรว่มระดบัอนุบาลและประถมศึกษา เช่น การนั่ง และฟังครู การแยกสิ่งเรา้ทางเสียงและ
การเห็น การท าตามค าสั่ง การใชภ้าษา การฝึกกลา้มเนือ้มดัใหญ่ และมดัเล็ก ทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง การอยู่กบัเพ่ือน เม่ือเด็กเขา้เรียนระดบัประถมศกึษา มีเชาวนปั์ญญาเทา่กบัเดก็อาย ุ4-6 ปี 
ควรเนน้ ดา้นภาษา และการสรา้งความคดิ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิ่งตา่ง ๆ รอบตวัก่อน เนน้วิชาการ
บา้ง ไดแ้ก่ การอ่าน การคิดค านวณ และการเขียน นอกจากนีค้วรฝึกพฤติกรรมการปรบัตัวใน
สงัคม หลกัสตูรและการเรียนการสอนเหมือนกบันกัเรียนปกติทั่ว ๆ ไป แตจ่ดัใหเ้รียนในระดบัท่ีชา้
กว่า เม่ือนกัเรียนขึน้ชัน้ประถมศกึษาตอนปลายมีอายุราว 9-13 ปี แตอ่ายุสมองเท่ากับอายุ 6-9 ปี 
การเรียนทางดา้นวิชาการตอ้งเป็นวิชาการท่ีใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิในชีวิตประจ าวนั เรียนเรื่องใกลต้วัท่ี
มีความหมายกบัเด็ก เนน้ใหส้ามารถน าไปปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนัได ้ในระดบัมธัยมศึกษาเรียนรู้
เรื่องเก่ียวกับการสงัคม และอาชีพใหเ้ท่าเทียมกับการศึกษาดา้นวิชาการ (เปรมวดี เด่นศิริอกัษร, 
2561; หนว่ยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร, 2557) 

การชว่ยเหลือเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนปกติ 
ปัจจุบันแนวโน้มการศึกษาแต่ละประเภท เน้นให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญาเรียนรว่มในโรงเรียนปกติ ซึ่งครูจ  าเป็นตอ้งใหค้วามช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สตปัิญญา เพ่ือจะท าใหน้กัเรียนประสบความส าเรจ็ในการเรียนดงันี ้

1. สอนเป็นล าดบัขัน้ตอนอยา่งละเอียด สอนชา้ ๆ ไปทีละขัน้ ไปตามล าดบัแมแ้ต่
งานท่ีซบัซอ้นก็สอนใหก้บัเดก็เหลา่นีไ้ดไ้มย่าก  
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2. ในการเรียนรูข้อ้เท็จจริงต่าง ๆ ตอ้งใหเ้ด็กไดท้  าซ า้ และทบทวนซ า้แลว้ซ า้อีก 
ท าใหเ้ดก็ประสบผลส าเรจ็ 

3. พยายามใหเ้ด็กออกเสียงสิ่งท่ีเรียนดว้ย เน่ืองจากการออกเสียงมีส่วนช่วยการ
เรียนรูข้องเดก็ไดดี้ขึน้ 

4. ตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู ้ 
5. ประเมินพฒันาการของเดก็อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้การประเมินท่ีเป็นทางการ และไม่

เป็นทางการ และตอ้งเก็บบนัทกึไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
6. พยายามให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีเม่ือเด็กท ากิจกรรมใด ๆ การให้ข้อมูล

ยอ้นกลบัทนัทีเป็นแรงจงูใจท่ีดีในการเรียนรูข้องนกัเรียน (สมเกต ุอทุธโยธา, 2560) 
เทคนิคการสอนเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา 

เทคนิคการสอนเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้การเรียนการสอนของเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญาไดป้ระสบความส าเรจ็ทางการเรียน  ซึ่งเทคนิคการสอนมีหลายวิธี  ดงันี  ้

1. เทคนิคการกระตุน้เตือน ท่ีนิยมใช ้มี   4  ชนิด 1)การเรียกรอ้งความสนใจ
จากเดก็  2) การกระตุน้เตือนทางกาย  3) การกระตุน้เตือนดว้ยทา่ทาง  4) การกระตุน้ดว้ยวาจา  

2. เทคนิคการวิเคราะหง์าน   
3.  เทคนิคการใหร้างวลั  
4.  เทคนิคการตะลอ่มกลอ่มเกลา  
5.  เทคนิคการเลียนแบบ (เปรมวดี เดน่ศริอิกัษร, 2561) 

1.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
อญัชลี ยศยิ่ง (2552) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการซือ้ของส าหรบับุคคลท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการสอนในสถานการณ์จริง ผลการวิจัยพบว่า การสอนโดย
สถานการณ์จริงนัน้ สามารถพฒันาทกัษะการด าเนินชีวิตประจ าวนัประกอบดว้ยการใชจ้่ายเงิน 
การซือ้ของและการรบัเงินทอนของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกได ้และมี
พฒันาการดงักลา่วสงูขึน้อยา่งเห็นไดช้ดั 

ปณิชกา จีรพรชัย (2553) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสรา้งเสริมทักษะการ
ตดัสินใจในการด าเนินชีวิตดว้ยตนเอง ส าหรบันกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 2 ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา  
ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมสรา้งเสริมทักษะการตดัสินใจในการด าเนินชีวิตดว้ยตนเอง มีความ
เหมาะสมท่ีจะน าไปใชไ้ด ้ 
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สมพร ค ามูล (2554) ไดศ้ึกษาเรื่อง ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองดา้นการ
แต่งกายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใชก้ารชุดกิจกรรมการแตง่กาย ผลการวิจยั
พบวา่  

1.ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเด็กเรียนได ้อายุ 6-10 ปี ท่ีมีระดบัเชาวปั์ญญา 50-70 หลงัการใช้
ชุดฝึกกิจกรรมการแต่งกายมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองดา้นการแต่งกายอยู่ในระดบั 
ดีมาก 

2.เปรียบเทียบความสามารถในการชว่ยเหลือตนเองดา้นการแตง่กายของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาหลงัการใชชุ้ดฝึกกิจกรรมการแต่งกาย สูงกว่าก่อนการฝึก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

ธมลวรรณ ใจไหว (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของ
เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา ระดบัปานกลางโดยใชก้ารสอนตรงรว่มกบัการวิเคราะหง์าน 
ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา ระดบัปาน
กลาง หลงัใชก้ารสอนตรงรว่มกบัการวิเคราะหง์านสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง 

Hartz (2014) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการศึกษานอกระบบโรงเรียนส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาท่ี วิทยาลัยเอสเวิร ์ด  ผลการวิจัยพบว่า มีการเพิ่มทักษะใน
กลุ่มเป้าหมายของการจ้างงานการตัดสินใจด้วยตนเองและทักษะการใช้ชีวิตท่ีเป็นอิสระ 
นอกจากนี ้ผลการศึกษาพบว่า นักวิชาการ, ทักษะในการแก้ปัญหา, การพัฒนามิตรภาพและ
ทักษะทางสังคม พ่อแม่ของผู้เข้าร่วมการศึกษาในการวิจัยครัง้นียื้นยันผลการวิจัยว่าเป็นแง่ดี
เก่ียวกบัอนาคตของบตุรหลานของตนเองหลงัจากมีสว่นรว่มในโครงการท่ีวิทยาลยัเอสเวิรด์ 

McGuirk (2016) ไดศ้กึษาเรื่อง ผูป้กครองและการรบัรูข้องครูเก่ียวกบัความพรอ้มใน
การจ้างงานของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ผลการวิจัยพบว่า ข้อตกลงของครู
ส าหรบันกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาและทกัษะการปรบัตวัของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การจา้งงาน ในขณะท่ียงัตรวจสอบผลกระทบของ IQ ไม่พบความแตกต่างของกลุ่มเม่ือควบคุม
เพ่ือหาคะแนน IQ ขอ้ตกลงของครูเก่ียวกบัทกัษะการปรบัตวัของนกัเรียน 

Alshemari (2016) ไดศ้ึกษาเรื่อง การเรียนรวมและนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ในรฐัคูเวต: เราพรอ้มหรือยัง ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรวมท่ีประสบความส าเร็จ
ส าหรบันกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา ครูก่อนการบริการมีทศันคติเชิงบวกท่ีมีเง่ือนไข
ตอ่นกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา และ ระดบัความมั่นใจของครูท่ีไดร้บัการดแูลเก่ียวกบั
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การสอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาก็มีเง่ือนไขเช่นกันทัง้นีข้ึน้อยู่กับการสนับสนุน
และทรพัยากรท่ีจะมีผลต่อการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาและฝึกอบรมของครูต่อการตระหนักรู ้
ทางสงัคม 

สรุปได้ว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีขอ้จ ากัดดา้นการเรียนรูแ้ละการ
ปรบัตัวในการด ารงชีวิตประจ าวัน มีความเส่ียงในเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ส่งผลให้มีความ
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลและชว่ยเหลือไปตลอดทัง้ในเรื่อง การดแูลตนเองในกิจวตัรประจ าวนั การ
ใช้ชีวิตในบ้าน การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย  การน าความรูท่ี้ได้จากการเรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตในชุมชน การจ้างงาน การดูแลแบบครอบคลุมจึงเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็น ดังนั้นรูปแบบการดูแลจึงควรครอบคลุมทั้งเรื่อง สุขภาพ  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทาง
การแพทย ์ทางการศึกษา และทางอาชีพ การมีส่วนรว่มในสงัคม การมีสุขภาวะท่ีดี และค านึงถึง
ความตอ้งการของผูบ้กพรอ่งทางสติปัญญาเพ่ือให้เกิดประโยชนส์งูสดุในการสรา้งเสริม สนบัสนุน 
และเพิ่มประสิทธิภาพการดแูลเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาใหมี้การปิดปากเวลาไอหรือ
จามเหมาะสมไดต้อ่ไป 

2. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาสุขศึกษา 
2.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2.1.1 ความหมายและความส าคัญของสุขศึกษาและพลศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2551) ได้ให้ความหมายของ            

สขุศกึษาและพลศกึษารวมถึงสาระท่ีเป็นกรอบเนือ้หาเอาไว ้ดงันี ้
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้านความรู ้

ทัศนคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติโดยประสานสัมพันธ์ไปด้วยกัน เพ่ือให้นักเรียน 
มีสขุภาวะท่ีดี 

2.1.2 สาระเนือ้หาหรือขอบข่ายสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
องคค์วามรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประกอบด้วย 

1. การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของมนษุย ์ 
2. ชีวิตและครอบครวั  
3. การเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล  
4. การสรา้งเสรมิสขุภาพ สมรรถภาพ และการปอ้งกนัโรค  
5. ความปลอดภยัในชีวิต  
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่1 การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของมนุษย ์

มาตรฐาน พ 1.1 เขา้ใจธรรมชาติแของการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ของมนษุย ์

สาระที ่2 ชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน พ 2.1 เขา้ใจและเห็นคณุคา่ตนเอง ครอบครวั เพศศกึษา และ

มีทกัษะในการด าเนินชีวิต 
สาระที่ 3 การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย 

และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การ

เลน่เกม และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2 รกัการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา 

ปฏิบตัิเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณใน
การแขง่ขนัและช่ืนชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 

สาระที ่4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคณุค่าและมีทกัษะในการสรา้งเสริมสุขภาพ การ

ด ารงสขุภาพการปอ้งกนัโรค และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ 
สาระที ่5 ความปลอดภัยในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อ
สขุภาพ อบุตัเิหต ุการใชย้า สารเสพตดิ และความรุนแรง 

เนือ้หาสาระในวิชาสุขศึกษา 
เนือ้หาวิชาหรือสาระความรูท้ัง้หมดในวิชาสขุศกึษาอาจแบง่เป็นหมวดตา่ง ๆ        

ซึ่งจัดเป็นหัวเรื่องในหลักสูตรได้ ดังนี ้ 1. สุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health) 2. โภชนาการ 
(Nutrition) 3. ส วั ส ดิ ภ า พ  (Safety) 4. ก า รป ฐ ม พ ย า บ า ล  (First Aids) 5. โ ร ค ติ ด ต่ อ 
(Communicable Diseases) 6. โรคไม่ติดต่อ (Non – Communicable) 7. สุขภาพจิต (Mental 
Health) 8. การสุขาภิบาล  (Sanitation) 9. การบริการสาธารณสุข (Public Health Service)  
10. ค วาม รู้ เรื่ อ ง เพ ศ  (Sex Information) 11. สิ่ ง เส พ ติ ด ให้ โท ษ  (Alcohol, Tobacco and 
Narcotics) 12. สขุภาพผูบ้รโิภค (Consumer Health) (กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2552) 
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2.2 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรสถานศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการไดป้ระกาศใหโ้รงเรียนทั่วประเทศ ทัง้ระดบัประถมศกึษาและ

มธัยมศกึษาใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 พรอ้มทัง้ใหส้ถานศกึษา
ทุกแห่งจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขึน้ใชเ้อง โดยน าหลักสูตรการศึกษาแกนกลางท่ีมีโครงสรา้ง
หลกัสตูรยืดหยุ่น ผนวกเขา้กบัสภาพทอ้งถ่ิน จนไดห้ลกัสตูรใหม่ท่ีทนัสมยัและแกปั้ญหาปัจจบุนัได ้
เรียกช่ือวา่ หลกัสตูรสถานศกึษาซึ่งมีอตัราสว่นโดยประมาณ คือ 70 : 30 ไดแ้ก่ หลกัสตูรแกนกลาง
รอ้ยละ 70และหลกัสูตรทอ้งถ่ินรอ้ยละ 30 ประกอบดว้ยการเรียนรูท้ัง้มวลและประสบการณอ่ื์น ๆ 
ท่ีสถานศกึษาแตล่ะแห่งวางแผนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน จดัท าสาระการเรียนรูท้ัง้รายวิชาท่ีเป็นพืน้ฐาน
แล ะ ท่ี ต้อ งก า ร เรี ย น เพิ่ ม เติ ม  เป็ น ราย ปี ห รื อ รายภ าค  จั ด กิ จ ก รรม พัฒ น าผู้ เรี ย น  
ทุกภาคเรียน และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
(โรงเรียน  ปราจิน ราษฎรอ ารุง, 2555) 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศกึษาจะตอ้งท างานรว่มกบัครอบครวัและชมุชน ทอ้งถ่ิน วดัและหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2 ประการ  
ซึ่งจดุมุ่งหมายทัง้สองประการไดใ้หแ้นวทางท่ีส าคญั 1. หลกัสตูรสถานศกึษาควรพฒันาใหเ้ดก็เกิด
ความสนกุและความเพลิดเพลินในการเรียนรู ้ 2. หลกัสตูรสถานศกึษาควรสง่เสรมิการพฒันาดา้น
จิตวิญญาณ จริยธรรม สงัคมและวฒันธรรมโดยเฉพาะพฒันาหลกัการในการจ าแนกระหว่างถูก
และผิด เขา้ใจและศรทัธาในความเช่ือของตน ความเช่ือและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน เพ่ือพฒันา
ความตระหนกั เขา้ใจ และยอมรบัสภาพแวดลอ้มท่ีตนด ารงชีวิตอยู่ ยึดมั่นในขอ้ตกลงร่วมกันต่อ
การพฒันาท่ียั่งยืนทัง้ในระบบสว่นตวั ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาต ิและระดบัโลก  

การใช้หลักสูตรสุขศึกษา 
แนวทางปฏิบตัิของครูเก่ียวกับการใชห้ลกัสูตรสุขศึกษาใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร

สถานศกึษาของโรงเรียนท่ีจะเกิดประโยชนอ์ย่างแทจ้รงิ ตรงตามจดุมุ่งหมายนัน้มีขอ้เสนอแนะท่ีครู
ควรยดึเป็นแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้

1. ครูควรศึกษาหลักสูตรทั้งลักษณะและโครงสรา้ง พร้อมทั้งค  าอธิบาย
รายวิชาให้เข้าใจอย่างละเอียด โดยพิจารณาถึงแนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเป็นส าคญั 
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2. นโยบายการใชห้ลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรนัน้ กรมวิชาการไดเ้ปิด
โอกาสใหค้รูผูส้อนปรบัเนือ้หาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินได ้
ดังนั้น ค  าอธิบายท่ีปรากฏในรายวิชาต่าง ๆ เป็นเพียงขอบกว้าง ๆ เท่านั้น ครูผู้สอนพึงยึด
จดุประสงคเ์ป็นแนวทางส าคญัในการจดักระบวนการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบตัิดว้ย
ตนเองใหม้ากท่ีสุด เพ่ือให้นักเรียนมีความรู ้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีทัศนคติท่ีดีและสามารถน า
ความรูไ้ปปฏิบตัไิดใ้นชีวิตประจ าวนั เพ่ือน าไปสูเ่ปา้หมายการมีสขุภาพดี 

3. ครูควรจะพิจารณาเนือ้หาหลกัสตูรรายวิชาตา่ง ๆ ว่าตรงกบัความตอ้งการ
หรือปัญหาสุขภาพของนักเรียนหรือไม่ บางครัง้จ  าเป็นต้องปรบัรายละเอียดของหลักสูตรบา้ง 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาสขุภาพของนกัเรียนอย่างแทจ้รงิ 

4. บางครัง้ครูอาจจะตอ้งปรบัการสอนไปตามเหตุการณ์และสถานการณ์
แมว้่าหลกัสูตรจะไม่มีเนือ้หาดงักล่าวปรากฏอยู่เลย เช่น เม่ือมีโรคไขเ้ลือดออกระบาดในโรงเรียน
หรือในท้องถ่ิน ครูจะตอ้งให้ความรูท่ี้ถูกตอ้งในเรื่องนีท้ันที ขณะเดียวกันก็จัดให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบตัิรว่มกิจกรรมดา้นการป้องกนัและควบคมุโรคไข่เลือดออกในชมุชนดว้ย จึงจะเป็นการสอนท่ี
สมัพนัธก์บัชีวิตของนกัเรียนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

5. หลักสูตรมุ่งหวังให้ครูผู้สอนใชท้ักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งการจัด
ประสบการณใ์หน้กัเรียนไดร้บัรูท่ี้ถกูตอ้ง และไดล้งมือปฏิบตัิไดจ้ริง ดงันัน้ แบบเรียน หนังสือเรียน 
หรือหนงัสืออ่ืน ๆ จงึเป็นเพียงส่ือประกอบการเรียนการสอนเทา่นัน้ 

6. ครูควรจดักิจกรรมหลาย ๆ อย่างใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องบทเรียน 
เพราะกิจกรรมท่ีเหมาะสมหลาย ๆ กิจกรรมจะท าใหน้กัเรียนสนกุสนานมีชีวิตชีวาและอยากมีส่วน
รว่มมากย่ิงขึน้ 

7. ครูควรใชส่ื้อการสอนท่ีเหมาะสมต่อเนือ้หาและกิจกรรมท่ีวางไว ้โดยไม่
ควรใชส่ื้อการสอนประเภทเดียวกนับอ่ยเกินไป จะท าใหน้กัเรียนสนใจและตัง้ใจเรียนวิชาสขุศกึษา
มากขึน้ 

8. การสอนสุขศึกษามุ่งเน้นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นส าคัญ ดังนั้น  
การประเมินผลการเรียนการสอน ครูจงึควรประเมินผลผา่นจดุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมดว้ย 

ตัวชีวั้ดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 

สาระที ่4 การสรา้งเสรมิสขุภาพ สมรรถภาพ และการปอ้งกนัโรค 
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มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคณุคา่และมีทกัษะในการสรา้งเสริมสุขภาพ การด ารง
สขุภาพ การปอ้งกนัโรค และการเสรมิสรา้งสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ 

ตวัชีว้ดั 
1. อธิบายอาการและวิธีป้องกัน การเจ็บป่วย การบาดเจ็บท่ีอาจ

เกิดขึน้ 
2. ปฏิบตัติามค าแนะน าเม่ือมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
1. อาการและวิธีปอ้งกนัการเจ็บป่วย 
2. อาการและวิธีปอ้งกนัการบาดเจ็บ 
3. วิธีปฏิบตัเิม่ือเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

สาระที ่5 ความปลอดภยัในชีวิต 
มาตรฐาน พ 5.1 ปอ้งกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงตอ่สขุภาพ 

อบุตัเิหต ุการใชย้า สารเสพตดิ และความรุนแรง 
ตวัชีว้ดั 

1. ปฏิบตัตินในการปอ้งกนัอบุตัเิหตท่ีุอาจเกิดขึน้ทางน า้และทางบก 
2. ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของสิ่งของหรือสถานท่ี 

ท่ีเป็นอนัตราย 
3. อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธีการป้องกัน อัคคีภัย และแสดงการ 

หนีไฟ 
สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 

1. อบุตัเิหตทุางน า้และทางบก 
2. สญัลกัษณแ์ละปา้ยเตือนของสิ่งของหรือสถานท่ีท่ีเป็นอนัตราย 
3. อคัคีภยั (กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, 2552) 

ตาราง 5 โครงสรา้งรายวิชากลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่ ช่ือหนว่ย มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั สาระส าคญั/ความคิด 
รวบยอด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

1 ตวัเรา พ 1.1   / 
ป. 2/1    ป. 2/2  
ป. 2/3      

วธีิดแูลอวยัวะภายใน 4 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่ ช่ือหนว่ย มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั สาระส าคญั/ความคิด 
รวบยอด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

2 ครอบครวั ตวัฉนั 
และคนรอบขา้ง 

พ 2.1  / 
ป. 2/1    ป. 2/2  
ป. 2/3    ป. 2/4      

บทบาทหนา้ที่ของ
ตนเอง สมาชิกใน
ครอบครวั และเพื่อน 

6 

3 กิจกรรมหรรษา พ 3.1   / 
ป. 2/1     
ป. 2/2          
พ 3 .2  / 
ป. 2/1     
ป. 2/2       

การเคลือ่นไหว
รา่งกายขณะอยูก่บัท่ี 
เคลือ่นท่ีและใช้
อปุกรณป์ระกอบ การ
เลน่เกม 

36 

4 การรกัสขุภาพ พ 4.1  / 
ป. 2/1    ป. 2/2  
ป. 2/3    ป. 2/4     
ป. 2/5      

ลกัษณะของการมี
สขุภาพดี 
อธิบายอาการและวิธี
ปอ้งกนัการเจ็บป่วย 
การบาดเจ็บท่ีอาจ
เกิดขึน้ 

14 

5 การใชชี้วิตปลอดภยั พ 5.1   / 
ป. 2/1    ป. 2/2  
ป. 2/3    ป. 2/4     
ป. 2/5      

ป ฏิ บั ติ ต น ใ น ก า ร
ป้องกนัอบุตัิเหตทุี่อาจ
เกิดขึ ้นทางน ้า  และ
ทางบก วิธีปอ้งกนั 
อคัคีภยั 

12 

หมายเหต ุ สอบปลายภาค+การวดัและประเมินผลทกัษะยอ่ย 8 
รวม 80 

ตาราง 6 โครงสรา้งรายวิชากลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

หนว่ยการ
เรยีนรูท้ี่ 

ช่ือหนว่ย มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั สาระส าคญั/ ความคิด
รวบยอด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

1 ตวัเรา 
- อวยัวะภายใน 
- ธรรมชาติมนษุย ์

พ 1.1   / 
ป. 2/1    ป. 2/2  
ป. 2/3      

วิธีดแูลอวยัวะภายใน 
ธรรมชาติของชีวิตมนษุย ์

4 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

หนว่ยการ
เรยีนรูท้ี่ 

ช่ือหนว่ย มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั สาระส าคญั/ 
ความคิดรวบยอด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

2 ครอบครวั ตวัฉนั และคน
รอบขา้ง 

- ครอบครวัเป็นสขุ 
- หนึง่มิตรชิดใกล ้
- เขา้ใจตนเอง 

พ 2.1  / 
ป. 2/1    ป. 2/2  
ป. 2/3    ป. 2/4      

บทบาทหนา้ที่ของ
ตนเอง สมาชิกใน
ครอบครวั และ
เพื่อน 

6 

4 การรกัสขุภาพ 
    -     สขุภาพของเรา 
    -     อาหารดีมีประโยชน ์
    -     ของใชแ้ละของเลน่ 
    -     การดแูลตนเองไมใ่ห ้

           เป็นโรคติดตอ่  

   -      การดแูลตนเองไมใ่ห ้

           เป็นโรคไมต่ิดตอ่  

    -     การปอ้งกนัอนัตราย  

          จากมลพิษ  

   -      การปฐมพยาบาล   

   เมื่อบาดเจ็บ 

พ 4.1  / 
ป. 2/1    ป. 2/2  
ป. 2/3    ป. 2/4     ป. 
2/5      

ลกัษณะของการมี
สขุภาพดี 
เลอืกกินอาหารท่ีมี
ประโยชน ์ระบขุอง
ใชแ้ละของเลน่ท่ีมี
ผลเสยีตอ่สขุภาพ 
อธิบายอาการและ
วิธีปอ้งกนัการ
เจ็บป่วย การ
บาดเจ็บท่ีอาจ
เกิดขึน้ 

14 

5 การใชชี้วิตปลอดภยั 
  -      การขา้มทางมา้ลาย 

  -      การใชส้ะพานลอย  

  -      การสวมหมวกนิรภยั  

-      วิธีปอ้งกนัอคัคีภยั 

 -      ยานา่รู ้

 -      ภยัรา้ยท าลายชีวิต  

พ 5.1/ 
ป. 2/1    ป. 2/2  
ป. 2/3    ป. 2/4     ป. 
2/5      

ก า ร ป้ อ ง กั น
อุ บั ติ เห ตุ ที่ อ า จ
เ กิ ด ขึ ้น ท า ง น ้ า 
และทางบก  
วิธีปอ้งกนัอคัคีภยั 
ช่ื อ ย า ส า มั ญ
ประจ าบา้นและใช้
ยาตามค าแนะน า 

12 

หมายเหต ุ สอบปลายภาค+การวดัและประเมินผลทกัษะยอ่ย 4 
รวม 40 
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ตาราง 7 โครงสรา้งรายวิชากลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  (1 ภาคเรียน) 

หนว่ยการ
เรยีนรูท้ี่ 

ช่ือหนว่ย มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั สาระส าคญั/     
ความคิดรวบยอด 

เวลา
(ชั่วโมง) 

4 การรกัสขุภาพ 
- การดแูลตนเองไมใ่หเ้ป็น 

โรคติดตอ่  

- การดแูลตนเองไมใ่หเ้ป็น 

โรคไมต่ิดตอ่  

-การปอ้งกนัอนัตรายจาก 

มลพิษ  

-การปฐมพยาบาลเมื่อ 

บาดเจ็บ 

พ 4.1  / 
ป. 2/1    ป. 2/2  
ป. 2/3    ป. 2/4     
ป. 2/5      

อาการและวิธี
ปอ้งกนัการเจ็บป่วย 
การบาดเจ็บท่ีอาจ
เกิดขึน้ 

8-10 

5 การใชชี้วิตปลอดภยั 
-การขา้มทางมา้ลาย 

 -การใชส้ะพานลอย  

- การสวมหมวกนิรภยั  

- การหนีไฟ 

พ 5.1/ 
ป. 2/1    ป. 2/2  
ป. 2/3    ป. 2/4     
ป. 2/5      

การป้องกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึน้ทางบก  
วิธีปอ้งกนัอคัคีภยั 
 

8 

หมายเหต ุ สอบปลายภาค+การวดัและประเมินผลทกัษะยอ่ย 2 
รวม 18-20 

 

สรุปได้ว่า  สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู ้การปฏิบัติ  
เจตคติ เก่ียวกับสุขภาพและความปลอดภัยควบคู่ไปดว้ยกัน อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย 
การบาดเจ็บ การปอ้งกนัอบุตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ทางน า้ และทางบก วิธีปอ้งกนัอคัคีภยัซึ่งสอดคลอ้ง
กับสาระส าคัญในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การรักสุขภาพ และหน่วยการเรียนรูท่ี้ 5 การใช้ชีวิต
ปลอดภยั 

2.3 เทคนิคการสอนสุขศึกษา 
แนวคิดหรือปรัชญาการสอนสุขศึกษา 

สุขศึกษาเป็นวิทยาศาสตรป์ระยุกตส์าขาหนึ่งว่าดว้ยความสัมพันธร์ะหว่างการ
คน้พบทางดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพกับการน าเอาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัแต่ปัญหาและอุปสรรค  
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ท่ีส  าคัญยิ่งในการสอนสุขศึกษาอยู่ ท่ี ท  าอย่างไรจึงจะให้ผู้เรียนสามารถน าเอาความรู้หรือ
ประสบการณท่ี์ไดร้บัไปปฏิบตัิเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สุขภาพในชีวิตประจ าวนัมากท่ีสุดดงันัน้
เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวก้ารสอนสุขศึกษาจึงตอ้ง
วางแนวคดิหรือปรชัญาการสอนไว ้ดงันี ้

1. การสอนสขุศกึษาควรสอดแทรกเนือ้หาเก่ียวกบัสขุภาพเขา้ไปในวิชาอ่ืน ๆ 
รวมทัง้จดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูรตามสภาพของทอ้งถ่ิน 

2. การสอนสุขศึกษาควรส่งเสริมเนือ้หาสุขภาพทางดา้นจิตใจ อารมณ ์และ
สงัคมใหม้ากหรือเทา่ ๆ กบัเนือ้หาสขุภาพทางดา้นรา่งกาย 

3. การสอนสุขศึกษาควรเน้นการพัฒนาสุขภาพส่วนบุคคลให้มากพอ ๆ  
กบัความรบัผิดชอบท่ีบคุคลจะพงึมีตอ่ชมุชนนัน้ ๆ  

4. การสอนสุขศึกษาจะบรรลุผลส าเร็จได้ ถ้ามีความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ระหวา่งบา้น โรงเรียน และชมุชน 

หลักจิตวิทยาในการสอนสุขศึกษา 
1. เนน้พฒันาการทกุดา้นของเดก็ใหส้อดคลอ้งกบัวฒุิภาวะตามธรรมชาต ิ 
2. ค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
3. ทราบถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งชีวิตนกัเรียนกบัวิชาสขุศกึษา 
4. จดัการเรียนการสอนสขุศกึษาใหส้มัพนัธห์รือผสมผสานไปกบัวิชาอ่ืน ๆ 
5. ให้กิจกรรมร่วมหลักสูตรเป็นสิ่ งส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอน  

สขุศกึษา 
6. เนน้การเรียนการสอนลกัษณะสรา้งสรรคใ์นเชิงบวก  
7. เนน้ความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนกบับา้นและชมุชน 

จุดประสงคใ์นการสอนสุขศึกษา 
จุดประสงคใ์นการเรียนการสอนจะเป็นแนวทางใหค้รูจดัและด าเนินการสอนได้

อย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีวางไว ้อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางใหค้รูไดจ้ดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู ้รวมถึงการวดัประเมินผลการเรียนการสอนว่านกัเรียนไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม
หรือไมอ่ยา่งไร 

การเน้นพฤตกิรรมสุขภาพตามลักษณะและธรรมชาตขิองเดก็ 
ในการสอนสุขศึกษานั้นควรจะเน้นทั้งความรู ้ทัศนคติและการปฏิบัติ ไปด้วย   

พรอ้ม ๆ กัน (KAP) แต่เพ่ือไปสอดคลอ้งกับความพรอ้ม ความสามารถและความตอ้งการตาม
ธรรมชาติของเด็กระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักจิตวิทยาและ         
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นกั การศึกษาจึงไดล้งความเห็นว่า สมควรจะเนน้ในเรื่องความรู ้ทัศนคติและการปฏิบตัิเหล่านี ้
มากนอ้ยลดหลั่นกนัไปตามล าดบั ทัง้นีเ้พียงเพ่ือจะใหเ้ป็นประโยชนส์  าหรบัใชเ้ป็นประโยชนส์  าหรบั
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัการเรียนการสอนทั่ว ๆ ไปเท่านัน้ ไม่ใช่การแบง่อนัดบัท่ีแน่นอนหรือตายตวั 
เพราะพฤติกรรมสุขภาพทัง้ 3 ดา้นนีจ้ะตอ้งเกิดร่วมกันและเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กันอยู่เสมอ จึงยาก 
ท่ีจะแยกเน้นอย่างหนึ่งอย่างใดออกไปต่างหากได ้นอกจากนีบ้ทเรียนแต่ละบทก็ยังมีลักษณะ  
หลาย ๆ อยา่งแตกตา่งกนัอีกดว้ย 

ตาราง 8 การสอนสขุศกึษาท่ีเนน้พฤตกิรรมสขุภาพตามลกัษณะและธรรมชาติของเด็กแตล่ะ 
ระดบัชัน้ 

ระดับชั้น อันดับหน่ึง อันดับสอง อันดับสาม 
ป. 1 – 3  
ป. 4 – 6  
ม. ต้น 

ม. ปลาย 

การปฏิบตั ิ
ทศันคต ิ
ทศันคต ิ
ความรู ้

ทศันคต ิ
การปฏิบตั ิ
ความรู ้
ทศันคต ิ

ความรู ้
ความรู ้

การปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิ

 
1. ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – 3 (อายุประมาณ 7 – 9 ขวบ) 

การสอนสุขศกึษาในชัน้ประถมตน้ ๆ นัน้เป็นท่ีทราบและยอมรบักันทั่วไปว่า
ครูควรจะเนน้ในเรื่องการปฏิบตัิให้มากเป็นอันดบัหนึ่งเลยทีเดียว ทัง้นีน้ับว่าเป็นความตอ้งการ 
(needs) ของเด็กท่ีตอ้งการให้ท าเช่นนั้น เพ่ือใหเ้ด็กปฏิบัติตนไดถู้กตอ้ง ซึ่งจัดว่าเป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีส าคัญยิ่ง เพราะการท่ีเด็กจะมีสุขภาพและสวัสดิภาพท่ีดีไดอ้งคป์ระกอบ  
ท่ีส  าคญัคือสขุปฏิบตั ิครูจงึควรจะเนน้การปฏิบตัเิป็นอนัดบัหนึ่ง 

ทศันคตแิละความรูค้วรเนน้เป็นอนัดบัสองและสามรองลงมาตามล าดบั ทัง้นี ้
เพราะมีความจ าเป็นนอ้ยกว่าการปฏิบตัิ ทศันคติในระยะนีม้กัจะไดม้าในลกัษณะเป็นผลพลอยได้
จากการปฏิบตัิและการสอนของครูในชัน้เรียน ส่วนความรูก็้มกัไดม้าโดยบงัเอิญหรือโดยทางออ้ม
มากกว่า คือ ในขณะท่ีปฏิบตัิจะเกิดความรูข้ึน้มาดว้ย ความรูใ้นระยะนีจ้ึงยงัไม่ควรจะเนน้ใหม้าก
นัก เพราะเด็กยังมีประสบการณ์น้อยทักษะในทางภาษาก็ยังแคบอยู่ อาจท าใหน้ักเรียนเขา้ใจ
เนือ้หาไดย้าก  

หลักเบือ้งต้นในการสอนสุขศึกษา 
การสอนวิชาสุขศึกษาย่อมมีหลักเบือ้งตน้อยู่หลายประการ ซึ่งเป็นท่ียอมรบักัน

โดยทั่ วไปว่า เป็นพื ้นฐานอันส าคัญท่ีจะช่วยท าให้การสอนด าเนินไปได้ด้วยดี และประสบ
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ความส าเร็จในการสอน หลักเบือ้งตน้เหล่านีไ้ดพ้ัฒนาขึน้มาจากผลของการคน้คว้าวิจัย จาก
บางสว่นของวิชาจิตวิทยาการศกึษา และจากประสบการณท่ี์ไดร้บัจากการสอนมานานปี ดงันี ้

1. การสอนควรเนน้เรื่องสขุภาพไปในลกัษณะทางบวก 
2. ครูและนกัเรียนควรรว่มมือกนั  
3. เนน้ความเป็นผูมี้สขุภาพดี 
4. มุง่ไปท่ีเดก็ปกตหิรือเดก็ท่ีอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียทั่วไป  
5. ค านงึถึงความสนใจ ความตอ้งการ ความสามารถและภมูิหลงัของเดก็ 
6. บทบาทของครู คือ กระตุน้และแนะน านกัเรียนใหมี้ทศันคตแิละคา่นิยมท่ีดี  
7. ใหเ้ดก็ไดมี้สว่นรว่มในบทเรียน  
8. จดุมุง่หมายมุง่ผลของผูเ้รียนจะพงึไดร้บั  
9. กิจกรรมมีความสมัพนัธก์บัประสบการณใ์นชีวิตจรงิของเดก็  
10. ประสบการณใ์นการเรียนรูจ้ะไดผ้ลท่ีดีท่ีสดุเม่ื0เป็นสิ่งท่ีพบในชีวิต 
11. ครูควรจะช่วยให้นักเรียนได้รู ้จักสรุปหลักเกณฑ์ และน าไปใช้กับ

ประสบการณใ์หมใ่นชีวิตประจ าวนัได ้ 
12. การเรียนรูแ้บบบรูณาการและหลอ่หลอมใหเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  

การสอนสุขศึกษาควรใช้วิธีสอนหรือกิจกรรมทีห่ลากหลาย 
วิธีการสอนสุขศึกษาหรือกิจกรรมการสอนสุขศึกษามีมากมายหลายวิธี แต่มัก

ปรากฏว่าผลการสอนสขุศกึษาไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควร เด็กนกัเรียนจะไม่สนใจเรียนและเบื่อหน่ายการ
เรียนวิชาสุขศึกษา อาจเน่ืองมาจากครูสขุศกึษารูแ้ต่เพียงว่าสอนอย่างไร (How) แต่ไม่รูว้่าสอนไป
ท าไม (Why) ท าใหไ้ม่สามารถสอนสุขศึกษาใหบ้รรลุจุดประสงคต์ามท่ีตอ้งการได ้ดงันัน้ การจะ
เลือกวิธีการสอนแบบใดมาใชส้อนแตล่ะบทเรียน ครูผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงจดุประสงคข์องการสอน
เป็นส าคัญ จะช่วยให้ครูสามารถเลือกวิธีการสอนหรือจัดกิจกรรมสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะว่าวิธีสอนท่ีดีท่ีสดุ คือ วิธีสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูไ้ดม้ากท่ีสดุ เช่น การสอนแบบ
อภิปราย การสาธิต การทดลอง การแสดงบทบาทสมมุติ การระดมพลังสมอง การศึกษาเป็น
รายบุคคล ศูนย์การเรียนรู ้คอมพิวเตอรช์่วยสอฯลฯ ซึ่งครูผู้สอนจะต้องเลือกวิธีการสอนให้
เหมาะสมกับบทเรียนสุขศึกษาในแต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตาม วิธีการสอน ส่ือและการประเมินผล  
ก็อาจใชห้ลกัการทั่วไปไดเ้ชน่เดียวกบัสาระการเรียนรูก้ลุม่อ่ืน ๆ ในหลกัสตูร 
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การแนะแนวสุภาพ (Health Guidance)  
เป็นการใหค้  าแนะน าหรือใหค้  าปรกึษาทางดา้นสุขภาพโดยเฉพาะการแนะแนว

สขุภาพนบัวา่เป็นส่วนส าคญัตอ่จากการสอนสขุศกึษา ส าหรบัปัญหาสขุภาพท่ีเกิดขึน้กบัเด็กส่วน
ใหญ่มักจะเป็นปัญหาสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกับนักเรียนเป็นรายบุคคล และปัญหานั้น ๆ ตอ้งการ
ความช่วยเหลือหรือการแกไ้ขโดยรีบด่วน การแนะแนวสุขภาพนีจ้ดัว่าเป็นเครื่องมือส าคญัเพ่ือจะ
ช่วยใหก้ารเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา การจดัโรงเรียนใหถู้กสขุลกัษณะและกรจดับริการสุขภาพ
ของโปรแกรมสขุภาพในโรงเรียนไดผ้ลสมบรูณย์ิ่งขึน้ เพราะการแนะแนวสขุภาพจะชว่ยใหน้กัเรียน
มีความเขา้ใจสุขภาพของตนเอง และยอมรบัค าแนะแนวของครู เพ่ือน าไปปฏิบตัิในการปรบัปรุง
พฤติกรรมสุขภาพของตนใหดี้ยิ่งขึน้ ซึ่งในท่ีสุดจะเป็นผลช่วยใหน้กัเรียนไดมี้สุขภาพสมบูรณ์ทัง้
รา่งกายและจิตใจ การปรบัปรุงในเรื่องสุขภาพอย่างแทจ้ริงของเด็กนัน้ โดยทั่วไปมกัจะปรากฏว่า
ขึน้อยู่กบัการแนะแนวสขุภาพและการตดิตามผลของครูมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนจดัใหก้บั
เดก็ 

การแนะแนวสขุภาพนีมี้บทบาทส าคญัมากในการสานตอ่การเรียนรูจ้ากการเรียน
การสอนสขุศกึษาในหอ้งเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทัง้ยงัท าใหก้ารสอนสขุศกึษามีประสิทธิภาพสงูและ
ไดผ้ลสมบูรณ์ครบวงจรดว้ยการปฏิบัติเพ่ือให้มีสุขภาพดีทัง้ทางร่างกายและจิตใจ แต่เป็นท่ีน่า
เสียดายว่า โรงเรียนทั่วไปทัง้ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศกึษาจดัการแนะแนวสขุภาพใหแ้ก่
นกัเรียนกนันอ้ยเกินไป จึงเป็นสาเหตท่ีุท าใหก้ารเรียนการสอนสขุศกึษาไม่ประสบผลส าเร็จในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสขุภาพเท่าท่ีควร จนมกัจะกล่าวว่า “สขุศกึษาสอนยาก” ทัง้นี ้ท่ีว่ายากนัน้
ก็ยากตรงท่ีว่า “ท าอย่างไรจึงจะท าใหน้กัเรียนน าความรูท้ี่ครูสอนไปปฏิบตัิไดอ้ย่างแทจ้ริง” และ
สอดคล้องกับค ากล่าวของปรมาจารยท์างสาขาวิชาการแนะแนว คือ Leonard Carmichael ได้
กล่าวเอาไวว้่า “ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนใด ๆ ท่ีจะใหผ้ลการเรียนรูแ้ก่เด็ก ๆ ไดดี้ยิ่งไปกว่า
กิจกรรมการแนะแนว” (สชุาต ิโสมประยรู, 2525, อา้งถึงใน จินตนา  สรายทุธพิทกัษ,์ 2558) 

สรุปได้ว่า แนวคดิในการสง่เสรมิบคุคลใหมี้สขุภาพดีนัน้จะตอ้งใหค้วามรูส้ขุศกึษา 
เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญั เพราะการให้ความรูสุ้ขศึกษาช่วยให้บุคคลรูจ้ักวิธีดูแลรกัษาและส่งเสริม
สขุภาพของตนเองและบคุคลอ่ืนใหป้ราศจากโรคภัย อีกทัง้ ยงัเป็นการประหยดัคา่ใชจ้่าย ไม่ตอ้ง
เสียเวลาท ามาหากินและไม่เจ็บตัวอีกด้วย แต่ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญยิ่งในการสอน               
สขุศึกษาอยู่ท่ีท  าอย่างไรจึงจะใหผู้เ้รียนสามารถน าเอาความรูห้รือประสบการณท่ี์ไดร้บัไปปฏิบตัิ
เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สขุภาพในชีวิตประจ าวนั และเพ่ือใหก้ารเรียนการสอนสขุศกึษาบรรลผุล
ตามจดุมุ่งหมาย ครูผูส้อนจึงควรทราบแนวคิดหรือปรชัญาการสอนสขุศกึษา หลกัจิตวิทยาในการ
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สอนสุขศึกษา จุดประสงคใ์นการสอนสุขศึกษา การเน้นพฤติกรรมสุขภาพตามลักษณะและ
ธรรมชาติของเด็ก อีกทัง้หลกัเบือ้งตน้ในการสอนสุขศึกษาท่ีไดผ้ลดีควรใชว้ิธีสอนหรือกิจกรรมท่ี
หลากหลาย รว่มดว้ยกิจกรรมการแนะแนวสขุภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคญั ท่ีจะช่วยท าใหก้ารเรียน
การสอนวิชาสขุศกึษาไดผ้ลสมบรูณย์ิ่งขึน้เพราะการแนะแนวสขุภาพจะชว่ยใหน้กัเรียนแตล่ะคนมี
ความเขา้ใจในปัญหาสขุภาพของตนเอง พรอ้มทัง้ยอมรบัค าแนะแนวจากครู เพ่ือน าเอาไปปฏิบตัิ
ในการปรบัปรุงพฤตกิรรมสขุภาพใหดี้ยิ่งขึน้  

2.4 ความหมายของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสตปัิญญา  

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย หมายถึง การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได ้มีความระมดัระวงัเรื่องความปลอดภยัของตนเอง  โดยมีนกัการศกึษาและผูเ้ก่ียวขอ้งได้
ให้นิยามและข้อมูลการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยไว้ดังนี ้ ดารณี  ธนะภูมิ  (2542); 
Luckasson, et al (1992) อา้งถึงใน กลุยา ก่อสวุรรณและยวุดี วิริยางกรู (2561) ไดใ้หค้วามหมาย
ไวว้่า ทกัษะทางสขุภาพอนามยัและความปลอดภัย หมายถึง การดแูลสุขภาพ การออกก าลงักาย 
การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม การรักษาสุขภาพของตนหรือการพบแพทย์เม่ือเจ็บป่วย  
การปฐมพยาบาลเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ความรูท้างเพศ ความปลอดภัยเบือ้งต้น เช่น ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกฎหมาย การรูจ้กัใชเ้ข็มขดันิรภยั การขา้มถนน การระมดัระวงัคนแปลกหนา้ และ
การรูจ้กัขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น การไปตรวจร่างกายและฟันอย่างสม ่าเสมอ การท ากิจวัตร
ประจ าวนั ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งยงัรวมการปอ้งกนัตนเองจากอาชญากรรม การชีบ้อกสิ่งท่ีเลือกและสิ่ง
ท่ีตอ้งการได ้การมีปฏิกิริยาทางสังคม และการน าความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวัน  Dodge et al. 
(2013) ใชค้  าว่า Health and Safety (ในช่วงอายุ 6-13 ปี)  หมายถึง 1. ไม่ก้าวก่ายพืน้ท่ีส่วนตัว
ของผูอ่ื้น 2. จดัเก็บอปุกรณก์ารเรียนอย่างเหมาะสม 3. ปฏิบตัติามกฎความปลอดภยัในสนามเด็ก
เล่น 4. แสดงความระมดัระวงัในกิจกรรมท่ีเป็นอนัตราย 5. ถามพยาบาลของโรงเรียนหรือผูใ้หญ่
คนอ่ืน ๆ เม่ือป่วยหรือบาดเจ็บ และทักษะการด ารงชีวิตอิสระ ของ Department of Education 
Michigan (2018) ในระดบัชัน้ป.2 แยกค าว่า สขุอนามยั คือ ใชห้อ้งน า้ท่ีคุน้เคย ขอความช่วยเหลือ
ในการไปยังห้องน า้ท่ีไม่คุน้เคย ใช้ตูผ้ ้าเช็ดตัว/เครื่องเป่ามือหลากหลายแบบ ใช้ห้องน า้ติดตั้ง  
ท่ีหลากหลาย ใชน้  า้ส  าหรบัอาบน า้/ฝักบวั แปรงฟัน ความปลอดภยั คือ พดูคยุเรื่องความปลอดภยั
ส่วนบุคคล ระบุบุคคลท่ีติดต่อเวลาฉุกเฉิน อภิปรายจุดประสงคข์องสัญญาณเตือนไฟไหม้และ
เครื่องตรวจจับ อภิปรายขั้นตอนความปลอดภัยจากอัคคีภัย คน้หาทางเข้า/ทางออกในบ้าน/
ห้องเรียน ค้นหาทางเข้าบ้าน/ห้องเรียน ออกจากบ้านเม่ือมีเสียงตรวจจับ ใช้ประตู/ล็อค  
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ท่ีหลากหลายเพ่ือออกในกรณีฉกุเฉิน ทางออกท่ีใชใ้นบา้น/อาคารในกรณีฉกุเฉิน ท าความเขา้ใจกบั
บทสนทนาเม่ือโทร191  รวมทัง้ ทกัษะชีวิต Mannix (2009) ใชค้  าว่า  Healthy Lifestyle  คือ การ
ดแูลตวัเอง การออกก าลงักายใหน้อนหลบัพกัผ่อนใหเ้พียงพอ หลีกเล่ียงสถานการณอ์นัตราย และ
หากิจกรรมท่ีเหมาะสมในเวลาว่าง และแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรูส้  าหรบันกัเรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา(ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2558) ดา้นทกัษะการรกัษาสขุภาพอนามยัและความปลอดภัย คือ 1) ดแูล
สขุภาพตนเองไดน้อ้ย เชน่ ลา้งมือไม่เป็น หรือไม่รูจ้กัรบัประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน ์2) มีความ
ระมดัระวงัเรื่องความปลอดภยัตนเองนอ้ย 

สรุปได้ว่า  การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา หมายถึง การปฏิบตัิตนในการดูแลสุขภาพตนเองได ้  มีความระมัดระวังเรื่องความ
ปลอดภยัของตนเอง 

2.5 องค์ประกอบของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสตปัิญญา  

ในงานวิจยันี ้มีรูปแบบท่ีเด็กจะตอ้งไปเรียนรว่มกบัเพ่ือนวยัเดียวกนัในหอ้งเรียน 
ผูว้ิจยัจึงไดส้งัเคราะหอ์งคป์ระกอบทัง้ในสว่นท่ีใชส้อนกบัเด็กทั่วไปและเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
รวมทัง้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเพ่ือใหเ้ด็กเรียนรูไ้ปพรอ้มกันในหอ้งเรียนไดด้ว้ยกัน  
ดงัตารางท่ี 9 
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ตาราง 9 การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของการดแูลรกัษาสขุภาพและความปลอดภยั  

แหล่งขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคป์ระกอบ 

พฤติกรรมการ
ปรับตัวด้าน
ทักษะการ
ปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวัน
ส าหรับเดก็ที่มี
ความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 
เร่ืองการดูแล
รักษาสุขภาพ
และความ
ปลอดภยั ของ  
Dodge et al 
(2013) 

สุขศึกษา 
กิจกรรม
ส่งเสริม
อนามัย
ส่วน
บุคคล 
ของ 
มณีรัตน ์ 
ธีระ
วิวัฒน ์
(2558) 

Health 
Activity 
for Primary 
School 
Students 
ของ 
Peace 
Corps 
Center for 
Field 
Assistance 
and 
Applied 
Research  
(1996) 

ตัวชีว้ัดทีต่้อง
รู้ในการเรียน
การสอนสุข
ศึกษาตาม
หลักสูตร
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 
สาระที่ 4  
และ 5 
ระดับชั้นป.2 
กระทรวง  
ศึกษาธิการ 
(2551: 1-44) 

ทักษะ
ชีวิต 
ของ  
Mannix 
(2009) 

ทักษะการ
ด ารงชีวติ
อิสระ 
ระดับชั้น 
ป.2 ของ 
Department 
of Education 
Michigan 
(2018) 

1) ลกัษณะของ              
การมีสุขภาพด ี

      

2) ของใช้และ 
ของเลน่ที่มี
ผลเสียต่อ
สุขภาพ 

- - -  - - 

3) อาการและ
วิธีการป้องกนั
การเจ็บป่วยการ
บาดเจ็บที่อาจ
เกิดขึน้ 

      

4) อาการและวิธี
ป้องกนัการ
เจ็บป่วยและ
บาดเจ็บ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 
แหล่งข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคป์ระกอบ 

พฤติกรรมการ
ปรับตัวด้าน
ทกัษะการ
ปฏบิตัิตนใน
ชีวิตประจ าวัน
ส าหรับเดก็ทีมี่
ความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 
เร่ืองการดูแล
รักษาสุขภาพ
และความ
ปลอดภยั ของ 
Dodge et al 
(2013) 

สุขศึกษา 
กิจกรรม
ส่งเสริม
อนามยั
ส่วน
บุคคล 
ของ 
มณีรัตน ์ 
ธีระ
วิวัฒน ์
(2558) 

Health 
Activity 
for Primary 
School 
Students 
ของ Peace 
Corps 
Center for 
Field 
Assistance 
and 
Applied 
Research  
(1996) 

ตัวชีวั้ดทีต่อ้ง
รู้ในการเรียน
การสอนสุข
ศึกษาตาม
หลักสูตรกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 
สาระที ่4  
และ 5 
ระดับชัน้ป.2 
กระทรวง  
ศึกษาธิการ 
(2551: 1-44) 

ทกัษะ
ชีวิต 
ของ  
Mannix 
(2009)  

ทกัษะการ
ด ารงชีวิต
อิสระ 
ระดับชัน้ป.2 
ของ 
Department 
of Education 
Michigan 
(2018) 

5) การป้องกัน
อุบตัิเหตุ    
ทีอ่าจจะเกิดขึน้
ทางน า้และ 
ทางบก 

      

6) ยาสามัญประจ า
บา้นและใช้ยาตาม
ค าแนะน า 

- - -  - - 

7) โทษของสารเสพ
ตดิ สารอันตราย 
ใกล้ตัวและวธิีการ
ป้องกัน 

      

8) สัญลักษณแ์ละ
ป้ายเตอืนของ
สิ่งของหรือสถานที่
ทีเ่ป็นอันตราย 

- - -  -  

9) สาเหตุ อันตราย
วธิีป้องกันอัคคีภัย
และแสดงการหนี
ไฟ 
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สรุปได้ว่า องคป์ระกอบของการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสติปัญญา ประกอบดว้ย 1. ลกัษณะของการมีสขุภาพดี 2. อาการและวิธีการป้องกัน
การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ 3. การป้องกันอุบตัิเหตุท่ีอาจจะเกิดขึน้ทางน า้และทางบก 4. สาร
เสพตดิ สารอนัตรายใกลต้วัและวิธีการปอ้งกนั 5. การปอ้งกนัอคัคีภยัและแสดงการหนีไฟ 

2.6 การฝึกการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย จาก Health Activity for Primary 
School Students ของ Peace Corps Center for Field Assistance and Applied Research (1996) Life 
Skills Activities for with Special Needs ข อ ง  Mannix (2009) แ ล ะ  Lesson Plan for Skills- 
Based Health Education (2019) 

ตาราง 10 ตวัอยา่งการฝึกการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั  

 
วัตถุประสงค ์

 

 
สื่อ 

 
การ

จัดเตรียม 

 
กิจกรรม 

 
สังเคราะห ์

ความคดิเห็น 
และข้อควร
พิจารณา 

1) อธิบายได้ว่า
ประโยชนข์องฟัน
และเหงอืก            
ที่แข็งแรง  
2) อธิบายได้ว่า
การแปรงฟันช่วย
ป้องกันฟันและ
เหงอืก 
3) อธิบายได้ว่า
ขนมและอาหาร
ขยะท าลายฟัน 
 

- เกมนีส้ามารถ
เลน่ได้
หลงัจากสอน
เก่ียวกบัฟัน
เหงือกแปรง
ฟันและขอ้
ควรระวงัของ 
ขนมหวาน 
(kanomes) 

1. ใหน้กัเรยีนจดัแถว
เป็นทีมตัง้แตแ่ปดถึง
สบิคน บอกพวกเขา
วา่พวกเขาเป็น
ตวัแทนของฟัน 
2. บอกใหน้กัเรยีนที่
เหลอืรว่มมือกนั เมื่อ
พวกเขาจบัมือแขน
และมือของพวกเขา  
ก็เหมือนเหงือก
แข็งแรงปอ้งกนัฟัน 
3. เลอืกนกัเรยีนหนึง่
คนเพื่อเป็นตวัแทน
ของแปรงสฟัีน เขา / 
เธอตอ้งปกปอ้งฟัน
และเหงือก 
 

หยดุเกมขณะ 
ที่แปรงสฟัีนแปรง
ออกไปเป็น 
kanome หรือเมื่อ
เหงือกแตก ถาม
นกัเรยีนวา่พวก
เขาเป็นตวัแทน
อะไรและการ
กระท าของพวก
เขาเป็นตวัแทน
ของอะไร 
ตรวจสอบการ
ท างานของฟันและ
เหงือก แสดงให้
เห็นวา่ kanomes 
ท าลายฟันดว้ย
กิจกรรมอื่นหรือ 

บางครัง้
เด็กชายจะเลน่
ไมส่ภุาพและ
เด็กหญิงและ
เด็กชายจะไม่
ยอมจบั เกม
สามารถเลน่กบั
เด็กผูช้ายและ
เด็กผูห้ญิงใน
กลุม่แยกกนั 

 



 48 
 
ตาราง 10 (ตอ่) 
 

 
วัตถุประสงค ์

 

 
สื่อ 

 
การจัดเตรียม 

 
กิจกรรม 

 
สังเคราะห ์

ความคดิเห็น 
และข้อควร
พิจารณา 

   4. เลอืกนกัเรยีนหนึง่คน
เป็น kanomes เขา / เธอ
ตอ้งการฝ่าเหงือกและ   
“ กิน” (ท าลาย) ฟัน 
5. เลน่เกมกบันกัเรยีน 
kanomes ที่พยายามฝ่า
แขนของฟันและเหงือกที่
แข็งแรง นกัเรียนแปรงสี
ฟันพยายามหยดุ 
kanomes ไมใ่หท้ าสิง่นี ้
หาก kanomes ประสบ
ความส าเรจ็ในการ
ท าลายฟัน เขา / เธอ
สามารถควา้ฟันซี่หนึง่
ในช่วงพกัเพื่อเป็น 
kanomes อีกตวัได ้
kanomes ทัง้สองตอนนี ้
พยายาม      
ที่จะท าลายเหงือก 

ทบทวนแนวคิดนี ้
ติดตามเกมดว้ย
การแปรงฟันหลงั
อาหารกลางวนัใน
วนันัน้ ใหน้กัเรยีน
มีความรบัผิดชอบ
ในการแปรงฟัน
ทกุวนั พวกเขา
อาจเลอืกคนที่จะ
ตรวจสอบฟันของ
พวกเขาหลงัจาก
การแปรงฟันคนที่
จะน าไปสูก่าร
แปรงฟันทกุวนั 
ฯลฯ 

 

 
2.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

มีผลการวิจัยในช่วงปี 2551-2562 โดยใช้ค  าว่า การดูแลรกัษาสุขภาพและความ
ปลอดภัย ไม่พบ แต่พบในเรื่องท่ีมีความใกลเ้คียงกับโปรแกรมสุขศึกษา จ านวน  3 เรื่อง และเป็น
งานวิจยัในเดก็ทั่วไป จากฐานขอ้มลูศนูยส์ารสนเทศ  คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

โดยขอน าเสนอในสว่นท่ีวิจยัในระดบัประถมศกึษา ดงันี ้
ธนชัชา นทีมหาคณุ (2557) ไดศ้กึษาเรื่องผลของโปรแกรมสขุภาพในโรงเรียนท่ีมี

ตอ่การปอ้งกนัโรคไขเ้ลือดออกของนกัเรียนประถมศกึษา  พบว่า 1) คา่เฉล่ียของคะแนนการปฏิบตัิ
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ท่ีมีต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนกลุ่มทดลองหลัง ไดร้บัการจัดโปรแกรมสุขภาพ  
ในโรงเรียน เพิ่มขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) ค่าเฉล่ียของ 
คะแนนการปฏิบัติท่ีมีต่อการป้องกันโรคไขเ้ลือดออกของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังไดร้บัการจัด
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน หลังการทดลองเพิ่มขึน้มากกว่าของนักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าโปรแกรม สุขภาพในโรงเรียนท่ีมีต่อการป้องกันโรค
ไขเ้ลือดออกสง่ผลตอ่การปอ้งกนัโรคไขเ้ลือดออกของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย 

พงศกร  สังขเ์งิน (2557) ไดศ้ึกษาเรื่อง ผลของการจัดโปรแกรมสุขภาพท่ีมีต่อ
น า้หนักและเปอรเ์ซ็นตไ์ขมันของนักเรียนประถมศึกษาท่ีมีภาวะน า้หนักเกิน พบว่า 1) โปรแกรม
สุขภาพท่ีมีต่อน ้าหนักและเปอรเ์ซ็นต์ไขมันของนักเรียนประถมศึกษาท่ีมีภาวะ น ้าหนักเกิน 
สามารถลดน า้หนกัตวัและเปอรเ์ซ็นตไ์ขมนัของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาท่ีมีภาวะน า้หนกัเกิน
ได ้2) ค่าเฉล่ียของน า้หนักตวั และเปอรเ์ซ็นตไ์ขมันของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังไดร้บัโปรแกรม
สขุภาพ ลดลงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) คา่เฉล่ียของน า้หนกั
ตวั และเปอรเ์ซ็นตไ์ขมันของนกัเรียนกลุ่มทดลอง หลงัไดร้บัโปรแกรมสุขภาพ ลดลงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และงานวิจยัตา่งประเทศมีผลงานวิจยัในช่วง  
ปี  2008-2019 โดยใช้ค  าว่า  Health Skills or Safety Skills and Intellectual Disabilities จาก
ฐานขอ้มูลของหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบจ านวน 2 เรื่อง ท่ีใกลเ้คียงดา้น
สขุภาพ ดงันี ้

Jobling (2001) ได้ศึกษาเรื่อง นอกเหนือจากเรื่องเพศและการท าอาหาร:  
สขุศกึษาส าหรบัผูท่ี้มีความบกพรอ่งทางสติปัญญา พบวา่ การจดัโปรแกรมสขุศกึษาส าหรบัคนท่ีมี
ความบกพรอ่งทางสติปัญญา เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีบคุคลเหล่านีอ้าศยัอยู่มีความครอบคลุม
มากขึน้และพวกเขาไดร้บัการสนบัสนนุใหต้ดัสินใจเลือกดว้ยตนเองประเด็นของการใหค้วามรูด้า้น
สขุศกึษาในปัจจบุนันัน้เพียงพอท่ีจะท าใหพ้วกเขาสามารถเลือกทางเลือกเพ่ือสขุภาพท่ีดีไดห้รือไม ่
ควรใหค้วามสนใจมากขึน้กบัโปรแกรมในโรงเรียนและชมุชนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการนี ้การจดั
โปรแกรมสุขศกึษามี 3 ดา้นคือการออกก าลงักาย ความรูด้า้นสุขภาพทั่วไปและการสนบัสนุนทาง
สังคมเพ่ือสุขภาพ ความต่อเน่ืองของข้อมูลถูกมองว่ามีความส าคัญในการพัฒนานโยบาย
เช่นเดียวกับในการประสานงานระหว่างประเทศและความรว่มมือเพ่ือใหม้ั่นใจว่าบคุคลเหล่านีจ้ะ
ไมมี่ความบกพรอ่งดา้นสขุภาพ 

Lin (2004) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาเชิงส ารวจเก่ียวกับนโยบายการดแูลสขุภาพ
ส าหรบัผูท่ี้มีความบกพรอ่งทางสติปัญญา ในไตห้วนั พบว่าปัญหาการบริการสขุภาพส าหรบัผูท่ี้มี
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ความบกพรอ่งทางสติปัญญา ไดแ้ก่  วิธีการบงัคบัใชร้ะบบการคน้พบและการช่วยเหลือบริการตน้
ระบบการประเมินผูท่ี้มีความบกพรอ่งทางสติปัญญา การช าระค่ารกัษาพยาบาลประกันสุขภาพ
แห่งชาติและการพัฒนาทรพัยากรทางการแพทยย์ังคงคุณภาพของการดูแลนอกจากนีค้วาม
เช่ือมโยงระหวา่งสวสัดกิารสงัคมการศกึษาและการดแูลสขุภาพก็สญูหายไปเน่ืองจากบทบาทและ
มมุมองท่ีแตกตา่งกนัของผูค้นในชมุชนเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีขดัแยง้กนั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดแูลสขุภาพ
มีการปฏิรูปน้อยลงเน่ืองจากสภาพการท างานของพวกเขา ดังนั้นนโยบายการดูแลสุขภาพ 
ท่ีสมบรูณแ์ละมีการประสานงานส าหรบัผูท่ี้มีบตัรประจ าตวักลายเป็นไม่สามารถบรรลไุดใ้นสงัคม 
รายงานฉบบันีน้  าเสนอหลกัฐานจากการวิจยัและนโยบายเพ่ือส ารวจปัญหาและศกัยภาพในการ
พัฒนาบริการส าหรบัผู้ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และเพ่ือระบุการตรวจสอบและการ
ปฏิบตักิารในการด าเนินงาน 

สรุปได้ว่างานวิจยัทัง้ในและต่างประเทศใหค้วามส าคญักับสุขภาพในเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญายังค่อนข้างน้อย แล้วในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมายังไม่ได้ให้ความส าคัญ
เท่าท่ีควรแต่มีขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนของเด็กทั่วไปนัน้ก็ยงัมีปัญหาดา้นสุขภาพอยู่มาก ควรไดร้บั
การสง่เสรมิและพฒันารว่มกนั 

3. การจัดการเรียนร่วม 
3.1 ความหมายของการเรียนร่วม 

การเรียนรว่ม หมายถึง การจดัการศึกษาใหก้ับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดมี้
โอกาสเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ โดยเน้นความสามารถและยึดความตอ้งการของนักเรียนเป็น
ส าคญั เพ่ือเตรียมนักเรียนเหล่านีใ้หส้ามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข โดยส่งเสริมให้
นักเรียนไดเ้รียนรูใ้นระบบการศึกษาทั่วไป มีการร่วมกิจกรรมระหว่างนักเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษกบันกัเรียนทั่วไป โดยใชช้ว่งเวลาชว่งใดช่วงหนึ่งในแตล่ะวนั การจดัการเรียนรว่ม เป็นการจดั
การศกึษาใหน้กัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดเ้รียนและท ากิจกรรมรว่มกบันกัเรียนทั่วไปโดยมีครู
ทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษรว่มมือและรบัผิดชอบรว่มกัน  (หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านกัการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร, 2557) 

3.2 รูปแบบการจัดการเรียนร่วม 
การจดัการเรียนรว่ม มีรูปแบบการจดัการเรียนรว่มได ้ 6 รูปแบบ ดงันี ้

1. การเรียนร่วมในชัน้เรียนทั่วไปเต็มวัน นักเรียนอยู่ในความรบัผิดชอบของครู
ประจ าชัน้โดยไม่ไดร้บับริการทางการศึกษาพิเศษ และมีความบกพร่องระดบัเล็กนอ้ย อยู่รว่มกับ
ผูอ่ื้นได ้
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2. การเรียนร่วมในชัน้เรียนทั่วไปเต็มวนัและไดร้บัการบริการพิเศษและบริการ
ปรึกษานกัเรียนอยู่ในความดแูลของครูประจ าชัน้ ครูประจ าวิชาไดร้บัค าแนะน าจากครูการศึกษา
พิเศษ นกัจิตวิทยา  

3. การเรียนร่วมในชัน้เรียนทั่วไปเต็มวนัและมีบริการครูเดินสอน นกัเรียนอยู่ใน
ความรับผิดชอบของครูประจ าชั้น ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากครูเดินสอนตามตาราง  
ท่ีก าหนด หรือเม่ือมีความจ าเป็นครูเดินสอนจะเดินทางไปใหบ้ริการตามโรงเรียนต่าง ๆ ทัง้ในและ
นอกหอ้งเรียน รวมถึงชว่ยเหลือแก่ครูทัง้ดา้นการสอนหรือการปรบัพฤตกิรรม 

4. การเรียนรว่มในชัน้เรียนทั่วไปเตม็วนัและบริการสอนเสรมิ นกัเรียนอยู่ในความ
รบัผิดชอบของครูประจ าชัน้ แต่ไดร้บัการสอนเสริมจากครูการศึกษาพิเศษท่ีประจ าอยู่ท่ีหอ้งสอน
เสริมบางเวลาหรือบางวิชาวนัละ 1-2 ชั่วโมง ขึน้อยู่ความตอ้งการพิเศษของนักเรียน การสอนเป็น
รายบคุคลหรือเป็นกลุม่เล็ก และสอนในเนือ้หาท่ีนกัเรียนไมไ่ดร้บัการสอน หรือท่ีนกัเรียนมีปัญหา 

5. การเรียนร่วมในชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนทั่ วไป นักเรียนเรียนในห้อง
การศกึษาพิเศษ เช่น วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และเขา้เรียนรว่มในชัน้เรียนทั่วไป
ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สขุศกึษาและพลศกึษา ศลิปะ เป็นตน้ 

6. การเรียนร่วมในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ โดยให้นักเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษประเภทเดียวกันไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกัน นกัเรียนเรียนในหอ้งการศกึษาพิเศษเต็มเวลา 
และเรียนกับครูประจ าชัน้ทุกวิชา เขา้ร่วมกิจกรรมเขา้แถว การรบัประทานอาหาร กิจกรรมของ
โรงเรียนกบันกัเรียนทั่วไป เหมาะส าหรบันกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งคอ่นขา้งมาก 

การจดัการศกึษาแบบเรียนรว่มดงักล่าว รูปแบบท่ี 1-5 เป็นการจดัการศึกษาท่ีจดัให้
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้มาเรียนรว่มกับนกัเรียนทั่วไป โดยรบัเขา้มาเรียนรวมกันตัง้แต่
เริ่มเขา้รบัการศกึษา และจดัใหมี้บริการพิเศษตามตอ้งการของแตล่ะบคุคล แตก่ารศกึษาแบบเรียน
รว่ม รูปแบบท่ี 6 เป็นการศกึษาท่ีเนน้ใหน้กัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้ไปเรียนหรือท ากิจกรรม
ร่วมกับนกัเรียนทั่วไปช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งในแต่ละวนั  (หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร, 2557) 

3.3. การเตรียมความพร้อมเพือ่จัดการเรียนร่วม 
การเตรียมความพรอ้มเพ่ือการจดัการเรียนรว่มในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานครใหมี้

ประสิทธิภาพนัน้ ควรมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1. ศกึษานโยบายการจดัการศกึษาและการจดัการเรียนรว่มของตน้สงักดั 
2. แตง่ตัง้คณะกรรมการการจดัการเรียนรว่ม 
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3. จดัการประชมุ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูประจ าชัน้เรียนรว่ม/ครูประจ าวิชา ครูสอน
เสรมิ 

4. ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
5. คดักรองความตอ้งการพิเศษ  
6. จดัท าแผนการจดัการเรียนรูเ้ฉพาะบคุคล 
7. เตรียมความพรอ้มนกัเรียน 
8. การเตรียมความพรอ้มผูป้กครอง  
9. การเตรียมสิ่งแวดลอ้ม สิ่งอ านวยความสะดวก (หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านัก

การศกึษา กรุงเทพมหานคร, 2557) 
3.4 บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษา 

โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน โดยค านึงถึง
ความสามารถในการเรียนรูข้องผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีบุคคลหลายฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีในการดูแล
นกัเรียนใหส้ามารถเรียนรูไ้ดต้ามศกัยภาพ การจดัการเรียนรว่มใหป้ระสบผลส าเร็จ ทุกฝ่ายตอ้งรู ้
บทบาทหน้าท่ีของตนเองภายใตก้ฎหมาย ประกอบดว้ย 1. บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.บทบาทหน้าท่ีของครูการศึกษาพิเศษ 3. บทบาทหน้าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4.บทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครอง โดยทกุฝ่ายควรมีความรู ้ความเขา้ใจ เรื่อง กฎหมาย นโยบาย และ
แนวทางการปฏิบตัิงาน แตง่ตัง้ผูร้บัผิดชอบและคณะกรรมการด าเนินการ จดัประชุมวางแผน จดั
อบรมบุคลากรใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนรว่ม รว่มกันจัดหาส่ือ สิ่งอ านวยความ
สะดวก ปรบัสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรียนรูข้องเด็กท่ีมีความต้องการ ประสานงานความ
รว่มมือกบักรรมการสถานศกึษา ชมุชน ผูป้กครอง และหน่วยงานอ่ืน ทัง้ภาครฐัและเอกชน ในการ
ดแูล ช่วยเหลือ สนบัสนุนในการจดัการศึกษาใหก้ับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ นิเทศ ติดตามผล
การพัฒนาศักยภาพนักเรียน และผลการด าเนินการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนอย่าง  
มีประสิทธิภาพ และสง่เสริมการวินิจฉยัและพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนและการเรียนของเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (หนว่ยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร, 2557) 

สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรว่ม คือ การจดัการศกึษาใหก้บันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษไดมี้โอกาสเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ โดยเน้นความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ  
เพ่ือเตรียมนกัเรียนเหล่านีใ้หส้ามารถด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข โดยมีครูทั่วไปและครู
การศกึษาพิเศษรว่มมือและรบัผิดชอบรว่มกนั และสามารถจดัไดต้ามรูปแบบท่ีเหมาะสมกบับริบท
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โรงเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรมีความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองเพ่ือใหก้าร
จดัการเรียนรว่มบรรลตุามเปา้หมายท่ีวางไว ้

4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) 
แนวคิดการจดัการเรียนรูใ้หก้บัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาท่ีเขา้มาเรียนในชัน้

เรียนร่วม ผูว้ิจัยไดร้วบรวมแนวคิดและวิธีการสอนให้ครูผู้สอน ไดใ้ชห้ลักคิดและมุมมองในมิต ิ         
ท่ีหลากหลายและจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้สอดคลอ้งกับศกัยภาพของเด็กโดยเลือกใชต้ามความ
เหมาะสมเพราะในชัน้เรียนรว่มมีเดก็ทั่วไปและเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรูอ้ยูร่ว่มกนั ดงันี  ้

4.1 ปฏิบัตกิารการร่วมมือกับเพือ่นร่วมงาน (Collaborating with colleague) 
การรว่มมือเป็นกญุแจส าคญัเพ่ือความส าเร็จของการศกึษาแบบเรียนรว่ม ส่วนเพ่ือน

รว่มงานหมายถึง ครู กรรมการสถานศึกษา วิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้กครอง ความสมัพนัธข์องครู     
ท่ีมีตอ่เพ่ือนรว่มงานในลกัษณะของความเท่าเทียมกนัจะส่งผลตอ่การแสดงบทบาทในการพฒันา
การศึกษาแบบเรียนร่วม การสลับบทบาทของการเป็นผู้น  าและผู้ตาม ซึ่งไม่เป็นไปเพียงเพ่ือ
ประโยชนต์อ่ความตอ้งการท่ีหลากหลายของผูเ้รียนเท่านัน้ แตย่งัรวมถึงผูเ้รียนอ่ืน ๆ ทัง้ชัน้เรียนอีก
ดว้ยซึ่งควรพิจารณาในประเดน็ตอ่ไปนี ้

ชุมชน 
การศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นต้องประสานการท างานกับ

ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวาระ (agenda) นโยบาย หรือการก าหนดทิศทางการศึกษา
แบบเรียนรว่มในโรงเรียน ดว้ยการสรา้งปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสารเชิงบวก (positive interactions 
and communication) ดว้ยเพราะการส่ือสารท่ีมีคณุภาพระดบัดีเย่ียมมีความส าคญัและเก่ียวขอ้ง
กับความส าเร็จในการสรา้งความร่วมมือ (Foreman, 2001 อ้างถึงใน ภูฟ้า เสวกพันธ์, 2562)  
ซึ่ งสามารถพัฒนาลักษณะการส่ือสารเพ่ือการสร้างความร่วมมือให้เกิดประสิท ธิภาพ                         
(Deppeler, 1998 อา้งถึงใน ภฟู้า เสวกพนัธ,์ 2562) ไดจ้ากรูปแบบดงัตอ่ไปนี ้

- เม่ือมีการจัดประชุมแต่ละครัง้ควรจดัท่ีนั่งเป็นวงกลมใหส้มาชิกแต่ละคน
สามารถเห็นกนัไดอ้ยา่งชดัเจนและไมจ่  าเป็นตอ้งก าหนดท่ีนั่งเฉพาะส าหรบัผูบ้รหิาร 

- สมาชิกทกุคนมีโอกาสไดแ้นะน าตนเอง มีปา้ยช่ือท่ีชดัเจน 
- การตัดสินใจตอ้งท าในรูปแบบของกลุ่ม และด าเนินการโดยกลุ่มเช่นกัน  

ไม่มีการตดัสินใจท่ี “ถกู” หรือ “ผิด” เพราะเป็นผลของกระบวนการท างาน และการวางแผนรว่มกนั
ของกลุม่ 
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- สนับสนุนการสร้างงานจากสมาชิกในทีมด้วยการใช้แบบสอบถาม  
ท่ีหลากหลาย 

- สรา้งความมั่ นใจว่าสมาชิกในทีมมีความเข้าใจและตีความตรงกันใน
ประเดน็การพฒันาการศกึษาแบบเรียนรว่ม 

- ในการประชมุแตล่ะครัง้ควรมุง่ประเดน็ไปท่ีขอ้ค าถามตา่ง ๆ  
-  ไม่ควรมีการประเมินหรือตัดสินแนวคิด แต่ควรใช้การให้ข้อเสนอแนะ

แนวคดิ 
- มีการแสดงการน าเสนอท่ีชดัเจนทัง้ในลกัษณะของกระดาษ หรือไวทบ์อรด์

ท่ีท าการสรุปขอ้มลูระหวา่งการประชมุ 
- ตรวจสอบความเขา้ใจดว้ยอภิปรายตามขอ้ค าถามท่ีตรงกบัจดุประสงคข์อง

สมาชิกในทีมทกุครัง้ท่ีการประชมุใกลเ้สรจ็สิน้ 
- ด าเนินการประชุมทกุครัง้ตามแผน และมั่นใจว่าสมาชิกทุกคนเขา้ใจแผนท่ี

ตรงกนั 
- มีการจดัท ารายงานการประชมุและสง่ใหก้บัสมาชิกทกุคนไดร้บัทราบ 

อย่างไรก็ตามการรว่มมือท่ีดีกบัเพ่ือนรว่มงานไม่สามารถเกิดขึน้ไดอ้ย่างอตัโนมัต ิ
Friend and Cook (1996 อา้งถึงใน ภฟู้า เสวกพนัธ,์ 2562) ไดร้ะบสุิ่งท่ีจ  าเป็นดงันี ้

- การร่วมมือควรท าดว้ยการอาสา เราสามารถบังคบัให้สมาชิกมาประชุม 
แต่ไม่สามารถบงัคบัใหเ้กิดความรว่มมือไดอ้ย่างแทจ้ริง ความรว่มมือในการศึกษาแบบเรียนร่วม  
ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งอาศยัความเตม็ใจในการท างานรว่มกนัของสมาชิกเพ่ือบรรลจุดุมุง่หมาย 

- การรว่มมืออยา่งเทา่เทียมกนัระหว่างสมาชิก ใหอิ้สระทีมในการจดัหา สรา้ง
กระบวนการ และแนวคดิการประเมิน และการประชาสมัพนัธ ์และการรว่มมืออย่างเทา่เทียมนีม้ิได้
เป็นการชีน้  าสมาชิกใหแ้สดงบทบาทของความเป็นผูน้  าท่ีแตกต่าง แตจ่  าเป็นท่ีตอ้งค านึงถึงความ
คดิเห็นของสมาชิกทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั 

- การร่วมมือกันเพ่ือสรา้งข้อตกลงร่วมกันในเป้าหมาย เพ่ือความเข้าใจ  
ท่ีชดัเจนดา้นทิศทางการท างานเพ่ือบรรลเุปา้หมาย 

- การรว่มมือจ าเป็นตอ้งแบง่ปันความรบัผิดชอบและทรพัยากร สมาชิกทกุคน
จะตอ้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการได้มาซึ่งเป้าหมายและการตัดสินใจซึ่งมีการรองรบัจาก
สมาชิกทรัพยากรท่ีจะท าให้ทีมบรรลุจุดมุ่งหมายควรจจะจัดให้พรอ้มเพ่ือการท างานร่วมกัน  
ของสมาชิกทกุคน 



 55 
 

- สมาชิกจะตอ้งแสดงความรบัผิดชอบต่อผลลัพธใ์นการตดัสินใจ กล่าวคือ 
ตอ้งแบ่งปันความส าเร็จและความลม้เหลวในทุกความพยายามของความร่วมมือ ไม่ควรมีผูใ้ด
ไดร้บัค าช่ืนชมหรือต าหนิเพียงคนเดียว ทกุคนควรชว่ยกนัท างาน 

ประโยชนข์องการท างานรว่มกนัประการหนึ่งคือการแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการ
ศกึษาแบบเรียนรว่มมกัสรา้งปัญหาเฉพาะดา้นซึ่งไมส่ามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งง่ายและแกเ้พียงคน
เดียว เหตุเพราะการศึกษาแบบเรียนร่วมตอ้งพบกับความตอ้งการพิเศษของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกัน 
การแกปั้ญหาแบบภาพรวมไม่สามารถท าใหปั้ญหาคล่ีคลายไปได ้สมาชิกจ าเป็นตอ้งไดอ้ภิปราย
กนัเพ่ือน าประสบการณข์องตนเองมาแกไ้ขปัญหาเฉพาะนัน้ การแบง่ปันแนวคิดและการแกปั้ญหา
จะตอ้งถูกเสริมสรา้งโดยผูบ้ริหารของโรงเรียนและท าใหส้รา้งบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกัน
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษท่ี 21 โดยมี 5 ขั้นตอนการ
แกปั้ญหาในการศึกษาแบบเรียนรว่ม ซึ่ง Hobbs and Westling (1998 อา้งถึงใน ภูฟ้า เสวกพนัธ์, 
2562) ไดก้ลา่วไว ้ดงันี ้

1) นิยามปัญหา ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการระบุปัญหาท่ีมีอยู่ให้ชัดเจน 
เทียบเทา่ไดร้บัการใหท้กุคนไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถึงปัญหาใหต้รงกนั 

2) ระบุสาเหตุของปัญหา ทีมท่ีมีความร่วมมือกันจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณา
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในครัง้ก่อน ควรไดอ้ภิปรายกนัในประเด็นของสถานการณปั์ญหาคือสิ่งใด และตวั
แปรท่ีมีผลตอ่ตน้เหตหุรือผลกระทบ 

3) ตัง้จดุประสงค ์ในขัน้ตอนนีที้มท่ีมีความรว่มมือกันตัง้จุดหมายปลายทาง
ในขัน้เรียนการศึกษาแบบเรียนรว่มหลังจากท่ีไดร้บัการแกปั้ญหาแลว้ ตอ้งพิจารณาว่าปัญหาใด
ตอ้งไดร้บัพิจารณาแกไ้ข ตัง้จุดประสงคด์ว้ยการใหส้มาชิกรว่มกนัวางแผนอย่างเป็นล าดบัขัน้เพ่ือ
ใชใ้นการแกปั้ญหาแตล่ะประเดน็ 

4) ระบุกิจกรรมเพ่ือการแก้ปัญหา หลังจากมีการทบทวนสาเหตุและตั้ง
จดุมุ่งหมายในการแกปั้ญหาชัน้เรียนรว่มแลว้ ขัน้ตอนนีเ้ป็นการพฒันาแผนไปสู่การปฏิบตัิ ตามท่ี  
ฮอบส ์และเวสลิงก ์(Hobbs and Westling, 1998 อา้งถึงใน ภูฟ้า เสวกพนัธ์, 2562) ไดแ้นะน าว่า 
“การระดมสมอง” เป็นแนวทางในการใหส้มาชิกร่วมกันเลือกกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมในการ
แกปั้ญหาอยา่งมีคณุภาพ 

5) ติดตามความส าเร็จ กระบวนการประเมินและก ากับติดตามเป็นส่วน
ส าคญัท่ีท าใหที้มท่ีมีความรว่มมือกนัไดต้รวจสอบระดบัความส าเรจ็และไดท้ราบถึงประเดน็ปัญหา
ท่ีอาจตอ้งกลบัไปแกไ้ขอีกครัง้ 
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ในบทบาทของครูการศึกษาแบบเรียนร่วม การรว่มมือท่ีแทจ้ริงเป็นไปไดย้ากใน
บางเวลา ดงันัน้ครูตอ้งฝึกปฏิบตัิตามอ านาจการจดัการของตนเองในชัน้เรียนร่วมทัง้บทบาทของ
ผูน้  าและผูต้ามกบัเพ่ือนครูคนอ่ืน ๆ เพ่ือการพฒันาผลสมัฤทธ์ิการเรียนรว่มในชัน้เรียนอย่างราบร่ืน 
แนวคิดในการสรา้งความรว่มมือส าคญัคือตอ้งอาศยัความพยายามดว้ยการกระท าท่ีบ่อยครัง้ใน
การติดต่อประสานงานกับเพ่ือนร่วมงาน นั่นหมายความว่าความร่วมมือมีสาระส าคัญในดา้น
ทศันคต ิไมใ่ชก่ารท่ีตอ้งปฏิบตัติามดว้ยค าสั่งหรือค าชีแ้นะ 

การสร้างความร่วมมือกับอาชีพอื่นในการศึกษาแบบเรียนร่วมในช้ันเรียน 
ครูซึ่งมีผูเ้รียนท่ีมีความสามารถท่ีแตกตา่ง และหลากหลายในชัน้เรียนจ าเป็นตอ้ง

มีการประสานงานกับกลุ่มวิชาชีพอ่ืน ๆ ดว้ย ซึ่งหมายรวมถึงครูเฉพาะทาง แพทย ์นักจิตวิทยา  
นกัอาชีพบ าบดั นกัภาษาหรือค าพดูบ าบดั นกักายภาพบ าบดั และอีกหลากหลายอาชีพ เน่ืองดว้ย
บางครัง้การศึกษาแบบเรียนร่วมกลุ่มบุคคลในสายอาชีพเดียวกันท่ีท าประโยชนใ์หผู้เ้รียน ก็ตอ้ง
ได้รับแนวคิดปรัชญา และวิธีการท่ีหลากหลายจากกลุ่มบุคคลท่ีแตกต่างกันด้วยจึงจะท าให้
การศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษท่ี 21ประสบความส าเร็จได ้ครูตอ้งใหเ้กียรติ ใหค้วามเคารพ
และมอบอิสระในการแสดงความคิดเห็นของแต่ละวิชาชีพ ในขณะเก่ียวกันครูตอ้งมั่นใจว่าเสียง
ของสมาชิกท่ีหลากหลายวิชาชีพไม่ไดร้บกวนต่อการพัฒนาโปรแกรมแต่ตอ้งเป็นก าลังส่งเสริม
ความกา้วหนา้ของการศกึษาแบบเรียนรว่มอย่างตอ่เน่ือง 

ความร่วมมือกับเพือ่นครู 
การสรา้งความร่วมมือกับเพ่ือนครูเพ่ือพัฒนาการศึกษาแบบเรียนร่วมมีวิธีการ                   

ท่ีหลากหลาย ขึน้อยู่กบัลกัษณะธรรมชาติพืน้ฐานของคณะครูในโรงเรียน การท างานรว่มกบัคณะ
ครูอ่ืน ๆ มีความส าคญัเพราะผูช้่วยพิเศษ ประสบการณ์หรือแนวคิดท่ีสามารถน ามาใชไ้ดใ้นชัน้
เรียนร่วม (Jakupcake et al., 1996 อ้างถึงใน ภูฟ้า เสวกพันธ์, 2562) การร่วมมือกับเพ่ือนครู
สามารถปฏิบตัิไดร้บัครูทกุกลุ่มสาระ และในทกุขัน้ตอนของการจดัการเรียนการสอน นบัตัง้แตก่าร
ประเมิน การวางแผน การสนบัสนนุทางอารมณ ์การแก้ปัญหา หรือแมก้ระทั่งการสอบแบบตวัต่อ
ตวักบัผูเ้รียน ซึ่งวิธีการเช่นนีค้รูสามารถน าไปใชก้ับชัน้เรียนท่ีผูเ้รียนมาจากพืน้ฐานทางวฒันธรรม             
ท่ีแตกตา่งกนัได ้

เพ่ือนครูสามารถช่วยประเมินความจ าเป็นในการเรียนรูแ้ละจุดแข็งของนกัเรียน
แตล่ะคนได ้ประการแรก เพ่ือนครูสามารถใหค้  าแนะน าหรือแนวคิดในการประเมินผูเ้รียนแตล่ะคน                
ท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะเพ่ือนครูท่ีเคยสอนผูเ้รียนคนนัน้ ๆ มาก่อน หรือผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลดา้น   
ภูมิหลงัของผูเ้รียนได ้ในขณะท่ีเพ่ือนครูบางส่วนก็สามารถช่วยควบคมุ หรือด าเนินการประเมินได้
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เช่นกัน ควรมีการอบรมหรือแนะน าเพ่ือให้เพ่ือนครูได้มีความรู้และความเข้าใจท่ีตรงกันใน
จุดประสงคก์ารประเมินผู้เรียนส าหรบัการศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษท่ี 21 (Taylor, 2000     
อา้งถึงใน ภูฟ้า เสวกพนัธ์, 2562) ดงันัน้โรงเรียนควรมีอตัราครูการศึกษาพิเศษท่ีท าหนา้ท่ีในการ
อบรม ให้ความรู ้ค  าปรึกษา ในวิธีการสอน การประเมินผลผู้เรียน ทั้งนีเ้ม่ือการร่วมมือในการ
ด าเนินการการศกึษาแบบเรียนรว่มตอ้งปฏิบตักิารกบัเพ่ือนครูท่ีมีภาระงานสอนแบบเตม็เวลา ควร
มีการสรา้งแรงจงูใจดว้ยการก าหนด “เวลาในการเตรียมตวั” ชว่งระหวา่งสปัดาห ์

การวางแผนร่วมกันของครูเป็นกลยุทธ์การท างานร่วมกันท่ีส าคัญ คณะครู
การศกึษาพิเศษเป็นกลไกส าคญัในการเป็นผูชี้แ้นะท่ีมีบทบาทประสานงานใหเ้พ่ือนครูเขา้มามีสว่น
รว่มในการวางแผนรว่มกนัเพ่ือใหรู้ปแบบการศกึษาแบบบเรียนรว่มในศตวรรษท่ี 21 มีความชดัเจน
มากยิ่งขึน้ แน่นอนว่าค าแนะน าในการสอนแบบทั่วไปไม่สามารถใชไ้ดใ้นการศกึษาแบบเรียนรว่ม
ในการประเมินผล เวลาเพ่ือการวางแผนรว่มกนักบัครูการศกึษาพิเศษเป็นสิ่งท่ีควรกระท ามากกว่า
ท่ีจะรว่มกบัเพ่ือนครูทั่วไปเพียงกลุ่มเดียว แต่กระนัน้ก็ตามรูปแบบการวางแผนท่ีมีครูปกติเป็นผูมี้
ส่วนร่วม หรือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียอยู่ดว้ยนัน้นับเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เม่ือมีการคดัเลือก
คณะครู  ท่ีวางแผนร่วมกันแลว้นัน้ คณะครูควรมีอายุเฉล่ียไล่เล่ียกัน สอนในกลุ่มสาระเดียวกัน 
ประโยชนข์องการวางแผนรว่มกนักบัคณะครูพอระบไุดโ้ดยสงัเขปดงันี ้

- เกิดการพฒันาแนวคดิท่ีหลากหลาย 
- ทราบถึงขอ้จ ากดัของทรพัยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการศกึษาแบบเรียนรว่ม 
- เกิดการวิเคราะหแ์ผนการสอนใหผ้ลลพัธท่ี์ไดมี้ความเป็นจรงิมากย่ิงขึน้ 
- ลดภาระของงานเน่ืองจากคณะครูอาจใช้แผนบางประเด็นร่วมกัน หรือ

แลกเปล่ียนกนัได ้
- เกิดความเท่ียงตรงในการสอนเชิงบรูณาการในการวางแผน และพฒันาการ

สนบัสนนุดา้นเครือขา่ย 
- เกิดความตระหนักในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชั้นเรียนร่วมอ่ืน ๆ และได้

ชว่ยกนัแกปั้ญหาตามขอ้เสนอแนะแตล่ะครัง้ 
- เกิดการพฒันาการปัญหาโดยอิงบรบิท 

ความร่วมมือกับเพ่ือนครูตอ้งการการประเมิน การแก้ปัญหา และการวางแผน
อยา่งไมส่ิน้สดุ มีวิธีการท่ีหลากหลายท่ีสามารถท าใหค้รูรว่มมือกนัสอนได ้การศกึษาแบบเรียนรว่ม
ในศตวรรษท่ี 21 สามารถสรา้งครู 2 คนท่ีมีความเช่ียวชาญท าการสอนร่วมกันได้ในห้องเรียน  
การรว่มมือกนัในการสอนลกัษณะนีจ้  าเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุจากการบริหารงานของโรงเรียน
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ในการจัดตารางสอนท่ีอ านวยให้ครูสามารถจัดการวิธีการสอนร่วมมือกันให้บรรลุเป้าหมาย  
การสอนแบบร่วมมือกัน นี ้ไม่ ใช่วิ ธีการตามสอนแบบดั้ง เดิม  (non-traditional approach)  
และแน่นอนว่าอาจมีผู้บริหารโรงเรียนบางท่านท่ีไม่เข้าใจอย่างกระจ่างชัดในวิธีการดังกล่าว 
เชน่เดียวกบัรูปแบบการรว่มมืออ่ืน ๆ การจดัตารางสอนแตล่ะคาบของการศกึษาแบบเรียนรว่มควร
เปิดโอกาสใหค้รูการศกึษาพิเศษไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการสอนรว่มกบัครูปกติในแตล่ะกลุม่สาระ 

4.2 ประเภทของการสอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) 
เฟรน และ บลสูคั (Friend and Bursauck, 1996 อา้งถึงใน จิรพงษ ์ขา่ยเพชร, 2544; 

citing Gelzhesis and Meyers, 1990; Cook and Friend, 1993; คุกส์และเฟรนด์ (Cook and 
Friend, 1995 อา้งถึงใน ภูฟ้า เสวกพนัธ์, 2562); คิง-เซียและคนอ่ืน ๆ  (King-Sears et al., 2015); 
วิลสนั (Wilson, 2016)  

1.การสอนแบบ 1 การสอน 1 การสนับสนุน (One Teach – One Support) 
ลักษณะนี ้จะมีครูเป็นผู้น  าชัน้เรียนเพียง 1 คน ในขณะท่ีครูผูช้่วยอ่ืนท าหนา้ท่ีช่วยเหลือ ก ากับ
ติดตาม ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ในชัน้เรียนร่วม ลักษณะนีอ้าจมีครูเพียง 2 คนท่ีท างานแบ่งหนา้ท่ี
ผูน้  าและผูช้่วยอย่างชดัเจน ทัง้นีอ้าจมีการรวมชัน้เรียน 2 หอ้งเขา้ดว้ยกันก็อาจเป็นไดใ้นวิธีนีค้รู 1 คน
จะเป็นผูน้  าในการสอนในหอ้งเรียนและมีผูเ้ขา้มาสอนรว่มดว้ย เชน่ เม่ือครูการศกึษาพิเศษเป็นผูน้  า
ในบทเรียน โดยการใหฟั้งหรือท าการทดสอบ ครูท่ีสอนในหอ้งเรียนจะท าหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มลูของ
เด็กท่ีเป็นกลุ่มเปา้หมาย หรืออีกทางหนึ่ง เม่ือครูสอนเด็กปกติเป็นผูส้อนในหอ้งเรียนในหวัขอ้เรื่อง 
“สงครามกลางเมือง” ครูการศึกษาพิเศษจะช่วยเหลือเด็กให้เด็กท างานไดส้  าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
และช่วยเหลือในยามท่ีเด็กเกิดปัญหา สิ่งท่ีจะช่วยใหว้ิธีนีส้  าเร็จไดน้ั่นคือ ใหใ้ชเ้พียงวิธีเดียวจาก
หลาย ๆ วิธีท่ีมีอยู่ และหนึ่งในครูผูส้อนนั่นคือครูการศึกษาพิเศษควรจะท าใหมี้ความรูส้ึกว่าพวก
เขาไมต่อ้งปฏิบตัติามตามกฎท่ีควรจะเป็นในหอ้งเรียน (ไมค่วรยดึหลกัเกณฑจ์นมากเกินไป) 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ผูส้อน 1 คน และผูส้อนรว่ม 1 คน (One Teach – One Support) 
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2.การสอนแบบสถานี (Station Teaching) รูปแบบนีผู้้เรียนจะถูกแบ่งออกเป็น  
2 กลุ่มหรือมากกว่านัน้ เพ่ือใหท้  างานรว่มกันในแต่ละสถานี ครูอาจอยู่ประจ าสถานีหรือ ครูทัง้ 2 
คนเดนิเย่ียมกิจกรรมผูเ้รียนทกุสถานีก็ได ้ทัง้นีใ้หข้ึน้อยูก่บัความเช่ียวชาญของครู รูปแบบนีเ้หมาะ
กับการรวมชัน้เรียนในหอ้งใหญ่หรือเป็นชัน้เรียนเด่ียวท่ีมีครู 2 คน วิธีนีมี้ลักษณะคลา้ยคลึงการ
สอนเป็นมุมท่ีพบไดใ้นหอ้งเรียนของเด็กปฐมวยัทั่ว ๆ ไป ในการสอนเป็นมุมนี ้เนือ้หาจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ครู 1 คน จะสอนเนือ้หาเพียงครึ่งหนึ่ง และจ านวนนกัเรียนครึ่งหอ้งเรียน ในส่วน
การสอนมุมอ่ืนท่ีเหลือให้ครูการศึกษาพิเศษสอน หลังจากนั้นก็จะมีการเปล่ียนกลุ่มเรียน โดย
ผูส้อนจะสอนเนือ้หาเดิมและจะมีหอ้งของนกัเรียนไวใ้หส้  าหรบัการเรียนรูอิ้สระดว้ยตนเอง โดยท่ี
กลุ่มท่ี 3 อาจจะมีการเตรียมเพ่ือนในการเรียน (Learning Buddies) ไวค้อยช่วยเหลือกันในการ
ท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย หรืออีกทางหนึ่ง ผู้ปกครองท่ีอาสามาช่วยเตรียมการสอนในมุมท่ี 3  
ในโรงเรียนประถมศกึษาเนือ้หาการเรียนทัง้หมดท่ีจดัอยู่ในมุมตา่ง ๆ อาจจะท าใหเ้สร็จสัน้ภายใน
วนัเดียว ส่วนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา การจดัมมุอาจจะจดัใหค้รบในคาบเรียนหรืออาจจะมากกว่า
นัน้ก็ได ้เช่น ในชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร ์นักเรียนกลุ่มท่ี 1 เรียนเรื่องใหม่กับครูท่ีสอนเด็กปกต ิ
นกัเรียนกลุ่มท่ี 2 ไดพ้บกบัครูการศกึษาพิเศษท่ีจะประยกุตเ์นือ้หาท่ีสอนในสปัดาหท่ี์ผ่านมาจนถึง
เหตกุารณท่ี์สอนอยู่ในปัจจุบนั ส่วนนกัเรียนกลุ่มท่ี 3 ก็ไดท้  างานท่ีไดร้บัมอบหมายโดยท างานกัน
เป็นคู ่โดยแตล่ะมมุนัน้จะใหเ้ดก็ไดท้  าใหค้รบภายในคาบเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 การสอนแบบสถานี (Station Teaching) 
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3.การสอนแบบคู่ขนาน (Parallel Teaching) ซึ่งเหมาะกับชัน้เรียนเด่ียวซึ่งมีครู  
2 คนเทา่นัน้ การสอนแบบคูข่นานนีค้รูตอ้งแบง่เนือ้หาท่ีแตกตา่งกนัอยา่งละครึง่ของเวลา แยกสอน
ผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อย ประโยชนข์องการสอนรูปแบบนีคื้อใชก้ลุ่มเล็ก ผูเ้รียนจึงมีส่วนรว่มมาก และ
ผูเ้รียนบางคนก็อาจชอบวิธีการสอนของครู และครูก็สามารถแสดงความสามารถดา้นการสอนตาม
รูปแบบของตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ีในบางครัง้พบว่า การท่ีใชค้รูผูส้อน 2 คนจะเป็นสิ่งท่ีดีมาก ถา้ได้
แบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 2 กลุ่มและสอน 2 กลุ่มโดยแยกกันสอน ในรูปแบบการสอนแบบคู่ขนาน 
นกัเรียนทกุคนไดมี้โอกาสท่ีจะไดพ้บกบัครูทัง้ 2 คน ในวิธีนีค้รูผูส้อนจะเนน้ฝึกทกัษะในดา้นการให้
ความรูโ้ดยการใชรู้ปภาพ และขณะเดียวกันครูผูส้อนอีกคนหนึ่งเนน้การใชก้ารเรียนรูโ้ดยการฟัง     
ในบางครัง้เด็กท่ีตอ้งการการสอนมากกว่านีค้รูควรจัดการสอนใหเ้หมาะสมตามความสนใจของ
เด็ก ในหอ้งเรียนของโรงเรียนประถมศกึษาการสอนดว้ยวิธีนีค้รูอาจใหเ้ด็กอ่านหนงัสือตามความ
สนใจของเดก็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 4 การสอนแบบคูข่นาน (Parallel Teaching) 

4.การสอนแบบให้ทางเลือก (Alternative Teaching) รูปแบบนีช้ั้นเรียนจะถูก
แยกออกเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก ครูจะแยกกนัท างานทัง้กับกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก กลุ่มท่ีเล็ก
กวา่สามารถใชไ้ดเ้พ่ือหลายวตัถปุระสงค ์และควรมีครู 2 คน ครูไมค่วรท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจไปว่ากลุ่ม
เล็กคือกลุ่มท่ีท างานยากกว่าหรือถูกลงโทษใด ๆ ทัง้นี ้รูปแบบดงักล่าวเหมาะกับการรวมชัน้ดว้ย           
ในหอ้งเรียนในบางครัง้เราสามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กตามความเหมาะสม 
การสอนรว่มก็เป็นทางเลือกส าหรบัการสอนวิธีหนึ่งท่ีเคยปฏิบตัิมา การจดักลุ่มเล็กนัน้เคยใชเ้ป็น
การช่วยเหลือมานานแล้ว เช่น นักเรียนบางคนไดร้บัประโยชนจ์ากการสอนแบบ  Preteaching  



 61 
 
ในการ Preteaching ครู 1 คน จะสอนใหน้ักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีเรียน (หรือจากการท า IEP ใหก้ับ
พวกเขา) โดยบางครัง้ท าใหพ้วกเขารูส้ึกไม่มั่นใจ หรือตอ้งการรูส้ึกท่ีจะประสบความส าเร็จ ขอ้มูล
ตา่ง ๆ จะถูกเสนอในวนัถดัไปหรือหลงัจากนัน้ในวนัเดียวกนัหรือในหอ้งจะสอนใหก้บันกัเรียนเมือ
เกิดมีค าถามขึน้หรือมีการแนะน าศัพทใ์หม่ เด็กจะกระโดดขา้ม (Jump Start) การเรียนรูไ้ปการ
สอนเพิ่ม (Enrichment) นัน้จะเกิดผลดีถ้าไดใ้ชใ้นกลุ่มเล็ก ๆ หลงัจากบทเรียนของการสอนเรื่อง
การส ารวจอวกาศจบลง นกัเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจในหวัเรื่องเหมือนกับนกัเรียนคนอ่ืน และ
ไดร้บังานท่ีสั่ง กลุ่มนีก็้จะไดพ้บกนัเพ่ือท่ีจะปรกึษาในเรื่องของโอกาสของการประกอบอาชีพท่ีจะ
สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมอวกาศ หรือได้เขียนจดหมายเพ่ือท่ีจะขอข้อมูลปัจจุบันจากองคก์าร
อวกาศของสหรฐัอเมริกา สมาชิกของกลุ่มนีค้วรน าเด็กท่ีเรียนดี นกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในระดบัปกติแต่
มีความสนใจในหวัขอ้เรื่องอวกาศ นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมจะไดร้บัประโยชนจ์ากกิจกรรม
นีม้ากกวา่การไดร้บังาน และไม่เหมาะสมกบันกัเรียนท่ีมีระดบัการเรียนไม่คอ่ยดี แตเ่ป็นโอกาสท่ีดี
และเหมาะสม  ท่ีจะช่วยเหลือเด็ก โดยการจดักลุ่มเด็ก อีกประการหนึ่ง การจดัเตรียมท่ีสมดลุกัน 
(เหมือนกนั) ของการจดัโปรแกรมการศกึษาพิเศษท่ีจดัใหห้ลงัของหอ้งเรียนทั่วไป การตระเตรียมจะ
ไมต่รงกบัจดุประสงคแ์ละหลกัของการเรียนรวม (Inclusion) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 การสอนแบบใหท้างเลือก (Alternative Teaching) 

5.การสอนเป็นทีม (Team Teaching) รูปแบบนีค้รูจะแบ่งการสอนใหมี้บทบาท
เทา่กนั จ  าเป็นท่ีครูควรไดมี้การวางแผนรว่มกนัถึงเนือ้หาท่ีตอ้งมีความสมัพนัธก์นั รูปแบบการเรียน
การสอนในการศึกษาแบบเรียนร่วมนีช้่วยใหเ้นือ้หาท่ีเรียนมีความลุ่มลึกมากยิ่งขึน้เพราะครูจะ
ชว่ยกนัใหร้ายละเอียดในเนือ้หาตามวิชาท่ีสอน รูปแบบการสอนแบบนีเ้หมาะกบัการสอนเชิงบรรยาย
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ซึ่งสามารถท าไดใ้นชัน้เรียนเด่ียวหรือชัน้เรียนแบบรวมกัน การสอนเป็นคณะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ของการสอนรว่ม ครูจะแบง่กนัเป็นผูน้  าในหอ้งเรียน โดยทัง้สองตา่งมีความเทา่เทียมกนัในการสอน
ใหท้ ากิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ ครู 1 คน อาจจะเริ่มบทเรียนโดยการแนะน าค าศพัทใ์หม่ ในขณะเดียวกนั
อีกกลุ่มหนึ่งเตรียมตัวอย่างค าท่ีอยู่ในเนื ้อหาท่ีเรียน ครู 2 คนอาจจะเล่นบทบาทสมมติใน
เหตกุารณส์ าคญัทางประวตัิศาสตรห์รือความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร ์ครูอีก 2 คนเป็นแบบ 
ท่ีจะก าหนดปมปัญหาโดยจดัพืน้ท่ีส  าหรบัการโตว้าทีในเรื่องของเหตกุารณปั์จจบุนัครูอีกคนอาจจะ
สอนเม่ือมีตวัแบบอ่ืน ๆ จะจดลงบนกระดาน เราสามารถเพิ่มข้อจ ากดัของการสอนเป็นคณะ เม่ือ
เรามีความคดิท่ีนา่สนใจส าหรบัการสรา้งสรรคก์ารสอนดว้ยครู 2 คน แทนท่ีจะเป็นครู 1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 การสอนเป็นคณะ (Team Teaching) 

สว่นรูปแบบการสอนแบบรว่มมือแบบอ่ืนนัน้ เชน่ รูปแบบการใหค้  าปรกึษาสว่นบคุคล     
ซึ่งสามารถเกิดขึน้ได้เม่ือผู้เรียนตอ้งท าโครงงาน หรือโครงการเฉพาะบุคคล ครูเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือและค าแนะน า ชัน้เรียนรว่มสามารถใชรู้ปแบบนีไ้ดเ้ม่ือตอ้งการใหล้กัษณะของโครงงาน
เกิดความหลากหลาย 

อย่างไรก็ตาม ครูไม่ควรสรา้งขอ้จ ากัดกับเพ่ือนครูกนัเพียงเท่านัน้ ยงัจ  าเป็นท่ีความ
รว่มมือดงักล่าวตอ้งขยายขอบเขตไปท่ีผูป้กครอง วิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กุญแจส าคญัคือครูตอ้ง
รูจ้ักเลือกและปรบักลยุทธ์การท างานเพ่ือใหเ้หมาะกับบริบทการศึกษแบบเรียนร่วมในศตวรรษ  
ท่ี 21 ของโรงเรียน (ภฟู้า เสวกพนัธ,์ 2562)  
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4.3 ลักษณะการสอนแบบร่วมมือ 
Hallahan and Kauffman (1997: 67-68 อ้ า งถึ ง ใน  จิ รพ งษ์  ข่ าย เพ ช ร , 2544)  

ไดอ้ธิบายถึงการสอนแบบรว่มมือสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงไดโ้ดยการพิจารณาจากผูท่ี้รบัผิดชอบ
ในส่วนเบือ้งตน้ภายในห้องเรียน ทั้งครูท่ีสอนโดยทั่วไปหรือครูการศึกษาพิ เศษ หรือทั้งสองคน  
ในการจัดเตรียมครูท่ีสอนทั่วไปได้รบัผิดชอบในส่วนการสอนเบือ้งตน้ในเนือ้หาการสอน ส่วน
การศึกษาพิเศษได้สอนในเรื่องทักษะของการเรียนได ้และได้จัดการการให้การบ้านการสอน
รูปแบบนีมี้ความนิยมมากในการสอนระดับมัธยมศึกษา เพราะว่าจะเป็นการยากท่ีจะให้นั ก
การศกึษามีความรูห้รือความเช่ียวชาญในทกุ ๆ เรื่อง เช่น ประวตัิศาสตร ์ชีววิทยา เคมี ภาษา ฯลฯ 
และยงัไดมี้ความนิยมใชใ้นระดบัประถมศกึษาอีกดว้ย โดยท่ีครูผูส้อนทั่วไปและครูการศกึษาพิเศษ
ควรมีการไดฝึ้กการสอนเป็นคณะดว้ย โดยพวกเขาไดร้ว่มมือกนัวางแผนการสอนและสอนเนือ้หา
ทัง้หมดใหก้ับเด็กทุกคนดว้ย มีการสับเปล่ียนความรบัผิดชอบการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร ภายใต้
รูปแบบการสอนนีค้นท่ีจะเขา้ไปสอนในหอ้งเรียนนัน้จะยากในเรื่องของเวลาท าการสอนโดยครูสอน
เดก็ปกตแิละครูการศกึษาพิเศษถึง 2 คน 

การสอนร่วมเป็นยุทธวิธีท่ีเป็นท่ีนิยมมากส าหรบัการเรียนรวม (Inclusion) (Friend 
and Bursuck,1998: 86; citing Bauwen and Haurcade อ้างถึงใน จิรพงษ์  ข่ายเพชร , 2544)                  
ในหอ้งเรียนท่ีมีทัง้เด็กปกติทั่วไปกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยอาศยัการช่วยเหลือ สนบัสนนุ
กนัระหว่างครูสอนเด็กปกติและครูการศกึษาพิเศษท่ีจะช่วยกนัในการสรา้งวิธีการสอนท่ีเหมาะสม
ให้กับเด็ก (Friend and Bursuck,1998: 86; citing Friend and Cook, 1992b อ้างถึงใน จิรพงษ ์
ขา่ยเพชร, 2544) 

ผลท่ีไดร้บัจากการสอนร่วมไม่ได ้หมายถึง ค  าตอบตามตอ้งการของการเรียนรวม 
(Inclusion) เพราะว่าการมีส่วนร่วมเป็นทางเลือกท่ีจะค้นหาความต้องการของเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ ท่ีเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม ( Inclusive Schools) (Friend and Bursuck, 1996: 
86-87; citing Harris et al., 1987อา้งถึงใน จิรพงษ ์ข่ายเพชร, 2544) ถา้เปรียบเทียบแลว้การสอน
ร่วมนัน้จะใชค้่าใชจ้่ายสูงเน่ืองมาจากการใชค้รูถึง 2 คน กับเด็กเพียงกลุ่มเดียว และควรส ารอง
ส าหรบัสถานการณ์ท่ีนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ในหอ้งเรียนท่ีอยากทราบเหตุผลของการ
สอนโดยครู 2 คนหรือหอ้งเรียนท่ีมีเดก็พิเศษเขา้เรียนดว้ย 

4.4 แนวปฏิบัตขิองการสอนร่วม 
เม่ือไดพ้ิจารณาถึงวิธีการใช้รูปแบบการสอนร่วม เราควรจะพิจารณาและสังเกต 

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้คือ (Friend and Bursuck, 1996: 89; citing Bauwens, Hourcade and friend, 
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1989; Brandenberger and Womack, 1982 and Reddit, 1991อ้างถึงใน จิรพงษ์ ข่ายเพชร , 
2544) 

1.ในห้องของการสอนร่วม จะมีการจับคู่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษกับเพ่ือน 
ท่ีเป็นเด็กปกติ คือ ในการเตรีมการสอนในมุมตา่ง ๆ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะอยู่ในมมุใดมุม
หนึ่งใน 3 มุมท่ีจัดขึน้และเม่ือจัดการสอนแบบให้ทางเลือก กลุ่มท่ีเล็กกว่าจะมีหรือไม่มีเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษก็ได ้

2.ครูทัง้ 2 ฝ่าย ทัง้ผูท่ี้เป็นผูส้อนและผูท่ี้คอยใหค้วามช่วยเหลือ หลักส าคญัคือ 
เดก็จะตอ้งใหค้วามเช่ือถือใหก้บัครูทัง้ 2 ฝ่าย 

3.วิธีนีจ้ะเหมาะสมขึน้อยู่กับความตอ้งการของเด็ก วิชาท่ีเด็กสนใจอยากเรียน
ประสบการณข์องครู และความสามารถในการน าไปใชไ้ดจ้ริง และควรมีสถานท่ีและเวลาส าหรบั
เตรียมการสอน 

ส าหรบัผูท่ี้เริ่มจะสอนดว้ยวิธีการสอนร่วม ควรจะจัดการสอนแบบสอนเป็นสถานี 
หรือสอนแบบคู่ขนานมากกว่าท่ีจะสอนดว้ยการสอนเป็นคณะ และส าหรบัหอ้งเรียนท่ีมีเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษหลาย ๆ ดา้น จะไดป้ระโยชนด์ว้ยการสอนแบบกลุ่มเล็ก ๆ โดยวิธีตอ้งการการ
ไดร้บัความรว่มมือกนัของครูนาทีตอ่นาที 

4.5 ข้อดขีองการสอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) 
Hallahan and Kauffman (1997: 67-68 อ้ า งถึ ง ใน  จิ รพ งษ์  ข่ าย เพ ช ร , 2544) 

กลา่วถึงขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งหนึ่งของรูปแบบนี ้แสดงใหเ้ห็นวา่ 
1.วิธีนีจ้ะชว่ยใหน้กัการศกึษาพิเศษทราบถึงแผนการสอนทกุ ๆ วนั 
2.ทราบความตอ้งการของเด็กพิเศษ เพราะนกัการศกึษาพิเศษจะทราบถึงวิธีการ

ท่ีจะท าใหเ้ดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษสามารถท างานหรือเรียนไดดี้ในหอ้งเรียน 
4.6 กลวิธีเพือ่ให้การสอนแบบร่วมมือประสบความส าเร็จ 

ในรายงานการวิจัยของการสอนร่วมในเด็กปฐมวัย พบว่า การท่ีจะประสบ
ความส าเรจ็ในการสอนนัน้ขึน้อยู่กบัตวัแปรอย่างนอ้ย 2 ตวั (Hallahan and Kauffman, 1997: 67-
68; citing Nowacek, 1992; Trent. 1992; Reeve and Hallahan, 1994 อ้ า ง ถึ ง ใ น  จิ รพ ง ษ ์ 
ขา่ยเพชร, 2544) 

1.จะตอ้งมีเวลาเพียงพอในการท่ีจะสรา้งแผนการสอนส าหรบัครูการสอนเด็ก
ปกตแิละครูการศกึษาพิเศษท่ีจะตอ้งรว่มมือกนั 
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2.ลกัษณะของการท างาน บุคลิกภาพของครูทัง้สองจะตอ้งเขา้กันไดเ้ป็นอย่างดี
เพราะวา่สิ่งท่ีส  าคญั คือ ทกัษะมนษุยสมัพนัธท่ี์จะชว่ยใหก้ารสอนรว่มประสบความส าเรจ็ 

รายงานการวิจยับางฉบบัไดก้ล่าวว่า ครูนัน้ไม่คอ่ยไดเ้อาใจใส่การสอนนกัเรียนอย่าง
แท้ จ ริ ง  (Hallahan and Kauffman, 1997: 67-68; citing Fuchs and Fuchs,1992 อ้ า งถึ ง ใน  
จิรพงษ์ ข่ายเพชร, 2544) ในทางตรงขา้มครูควรท่ีจะร่วมมือกันในการรว่มกันสอน โดยรว่มมือกัน
ท าดว้ยกนั และใหร้ะมดัระวงั ดแูลนกัเรียนท่ีพวกเขาสอนใหดี้ 

Friend and Bursuck (1996: 90 อ้างถึ งใน  จิ รพ งษ์  ข่าย เพชร , 2544) กล่าวถึ ง 
กลยุทธ์ในการท าให้รูปแบบการสอนร่วมประสบผลส าเร็จว่า ในบางครัง้ในเรื่องของหลักสูตรก็
สามารถก าหนดวิธีไดเ้องซึ่งหลกัสูตรนัน้จะตอ้งเป็นขัน้ตอนอย่างเด่นชดัซึ่งในบางครัง้ไม่สอนเป็น
มุมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องท่ีคับแคบ โดยอาจจะสอนในรูปแบบ 1 คนสอนอีก 1 คน คอย
ชว่ยเหลือตามโดยท่ีสอนเป็นกลุ่มโดยรูปแบบขนาน ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้นะน าวิธีการท่ีจะท าใหรู้ปแบบ
การสอนรว่มประสบผลส าเรจ็ ดงันี ้

1.การเตรียมแผนการสอนคือกุญแจส าคญั ใหเ้วลาส าหรบัการวางแผนการสอน
และการพดูคยุ ตกลง ท าความเขา้ใจ วิธีท่ีจะท างานหรือสอนดว้ยกนัตลอดทัง้การใชป้ระสบการณ์
ของคณุ 

2.พิจารณาทัศนะในเรื่องของการสอนการเรียนทัง้ของตนเองและผู้ท่ีสอนร่วม 
โดยท่ีครูทัง้ ฝ่ายควรจะปรกึษาในเรื่องความเขา้ใจพืน้ฐานของการสอน 

3.ใส่ใจในรายละเอียด อธิบายในหอ้งเรียนถึงบทบาทและขัน้ตอนต่าง ๆ รวมทัง้
สิ่งท่ีจะตอ้งท าประจ าในการอยูใ่นหอ้ง การใชเ้วลาวา่ง ระเบียบวินยั การใหเ้กรดและอ่ืน ๆ  

4.การท าความเขา้ใจกับผูป้กครอง เม่ือผูป้กครองมีปัญหาในเรื่องการสอน ควร
อธิบายใหพ้วกเขาไดเ้ขา้ใจถึงการท่ีมีครูถึง 2 คนนัน้จะช่วยท าให้เด็ก ๆ ทุกคนไดร้บัโอกาสและ
ความสนใจมากขึน้ ซึ่งจรงิแลว้ไมใ่ชก่ารเปล่ียนแปลงหลกัสตูรนอกจากเป็นการเพิ่มเขา้ไป 

5.หลีกเล่ียงปัญหาท่ีเกิดจากการสอนดว้ยกัน สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงส าหรบัการสอน
รว่ม นั่นคือ ครูการศกึษาพิเศษเขา้มาในหอ้งเรียนเพ่ือช่วยเหลือ จะเกิดความเบื่อหนา่ยกบัการสอน 
และครูท่ีสอนปกติจะเกิดความเคอะเขินในการสอนร่วมกัน  โดยควรให้วิ ธีการสอนร่วม  
ท่ีหลากหลายจะชว่ยหลีกเล่ียงสถานการณแ์บบนัน้ได ้

6.เม่ือเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันเกิดขึน้ ควรปรึกษาหารือกัน การท่ีมีความ
คิดเห็นไมตรงกันในเรื่องของการสอนร่วมนบัเป็นเรื่องธรรมดา แต่ควรจะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและ
กนั และควรจ าไวว้า่ทัง้ 2 ฝ่ายควรท่ีจะประนีประนอมเพ่ือท่ีจะแกปั้ญหาในเรื่องของแตกตา่ง 
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7.ไปอย่างชา้ ๆ ถา้เริ่มท่ีจะใชรู้ปแบบการสอนรว่ม อย่างนอ้ยควรท าความเขา้ใจ
วิธีท่ีถกูตอ้งเสียก่อน ซึ่งมีโอกาสท่ีจะเรียนรูใ้นแบบอ่ืน ๆ ไดอี้ก และถา้วิธีท่ีท  านีดี้แลว้ก็คอ่ยขยบัให้
วิ ธีการสอนร่วม ท่ีซับซ้อนมากขึ ้น  (The New Mainstreaming โดย M.Friend and L.Cook, 
1992b: 30-32,34,36 อา้งถึงใน จิรพงษ ์ขา่ยเพชร, 2544) 

สรุปได้ว่า การสอนรว่มจดุส าคญัท่ีสดุ คือ ตอ้งอาศยัความพยายามดว้ยการกระท า
ท่ีบอ่ยครัง้ในการตดิตอ่ประสานงานกบัเพ่ือนรว่มงาน นั่นหมายความวา่ความรว่มมือมีสาระส าคญั
ในดา้นทศันคตเิชิงบวก ไมใ่ชก่ารท่ีตอ้งปฏิบตัติามดว้ยค าสั่งหรือค าชีแ้นะ 

4.7 วิธีสอนแบบทมี (Team Teaching) 
1) ความหมายการสอนเป็นทมี 

การสอนเป็นทีม (Team Teaching) เป็นการท างานร่วมกันของครู ตัง้แต่สองคน
ขึน้ไป ร่วมกันวางแผนการสอน ท างานรว่มกัน และรบัผิดชอบ ในการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่ม
เดียวกนั ครบทัง้กระบวนการ ผูส้อนอาจเลือกวิธีสอนใด ๆ ก็ไดต้ามความเหมาะสมกบัเนือ้หาของ
การเรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ คณะ,2543) สอดคล้องกับ สิรินารถ จงกลกลาง(2551)                  
ท่ีกล่าวว่า การสอนแบบทีม (Team teaching method) มีแนวคิดท่ีต่างจากการเรียนรูแ้บบทีม 
(Team-based learning) การสอนแบบทีมเป็นเรื่องของครูผูส้อน ขณะท่ีการเรียนรูแ้บบทีมเป็น
เรื่องของผู้เรียน ส าหรับการสอน แบบทีมอาจมีช่ือท่ีหลากหลาย เช่น การสอนแบบร่วมมือ                     
(Co teaching) การสอนแบบรว่มแรงรว่มใจ (Cooperative teaching)  

2) ลักษณะส าคัญของการสอนแบบทมี  
1.การสอนก าหนดให ้1 หอ้งเรียน มีผูส้อนมากกว่า 1 คน รบัผิดชอบร่วมกันใน

การจดักิจกรรมการสอน ก าหนดจดุมุง่หมาย เนือ้หาวิชา วิธีสอน ส่ือ ลงมือสอน และประเมินผล  
2. วิธีสอนหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การบรรยาย การคน้ควา้ดว้ยตนเอง การอภิปราย 

การแกปั้ญหา การสาธิต เป็นตน้  
3. ผูส้อนตอ้งมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรว่มกนั  
4. การสอนแบบทีมจะมีหวัหนา้ทีม (Team Leader) ผูร้ว่มทีม ไดแ้ก่ ครู/อาจารย์

อาวุโส (Senior Teacher) ครู/อาจารย์ประจ า  (Master Teacher) และครู/อาจารย์ช่วยสอน           
(Co-operative Teacher)  

3) จุดมุ่งหมายของการสอนเป็นทมี 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ส่ งเสริมการด าเนินชีวิตแบบ

ประชาธิปไตย  ครูไดใ้ชเ้วลาทัง้หมดใหผ้กูพนักบัการสอน แกปั้ญหาจ านวนนกัเรียนในหอ้งเรียน  
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ส่งเสริมทางดา้นการฝึกหัดครู  ความยุติธรรมในชั่งโมงสอน แก้ปัญหาการจา้งครูท่ีขาดคุณวุฒิ 
แบง่เบาภาระงานการนิเทศการสอน  

4) รูปแบบการสอนเป็นทมี 
1. แบบมีผูน้  า  
2. แบบไมมี่ผูน้  า 
3. แบบครูพ่ีเลีย้ง  

5) ข้ันตอนในการด าเนินการสอนเป็นทมี 
1. การสอนเป็นกลุม่ใหญ่  
2. การสอนเป็นกลุม่เล็ก 
3. การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง  

สรุปได้ว่า การสอนเป็นทีม (Team Teaching) เป็นการท างานรว่มกนัของครูสองคน
ขึน้ไป ร่วมกันวางแผนการสอน ท างานรว่มกัน และรบัผิดชอบ ในการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่ม
เดียวกนั ครบทัง้กระบวนการ 

4.8 การสอนแบบสถานี (Station Teaching) 
การสอนรูปแบบสอนร่วมมือนี ้(Co-Teaching) เป็นการแบ่งกลุ่มในห้องเรียน เป็น 

2,3 หรือ 4 กลุ่มต่างกัน ครูแตล่ะคนจะแนะน าโดยตรงในเรื่องท่ีสอน ในขณะท่ี นกัเรียนกลุ่มอ่ืน ๆ 
ท างานอิสระ กับส่ือวสัดใุนการเสริมสรา้ง หรือ เพิ่มพูนทกัษะเหล่านัน้ หลงัจากจดัสรรเวลาอย่าง
เหมาะสม กลุม่หรือครูหมนุเวียนไป 

ดา้นบวกของการใช้การสอนแบบสถานี เน้นความเท่าเทียมกันของครู อัตราส่วน
นกัเรียนตอ่ครูลดลง อตัราการตอบสนองของนกัเรียนเพิ่มขึน้ การเรียนการสอนท่ีแตกตา่งเป็นไปได ้
ปรบัปรุงความสนใจและความเป็นไปได ้

แง่มมุท่ีทา้ทายของการใชรู้ปแบบนี ้การวางแผนท่ีแม่นย าของเนือ้หาและจดักลุ่มเป็น
สิ่งท่ีจ  าเป็น นกัเรียนสามารถท างานร่วมกันหรือเป็นอิสระมี 3 กลุ่มขึน้ไป ระดบัเสียงในหอ้งเรียน
อาจจะเพิ่มขึน้ 

การสอนแบบสถานี มีประโยชนเ์ม่ือทกัษะเฉพาะจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาในขนาด
เล็ก จดจ่อ และบทเรียนท่ีเนน้ เช่น เม่ือท างานในสถานีท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัเลข การพูด ครูคนหนึ่ง
อาจจะมุ่งเนน้ไปท่ีการเปรียบเทียบ ครูคนอ่ืนเนน้อุปมาอปุมยั ในขณะท่ีอีกกลุ่มท างานอย่างอิสระ
สรา้งงานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย การหมนุเวียนของกลุม่ใหน้กัเรียนไดมี้สว่นรว่มในแตล่ะสถานี 

ส าหรบั Co-Teaching รูปแบบนีส้ิ่งท่ีเก่ียวขอ้งท่ีควรพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
ความสนใจ ต้องน ามาในการตั้งค่าของกลุ่ม มีแนวโน้มว่าแบ่งกลุ่มของนักเรียนตาม ระดับ
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ความสามารถ แมว้่ากลุ่มมีความสามารถเหมาะสมท่ีเวลา มีเป้าหมายท่ีต่างกันในสมาชิกมกัจะ
เปล่ียนไป และการใชบ้่อย ๆ สามารถท าให้นักเรียนใชโ้ดยง่ายโดยท่ีกลุ่มไดร้บัมอบหมายและ
หอ้งเรียนไดร้บัการรบกวนเล็กนอ้ย (Wilson and Blednick, 2011) 

สรุปได้ว่า รูปแบบการสอนแบบสถานีนี ้ผู้เรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหรือ
มากกว่านัน้ เพ่ือใหท้  างานรว่มกนัในแตล่ะสถานี ครูอาจอยู่ประจ าสถานีหรือ ครูทัง้ 2 คนเดินเย่ียม
กิจกรรมผูเ้รียนทกุสถานีก็ได ้ทัง้นีใ้หข้ึน้อยู่กับความเช่ียวชาญของครู รูปแบบนีเ้หมาะกบัการรวม
ชัน้เรียนในหอ้งใหญ่หรือเป็นชัน้เรียนเด่ียวท่ีมีครู 2 คน  

สังเคราะหง์านวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนแบบ Co-Teaching ระหว่างครูการศึกษา
พิเศษและครูท่ัวไปในต่างประเทศ จากฐานข้อมูลของ ERIC ตั้งแต่ช่วงปี 2007-2017  
มีจ านวน 13 เร่ือง ดังตารางที ่11 

ตาราง 11 สงัเคราะหง์านวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสอนแบบ Co-Teaching ระหวา่งครูการศกึษาพิเศษ
และครูทั่วไปในตา่งประเทศ 

ที ่ ผู้แต่ง/ 
ปี 

ประเภท
งานวิจัย 

วิธี Co-Teaching ที่ใช ้ เคร่ืองมือ 

เชิงคณุ
ภาพ 

เชิงทดลอง 

แบบผูส้อน 1 คน  
และผูส้อนรว่ม 1 
คน 

แบบสถาน ี

แบบคูข่นาน 

แบบทางเลอืก 

แบบทีม 

แบบสอบถาม 

แบบสมัภาษณ
 ์

แบบบนัทกึการ 
สนทนากลุม่ 

1 Scruggs 
2007 

          

2 King 
2010 

          

3 Thompson 
2010 

          

4 Hill 
2012 

          

5 Smith  
2012 

          

6 McDonald 
2013 

  ใชท้ัง้ 5 รูปแบบและไมม่ีรูปแบบและครูคนเดยีว    
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ที ่ ผู้แต่ง/ 
ปี 

ประเภท
งานวิจัย 

วิธี Co-Teaching ที่ใช ้ เคร่ืองมือ 

เชิงคณุ
ภาพ 

เชิงทดลอง 

แบบผูส้อน 1 คน  
และผูส้อนรว่ม 1 
คน 

แบบสถาน ี

แบบคูข่นาน 

แบบทางเลอืก 

แบบทีม 

แบบสอบถาม 

แบบสมัภาษณ
 ์

แบบบนัทกึการ 
สนทนากลุม่ 

7 Brown  
2013 

          

8 Taylo 
2013 

          

9 Boyd  
2013 

          

10 Rodrigues 
2013 

          

11 Roberson 
2014 

          

12 Ridings 
2017 

  ประยกุตเ์ป็น virtual Co-Teaching    

13 Woods  
2017 
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จากตารางท่ี 11  การสังเคราะหง์านวิจัยทั้ง 13 เรื่อง  พบว่า   ตัง้แต่ปี 2007-2017  
ในต่างประเทศมีการใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) มานานมากแล้วและท าอย่าง
ต่อเน่ืองในโรงเรียนเรียนรวม การสอนใชส้อนในเกือบทุกวิชา เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพมากท่ีสุด 
เครื่องมือท่ีใช้มากท่ีสุดคือ แบบสัมภาษณ์ และรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) 
ทัง้ 5 รูปแบบ คือ 1. ผูส้อน 1 คน และผูส้อนรว่ม 1 คน (One Teach – One Support)  2.รูปแบบ
การสอนแบบสถานี (Station Teaching) 3. การสอนแบบคู่ขนาน (Parallel Teaching) 4. รูปแบบ
การสอนแบบทางเลือก (Alternative Teaching)  5. การสอนแบบทีม (Team Teaching) และ
รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ การสอนแบบทีม (Team Teaching)  และผลการศึกษา
พบว่า  ผลจากการสอนแบบแบบร่วมมือ (Co-Teaching) สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ส าหรบัเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได ้  และสิ่งท่ีท าให้การสอนแบบ Co-Teaching ระหว่างครู
การศกึษาพิเศษและครูทั่วไป ประสบความส าเร็จ คือ ความสมัพนัธแ์ละทศันคติท่ีดีในการท างาน
ร่วมกัน ซึ่ง มีลักษณะท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 1. ร่วมกันวางแผน Co-plan  2. ร่วมกันสอน  
Co-instruct 3. ร่วมกันประเมินผล  Co-assess และมีการสะท้อนผลเพ่ือน าไปใชใ้นการร่วมกัน
วางแผนตอ่ไป 

5. วิธีการสอนทีเ่หมาะสมกับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา 
5.1 การสอนตรง  

5.1.1 ความหมายของการสอนตรง 
การสอนตรง (Direct Instruction) เป็นรูปแบบการสอนรูปแบบหนึ่ง ท่ีมุ่งเน้น  

การ ใหค้วามรูท่ี้ลึกซึง้ ช่วยใหผู้เ้รียนรูส้ึกว่ามีบทบาทในการเรียน ท าใหผู้เ้รียนมีความตัง้ใจในการ 
เรียนรูแ้ละช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน ซึ่งมีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความหมาย
ของ การสอนตรง ไวส้อดคลอ้งกัน ดงันี ้ผดงุ อารยะวิญญู (2544) ไดใ้หค้วามหมายของการสอน
ตรงไวว้่าเป็น กระบวนการแบบหนึ่งท่ีมีขัน้ตอนการสอนท่ีครูจะตอ้งปฏิบตัิตามแตล่ะขัน้ เม่ือเด็กมี
ทกัษะแตล่ะขัน้ แลว้ จงึจะใหเ้ดก็เรียนรูใ้นขัน้ท่ีสงูขึน้ มีการก าหนดจดุประสงคใ์นการสอนท่ีชดัเจน 
เนน้การน าวิธีการ สอนแบบวิเคราะหง์านมาใช ้มีการบนัทึกความกา้วหนา้ของเด็กอย่างมีระบบ
และวิธีการปรบัพฤติกรรม เด็กมาร่วมใชด้ว้ย สอดคลอ้งกับขอ้มูลในต่างประเทศ เช่น National 
Institute Direct Instruction (2014 อ้างถึงใน ฑมลา บุญกาญจน์, 2559) ไดใ้ห้ความหมายของ
การสอนตรงไวว้่า เป็นรูปแบบของการสอนท่ีเนน้การจัดกิจกรรมท่ีมี ความชัดเจนมีการวางแผน
อย่างรอบคอบในการออกแบบการเรียนรู ้มีการก าหนดขอบเขตของเนือ้หา และหนา้ท่ีของครูใน
การสอนท่ีแน่นอนนอกจากนีรู้ปแบบการสอนตรง ไดพ้ฒันามาจากการบรูณาการ ทฤษฎีพืน้ฐาน
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ทางการเรียนรูต้่างๆท่ีสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนรูข้องเด็กไดดี้ โดย การสอนตรงมี
ความเช่ือบนพืน้ฐานท่ีส าคญัอยู่ 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) เด็กทุกคนสามารถเรียนรูไ้ด ้2) เด็ก ทุกคน
สามารถพฒันาตนเองในดา้นการเรียนรูท้างวิชาการและพฒันาภาพลักษณข์องตนเอง 3) ครูทุก 
คนสามารถประสบความส าเร็จในการสอน ถา้ใหไ้ดร้บัการฝึกฝน และใหส่ื้อการเรียนการสอนท่ี 
เพียงพอ 4) นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นการเรียนรู ้หรือดอ้ยโอกาสควรมีโอกาสไดร้บัการสอนอย่าง 
อย่างเข้มข้น เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ได้ทันกับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน และ 5) ต้องมีการควบคุม
ประสิทธิภาพ ในรายละเอียดของการเรียนการสอน เพ่ือใหก้ารสอนนัน้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุกับ
เดก็ และเกิดโอกาส ผิดพลาดนอ้ยท่ีสดุ และMagliaro; Lockee; & Burton (2005 อา้งถึงใน ฑมลา 
บุญกาญจน์, 2559) ได ้ให้ความหมายของการสอนตรงไว้ว่า เป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นการมี
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างครูผูส้อนและ นักเรียน การสอนท่ีมีครูเป็นผูดู้แลอย่างใกลช้ิด จนนักเรียนได้
เรียนรูฝึ้กปฏิบตัิ และเกิดทกัษะใน การเรียนรูอ้ย่างแทจ้ริง รวมทัง้ Joyce; & Weil (2009 อา้งถึงใน 
ฑมลา บุญกาญจน,์ 2559) ไดใ้หค้วามหมายของการ สอนตรงไวว้่า เป็นรูปแบบการสอนรูปแบบ
หนึ่งท่ีเนน้การแยกย่อยทกัษะการเรียนรูอ้อกเป็นขัน้ตอน มิไดจ้  ากัดท่ีการสอนสาระการเรียนรูใ้ด
โดยเฉพาะ มีการออกแบบกิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอนท่ีมี ล าดบัขัน้ตอนชัดเจน ซึ่งผูเ้รียน
จะตอ้งประสบผลส าเร็จทีละขัน้ตอน ก่อนท่ีจะเรียนในขัน้ตอนตอ่ ๆ ไป ดงันัน้การสอนตรงเป็นการ
สอนท่ีเนน้กระบวนการสอนมากกว่าสาระการสอน เป็นการสอนท่ีเป็นระบบ ระเบียบและการฝึก
ปฏิบตั ิ

สรุปได้ว่า การสอนตรง หมายถึง รูปแบบการสอนท่ีมี การวางแผนอย่างรอบคอบใน
การออกแบบการเรียนรู ้มีการแยกย่อยทกัษะการเรียนรูอ้อกเป็นขัน้ตอน เนน้การจดักิจกรรม และ
ล าดบัขัน้ตอนท่ีมีความชดัเจน และน าเอาวิธีการสอนแบบวิเคราะหง์าน มาใชร้่วมดว้ย โดยมีครู
เป็นผู้คอยดูแลให้ค  าแนะน าอย่างใกล้ชิด เพ่ือมุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะใหม่ในด้าน ต่าง  ๆ  
เป็นกลยทุธแ์ละวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัการน ามาใชส้อนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

5.1.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการสอนตรง 
การสอนตรงเป็นรูปแบบการสอนท่ีมีพืน้ฐานและแนวคดิ มาจากทฤษฎีการเรียนรู้

กลุ่มพฤติกรรมนิยมประกอบดว้ย 2 ทฤษฎีหลกั ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเรียนรูจ้าก การฝึกของธอรน์ไดค ์
และทฤษฎีการเสรมิแรงของสกินเนอร ์

5.1.3 หลักการการสอนตรง 
ทิศนา แขมมณี  (2563: 113-114) ได้กล่าวถึงหลักการสอนตรงท่ีส าคัญไว้

ทัง้หมด 5 ประการ ดงันี ้
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1) การจดัเนือ้หาสาระอยา่งเหมาะสมดี 
2) การตรวจสอบพืน้ฐานความรูเ้ดมิ 
3) การน าเสนอเนือ้หาสาระอยา่งกระชบั  
4) การฝึกปฏิบตั ิ 
5) การไดร้บัขอ้มลูปอ้นกลบั  

Huong (2011: 406 อ้างถึงใน ฑมลา บุญกาญจน์, 2559) ได้วิ เคราะห์จาก
ทฤษฎีพืน้ฐานของรูปแบบการสอนตรง และสรุปหลกัการพืน้ฐานในรูปแบบการสอนตรง มีดงันี ้

1) ควรพิจารณาถึงสิ่งท่ีควรจะสอนและวิธีการในการสอน และผูส้อนอาจตอ้ง
จดัเตรียมและวิเคราะหเ์นือ้หา 

2) ควรมีการจัดโปรแกรมการสอนทักษะใหมี้ระบบ ขัน้ตอนท่ีชัดเจน และมี
การวางแผนเตรียมการสอนลว่งหนา้อยา่งละเอียด 

3) ตอ้งมีการระบขุัน้ตอนและการด าเนินการสอนต่าง ๆ รวมทัง้รูปแบบการมี 
ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูและนกัเรียนอยา่งชดัเจน 

นอกจากนีศ้นูยก์ลางการบริการการช่วยเหลือ (Intervention Central, 2014) ได้
ใหข้อ้เสนอแนะส าหรบัผูส้อนท่ีใชว้ิธีการสอนตรงในการสอน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุวา่ การ
สอนหลายๆ ทกัษะรวมกัน อาจจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการสบัสน และท าใหไ้ม่เขา้ใจในเรื่องท่ีเรียนได ้
อย่างเต็มท่ี เพราะไดร้บัขอ้มูลมากเกินไป ดงันัน้ผูส้อนจะตอ้งตดัสินใจเลือกทกัษะท่ีละทักษะใน
การสอนแตล่ะครัง้ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.1.4 ข้ันตอนการสอนตรง 
การสอนตรงเป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและไดร้บัการยอมรบัอย่างมาก 

วิธีหนึ่ง การสอนตรงเนน้กระบวนการสอนท่ีเร็ว ท่ีมีขั้นตอนและความตอ่เน่ืองตามล าดบั ท่ีชดัเจน 
และท าใหน้ักเรียนจดจ่อกับสิ่งท่ีเรียน (Gersten, 1986: 17 อา้งถึงใน ฑมลา บุญกาญจน ,์ 2559) 
นอกจากนี ้ยงัเป็นการสอนท่ีมุ่งใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากการฝึกปฏิบตัจินเกิดความช านาญ ในดา้น
ทกัษะตา่งๆ ภายในเวลาท่ีจ ากดั จงึมีนกัการศกึษากลา่วถึงขัน้ตอนการสอนตรง ไวด้งัตอ่ไปนี ้

Gunter et al. (2003 อา้งถึงใน ฑมลา บุญกาญจน์, 2559) กล่าวว่า ล าดับ
ขัน้ตอนในการสอนตรง มีขัน้ตอนท่ีส าคญั 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ทบทวนเนือ้หาเดิม เป็นการทบทวนเนือ้หา ความรู ้หรือทกัษะเดิม
ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนผ่านมาแลว้  
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ขั้นท่ี 2 แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนนี้ผู้สอนบอกผู้เรียนควร
ชัดเจนและใชภ้าษา ง่ายๆนอกจากนีใ้นขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการเตรียมผูเ้รียนใหพ้รอ้มท่ีจะเขา้ร่วม
กิจกรรมการฝึก 

ขัน้ท่ี 3 น าเสนอเนือ้หาใหม่ เป็นการน าเสนอ เนือ้หาหรือทกัษ โดยการใช้
หลักวิเคราะหง์าน (Task Analysis) ในการแยกย่อยทักษะเป้าหมาย ออกเป็นทักษะ ย่อยๆ การ
เสนอเนือ้หาใหม่ ผูส้อนควรอธิบายและยกตวัอย่างประกอบใหผู้เ้รียนเขา้ใจ นอกจากนีค้วร จะมี
การเลือกใชส่ื้อ อปุกรณป์ระกอบการสอนใหเ้หมาะสมดว้ย และใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนรว่มในการเรียนรู ้
ในขัน้นีถื้อไดว้า่ มีความส าคญัมาก โดยเฉพาะในส่วนของการจดัเรียงเนือ้หา ซึ่งเป็นการน าความรู้
จาก ผูส้อนไปสูเ่ดก็โดยตรง 

ขัน้ท่ี 4 ฝึกโดยการชีแ้จง (Guide Practice) เป็นการให้ผูเ้รียนไดฝึ้กโดย
ผูส้อนปฏิบตัิใหผู้เ้รียนดเูป็นตวัอย่าง ผูเ้รียนปฏิบตัิตาม ผู้สอนใหข้อ้มูลป้อนกลบัใหก้ารเสริมแรง 
หรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียน  

ขัน้ท่ี 5 ฝึกปฏิบตัิโดยอิสระ (Independent Practice) เป็นการมอบหมาย
ใหผู้เ้รียนฝึกเองตามล าพัง ผูเ้รียนลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง โดยผูส้อนคอยดแูลอยู่ห่างๆ ผูส้อนจะ
สามารถ ประเมินการเรียนรูแ้ละความสามารถของผูเ้รียนไดจ้ากความส าเร็จและความผิดพลาด
ของการปฏิบตั ิของผูเ้รียนและคอยใหก้ารชว่ยเหลือ 

ขั้นท่ี 6 ทบทวนและประเมินผล (Evaluation) เป็นการทบทวนเนื ้อหา 
ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนไปแลว้ทัง้หมด ขัน้ทบทวนนีจ้ดัเป็น ขัน้ตอนท่ีจ า เป็นมากโดยเฉพาะเนือ้หาใหม่ 
ท่ีผูเ้รียนไม่เคยเรียนรูม้าก่อน รวมทัง้ทกัษะท่ีจ าเป็นท่ีผูเ้รียน จะตอ้งมีความรูเ้พ่ือน าไปใชใ้นการ
เรียนในทกัษะครัง้ตอ่ไป 

ฑมลา บุญกาญจน์ (2559) ได้กล่าวว่า  การสอนตรง เป็นวิ ธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูท่ี้มุ่งช่วยให ้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูท้ัง้เนือ้หา สาระ และมโนทศัน ์รวมทัง้ไดฝึ้ก
ปฏิบัติทักษะต่าง ๆ ตามความสามารถของ ตนเอง จนท าไดดี้ บรรลุวัตถุประสงคแ์ละประสบ
ผลส าเร็จไดใ้นเวลาท่ีจ ากดั นอกจากนี ้ท าใหผู้เ้รียนมี แรงจงูใจในการเรียนและมีความรูส้ึกท่ีดีต่อ
ตนเอง ดงันัน้รูปแบบการสอนตรงเป็นรูปแบบการสอนท่ีเป็นท่ี ยอมรบั สามารถน า รูปแบบไปใชใ้น
การสอนไดท้กุสาระการเรียนรู ้และใชส้อนผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ ทางการศกึษาท่ีหลากหลายได้
เชน่กนั สรุปการสอนตรงมีหลกัปฏิบตัท่ีิส าคญั ดงันี ้
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 1) การสอนท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่ของผูเ้รียน มีการ
ทบทวน ความรู ้หรือทกัษะเดิมท่ีผูเ้รียนได้เรียนผ่านมาแลว้ ซึ่งความรูแ้ละทักษะนีถื้อเป็นทักษะ
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นใน การเรียนรู ้ถือเป็นการเตรียมความพรอ้มใหผู้เ้รียน 

 2) การน าเสนอเนื ้อหาหรือทักษะ ผู้สอนต้องจัดเตรียมและวิเคราะห์
เนือ้หาให ้เป็นไปอยา่งมีล าดบัขัน้ตอนท่ีชดัเจน โดยการใชห้ลกัวิเคราะหง์าน ในการแยกย่อยทกัษะ
เป้าหมาย ออกเป็นทักษะย่อย ๆ การเสนอเนื ้อหาใหม่ ผู้สอนควรสาธิตและมีการน าเสนอท่ี
สามารถจูงใจและกระตุน้ ความสนใจของผู้เรียนและท าให้ผู้เรียนเข้าใจ นอกจากนีค้วรมีการ
เลือกใชส่ื้อ อปุกรณป์ระกอบการสอนให ้เหมาะสมดว้ย และใหผู้เ้รียนไดมี้สว่นรว่มในการเรียนรู ้

 3) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบตัิดว้ยตนเอง จนมีทกัษะและเกิดความ
ช านาญ และผูส้อนใหข้อ้มลูยอ้นกลบัทนัที ผูส้อนคอยเป็นผูใ้หค้  าแนะน าดแูล ใหก้ารเสริมแรงหรือ
แกไ้ข ขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนใหถ้กูตอ้ง 

 4) ผู้สอนควรมีการทบทวนและประเมินผล เม่ือผู้เรียนปฏิบัติจนเกิด
ความ ช านาญและการเรียนรูอ้ยูค่งทนควรมีการฝึกเป็นระยะ ๆ เพ่ือชว่ยใหก้ารเรียนรูอ้ยูค่งทนขึน้ 

สรุปได้ว่า การสอนตรงเป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และ ไดร้บัการยอมรบั
อย่างมากวิธีหนึ่ง ท่ีมีขัน้ตอนและความตอ่เน่ืองตามล าดบัท่ีชดัเจน และท าใหน้กัเรียน จดจอ่กบัสิ่ง
ท่ีเรียน นอกจากนีย้งัเป็นการสอนท่ีมุ่งใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากการฝึกปฏิบตัิจนเกิดความ ช านาญ
ในทักษะดา้นต่าง ๆ ภายในเวลาท่ีจ ากัด ดังนั้นท าให้ขั้นตอนในการสอนตรงนีเ้ป็นขั้นตอนท่ีมี 
ความชดัเจน และมีความเหมาะสมในการน ามาประยกุตใ์ชใ้นการสอนทกัษะการน าความรูท่ี้ไดร้บั
ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

5.2 การวิเคราะหง์าน (Task Analysis) 
5.2.1 ความหมายของการวิเคราะหง์าน    

การวิเคราะหง์าน (Task Analysis) หมายถึง การแยกย่อยงานหรือ เนือ้หาวิชา
ท่ีตอ้งการจะสอนเดก็ในแตล่ะครัง้ของการสอนแบง่ออกเป็นขัน้ตอนยอ่ย ๆ หรือหลายขัน้ตอนเล็ก ๆ 
โดยแตล่ะขัน้ตอนของงานจะเริ่มจากพฤติกรรมท่ีเด็กท าไดง้่าย และจะเพิ่มความยากขึน้ทีละนอ้ยจน
เดก็สามารถท าไดส้  าเรจ็บรรลเุปา้หมายไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูไ้ดง้่าย และท าใหเ้ด็ก
ประสบความส าเร็จในการเรียน ครัง้นัน้ ๆ โดยใชเ้วลาในการฝึกแต่ละขัน้ตอนไม่นานเกินไป สิ่งท่ี
ส  าคญัคือ ในการเรียนแตล่ะครัง้ผูส้อนจะตอ้งใหเ้ดก็ฝึกในขัน้ตอนท่ีง่ายใหไ้ดเ้สียก่อน แลว้จงึจะฝึก
ในขัน้ตอนท่ียากขึน้ แตท่ัง้นีต้อ้งขึน้อยูก่บัระดบัความสามารถของเดก็แตล่ะคนดว้ย 
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5.2.2 การวิเคราะหง์านมีองคป์ระกอบดังนี ้ 

1. งานหรือเนือ้หาท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้
2. การวิเคราะห์งานหรือเนื ้อหาให้เป็นขั้นตอนย่อย ๆ โดยอธิบายขั้นตอนให้

ชดัเจน 
3. เกณฑค์วามส าเร็จของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์หมายถึง การก าหนดเกณฑ์ 

ท่ีตอ้งใหเ้ด็กฝึกใหผ้่านในแต่ละขัน้ตอนของเนือ้หา จนกว่าเด็กจะสามารถเรียนรูเ้นือ้หาวิชานัน้ได้
ดว้ยตนเอง ซึ่งเกณฑค์วามส าเรจ็นีเ้ป็นลกัษณะเดียวกนักบัจดุประสงคใ์นหลกัสตูร 

งานหรือเนือ้หาบางอย่างประกอบดว้ยพฤติกรรมท่ีมีองคป์ระกอบหลายอย่าง  
แตล่ะอยา่งจะแยกสว่นกนั และแตล่ะองคป์ระกอบจะถกูเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัเป็นลกูโซ ่(Chaining) 

การวิเคราะหง์าน เป็นวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษวิธี
หนึ่ง ซึ่งครูวางแผนการสอนอย่างดี มีเป้าหมาย และแบ่งกิจกรรมหรืองานใดงานหนึ่ง เป็นขัน้ตอน
ย่อย ๆ จากขัน้ตอนแรกไปจนขัน้ตอนสุดทา้ยและสอนไปตามล าดบัขัน้ตอน ทีละขัน้จนเด็กท าได้
ส  าเร็จ ดงันัน้การวิเคราะหง์านจึงจดัเป็นเทคนิคการสอนอย่างหนึ่งท่ีครูจะตอ้งน ามาใชเ้พ่ือใหก้าร
สอนมีประสิทธิภาพมากขึน้ การวิเคราะหง์าน หมายถึง กระบวนการท่ีใชแ้ยกงานออกเป็นขัน้ตอน
ยอ่ยอย่างตอ่เน่ืองกนั โดยมีการจดัล าดบัขัน้ตอนย่อยของงานและอธิบายขัน้ตอนท่ีส าคญัของงาน
ทัง้หมด 

5.2.3 ประโยชนข์องการวิเคราะหง์าน 
1. ท าใหค้รูตดัสินใจวา่ จะสอนเนือ้หาตอ่จากเนือ้หาท่ีสอนไปแลว้  
2. ท าใหค้รูรูถ้ึงปัญหาของเดก็ เดก็ท างานขัน้ตอนใดไมส่  าเรจ็  
3. ท าใหค้รูแยกขัน้ตอนยอ่ยท่ีจ าเป็นเพ่ือช่วยใหเ้ดก็ท างานแตล่ะชิน้ไดส้  าเรจ็ 
4. ท าใหค้รูจะตอ้งเปล่ียนและปรบัปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือท่ีจะชว่ยให้

เดก็ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายไดส้  าเรจ็ 
5. ท าใหค้รูหาวิธีการเพ่ือใหเ้ดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษท างานไดส้  าเรจ็ 

5.2.4 วิธีวิเคราะหง์าน 
1. ครูจะเป็นผูแ้บง่งานแตล่ะงานเป็นขัน้ตอนย่อย ๆ ไดม้ากเทา่ท่ีครูคดิวา่จ าเป็น 
2. ครูจะระบทุกัษะยอ่ยท่ีเป็นขัน้ตอนส าคญัไวอ้ยา่งชดัเจน  
3. สอนใหเ้ดก็ท างานท่ีก าหนดตามขัน้ตอนใหไ้ดส้  าเรจ็ 
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4. แกไ้ขดดัแปลง ส่ือการสอน อุปกรณต์่าง ๆ ส าหรบัเด็กบางคนท่ีตอ้งเรียนรูท้กัษะ
ย่อยแต่ละขั้นของงาน แต่บางคนฝึกงานบางชิ ้นไม่ได้ กรณี นี ้ต้องตั้งจุดประสงค์ใหม่แทน 
วตัถปุระสงคเ์ดมิท่ีวางไว ้เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้ 

5.2.5 ผลการวิเคราะหง์าน 
1. เม่ือครูแยกขัน้ตอนของงานชิน้หนึ่งได ้โดยการแสดงผลของการวิเคราะหง์าน

นัน้ได ้แสดงวา่ครูสามารถใชก้ระบวนการวิเคราะหง์านและวิเคราะหง์านชิน้นัน้ได ้
2. เม่ือครูท าการวิเคราะหง์านไดส้  าเร็จครูย่อมไดข้อ้มูลพืน้ฐานความก้าวหน้า  

ของเดก็ท่ีเรียนในโครงการ 
3. เม่ือครูวิเคราะห์งานใดได้แล้ว ครูย่อมตั้งเกณฑ์ในการเขียนวัตถุประสงค์ 

ของการเรียนการสอนในเนือ้หาอ่ืนตอ่ไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. เม่ือครูวิเคราะหง์านแลว้ ครูสามารถเปรียบเทียบความส าเร็จของเด็กไดเ้ป็น

ชว่งระยะเวลาได ้
5. เม่ือครูวิเคราะหง์านใด ย่อมจะทราบเวลาท่ีจะใชส้อนเนือ้หานัน้ การเขา้ร่วม

แกปั้ญหา โดยใชว้ิธีการวิเคราะหง์าน จะช่วยบ่งบอกลกัษณะของปฏิสมัพนัธท่ี์ชว่ยใหเ้รียนรูง้านได้
ดีและเรว็ 

5.2.6 ข้ันตอนการวิเคราะหง์าน  
1. ก าหนดงานเปา้หมายและจดุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม 

ตัวอย่างที่ 1 : เม่ือก าหนดเลขสองหลกัและเลขหลกัเดียวท่ีมีคา่นอ้ยกว่า 10 
ใหน้กัเรียน จะสามารถหาผลคณูของเลขสองจ านวนไดภ้ายใน 60 วินาที และมีความถกูตอ้ง 90% 

ตัวอย่างที่ 2 : หลังจากท่ีครูอ่านออกเสียงค าภาษาอังกฤษให้ฟัง 5 ค  า 2 
เท่ียว นกัเรียนจะสามารถอา่นออกเสียงค าภาษาองักฤษทัง้ 5 ค  า ไดถ้กูตอ้ง 

2. วิเคราะหอ์อกเป็นขัน้ตอนย่อยหรืองานยอ่ย  
3. จดัล าดบัของงานยอ่ย  
4. วิเคราะหโ์ดยก าหนดทกัษะบงัคบัเบือ้งตน้  
5. จดัล าดบัทกัษะบงัคบัเบือ้งตน้  
6. จดัท าแผนภมูิ (Flow Chart หรือ Sequence chart)  
7. ท าการสอบ  
8. จดัประเภทพฤตกิรรมเปา้หมาย 
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9. สอนโดยอธิบายไปตามขั้นตอน แต่บางครัง้ตอ้งสอนโดยบูรณาการขัน้ตอน
ยอ่ยเขา้ดว้ยกนั (หนว่ยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร, 2552: 73-79) 

 
 
 

ตัวอย่างของการประเมินความสามารถพืน้ฐาน 
 

การใสถ่งุเทา้ 
 
 
 
                
                ผูป้ระเมินนั่งขา้ง ๆ เดก็                                                   จดัถงุเทา้พรอ้มท่ีจะใส่ 
 
 
 
 
 
 
       ใสเ่ทา้เขา้ในถงุเทา้                                                      ดงึถงุเทา้ขึน้ใหส้ดุ 
  
 

 

 

ใสถ่งุเทา้เรียบรอ้ย 

หมายเหต ุ: เม่ือสาธิตการใส่ถงุเทา้ใหด้แูลว้ จงึใหเ้ด็กทดลองท าเอง 

สรุปได้ว่า การวิเคราะหง์าน เป็นการแยกยอ่ยเนือ้หาวิชาท่ีตอ้งการสอนเดก็ในแต่ละ
ครัง้ของการสอนแบง่ออกเป็นขัน้ตอนย่อย ๆ หรือหลายขัน้ตอนเล็ก ๆ โดยแตล่ะขัน้ตอนของงานจะ
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เริ่มจากพฤติกรรมท่ีเด็กท าไดง้่าย และจะเพิ่มความยากขึน้ทีละนอ้ย เพ่ือใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูไ้ดง้่าย 
และท าใหเ้ดก็ประสบความส าเรจ็ในการเรียน 

6. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับวิธีการสอนวิชาสุขศึกษา 
6.1 การใช้สถานการณจ์ าลอง 

6.1.1 ความหมายของสถานการณจ์ าลอง 
สถานการณจ์ าลองเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนโดย

ให้เด็กฝึกปฏิบัติจนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีนักการศึกษาให้
ความหมายของ สถานการณจ์ าลอง เช่น  สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2550),ทิศนา แขมมณี 
(2563) ไดก้ล่าวว่า สถานการณจ์ าลอง เป็นการจ าลองสถานการณห์รือ การสรา้งสถานการณใ์ห้
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วให้ผู้เรียนลงไปอยู่สถานการณ์นั้น ให้ผู้เรียนฝึกแก้ ปัญหาและ
ตดัสินใจ จากสภาพการณ์ท่ีเขาก าลังเผชิญอยู่นัน้ และใหมี้ปฏิกิริยาโตต้อบกัน  ซึ่งสถานการณ์
จ าลองนีจ้ะไม่ท าใหผู้เ้รียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งทัง้หมดอยูใ่นสภาพท่ีอนัตราย หรือรบัความเสียหายใด 
ๆ วิธีการนีจ้ะชว่ยใหผู้เ้รียนมีโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรมตา่ง ๆ ซึ่งในสถานการณ ์จรงิผูเ้รียนอาจ
ไม่กลา้แสดงเพราะเป็นการเส่ียงตอ่ผลท่ีจะรบัมากเกินไป สอดคลอ้งกบันกัการศึกษาตา่งประเทศ 
เช่น Schultz (1972 อา้งถึงใน พิสทุธ์ิศิลป์ โพธิอะ,  2555) กล่าวว่าการใชส้ถานการณ ์จ าลองเป็น
การสอนแบบปฏิบตัิการท่ีใชแ้บบจ าลองหรือกระบวนการตา่ง ๆ เหมือนระบบของจรงิ การสอนโดย
การใชส้ถานการณจ์ าลองเป็นการสอนท่ีสมมตสิถานการณต์า่ง ๆ ใหค้ลา้ยกบัสภาพท่ีเป็นจรงิ โดย
ฝึกใหผู้เ้รียนหรือผูท่ี้อยู่ในสถานการณน์ัน้ฝึกปฏิบตัิและแกปั้ญหาตา่ง ๆ ใหค้ลา้ยกับสภาพท่ีเป็น
จริง โดยฝึกใหผู้เ้รียนหรือผูท่ี้อยู่ในสถานการณน์ัน้ฝึกปฏิบตัิและแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง และ 
ยงัท าใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการเรียนรูด้า้นตา่ง ๆดีกวา่วิธีสอนแบบบรรยาย  

สรุปได้ว่า ความหมายของสถานการณจ์ าลอง หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้ม 
 โดยจ าลองสถานการณ ์หรือเลียนแบบสภาพเหตกุารณใ์หใ้กลเ้คียงกับสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 
โดยผู้เรียนแสดงบทบาท และสามารถคิดแก้ปัญหาตัดสินใจจากสถานการณ์ท่ีก าลังเผชิญอยู ่ 
ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นสิ่งตา่ง ๆ เพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัจิรงิตอ่ไป 

6.1.2 วัตถุประสงค ์
วตัถุประสงคใ์นการใชส้ถานการณจ์ าลองดงักล่าวขา้งตน้ ก็เพ่ือใหผู้เ้รียนพบกับ

สภาพปัญหา และสามารถคิดโดยใชเ้หตุผลในการแก้ปัญหาซึ่งอาจเกิดขึน้ในอนาคต ผูเ้รียนมี
พฒันาการท างานกลุ่มโดยสรา้งความเป็นกนัเองใหรู้จ้กักันมากขึน้ ผูเ้รียนมีส่วนรว่มมากขึน้ และ
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ผูเ้รียนรบัรู ้เขา้ใจ มีเหตุผล และสามารถ แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นอย่างดี Shay (1980 อา้งถึงใน 
ปณิชกา จิรพรชยั, 2553) ; ทิศนา แขมมณี (2563) 

 
6.1.3 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการใช้วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์

จ าลองให้มีประสิทธิภาพ (ทศินา แขมมณี, 2563) 
1) การเตรียมการ ผูส้อนเตรียมสถานการณจ์ าลองท่ีจะใชส้อน จดัเตรียมวสัด ุ 
อปุกรณใ์นการเลน่ไวใ้หพ้รอ้ม รวมทัง้การจดัสถานท่ีเล่นใหเ้อือ้อ านวยตอ่การ

เลน่ 
2) การน าเสนอสถานการณจ์ าลอง บทบาท และกตกิา  
3) การเลือกบทบาท ผูเ้รียนทกุคนควรไดร้บับทบาทในการลน่  
4) การเล่นในสถานการณ์จ าลอง ในขณะท่ีผูเ้รียนก าลังเล่นในสถานการณ์

จ าลองนัน้ ผูส้อนควร ใหค้  าปรกึษาตามความจ าเป็น รวมทัง้ชว่ยแกปั้ญหาตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 
5) การอภิปราย ควรมุ่งประเด็นไปท่ีการเรียนรูค้วามเป็นจริงว่า ในความเป็น

จรงิ สถานการณเ์ป็นอยา่งไร  
สรุปได้ว่า สถานการณจ์ าลองเป็นวิธีการสอนท่ีชว่ยให ้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูเ้รื่องท่ี

มีความซับซอ้นไดอ้ย่างเข้าใจ และเกิดความเข้าใจได ้เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสรา้งประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้เห็นสภาพการณ์ เหตุการณ์หรือเรื่องราวท่ีจ าลองมาให้เห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเอง 
สามารถเรียนรูไ้ดซ้  า้ ๆ ไดห้ลายครัง้ และผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูต้ลอดเวลา สถานการณ์
จ าลองจึงเป็นวิ ธีการหนึ่ ง ท่ี เหมาะสมในการส่งเสริมทักษะการน าความท่ีได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้
ท่ีนอกจากผูเ้รียนจะไดส้ังเกตเห็นประจักษ์ชัดดว้ยตนเองท่ีเป็นรูปธรรม สามารถเรียนรูช้  า้ๆ ได้
หลายครัง้แลว้ การมีสว่นรว่มในการเรียนรูต้ลอดเวลาของผูเ้รียนยงัท าใหผู้เ้รียนรูส้กึสนกุสนานดว้ย 
ซึ่งชว่ยใหก้ารเรียนรู ้    มีความหมายตอ่ตวัผูเ้รียน 

6.2 การเรียนรู้ในสถานการณจ์ริง 
6.2.1 ความหมายของการเรียนรู้ในสถานการณจ์ริง  

การจดัการเรียนรูต้ามสภาพจริง ไดมี้นกัการศกึษาของไทยไดแ้ก่ ทิศนา แขมมณี 
(2561)ใหค้วามหมายไวว้่า การจดัการเรียนรูต้ามสภาพจริง หมายถึง การด าเนินการชว่ยใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู ้โดยการใหผู้เ้รียนเขา้ไปเผชิญกับปัญหาจริง ในบริบทจริง และรว่มกันศึกษาเรียนรู ้
แสดงหาความรู ้ขอ้มูล และวิธีการต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะแกไ้ขปัญหานัน้ และไดร้บัผลการประเมินตาม
มาตรฐานคณุภาพในชีวิตจริง  สอดคลอ้ง กับขอ้มูลของต่างประเทศ เช่น Marilyn M. Lombardi 
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(2007 อ้างถึงใน อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์, 2558); Herrington; et al. (2013 อ้างถึงใน อิทธิณัฐ 
ตนัติวิทิตพงศ ,์ 2558) ท่ีไดก้ล่าวว่า การเรียนรูต้ามสภาพจริง ใชว้ิธีฝึกปฏิบตัิการจ าลองบทบาท 
การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน กรณีศกึษา และการมีสว่นรว่มในการฝึกแบบเสมือนจรงิ   

สรุปได้ ว่ า  การเรียน รู้ในสถานการณ์จริง  หมายถึ ง การให้ผู้ เรียน เกิด
ประสบการณ์การเรียนรูใ้นสภาพแวดล้อมท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงผ่านการสรา้งขึน้โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์การใช้สถานการณ์จ าลอง ในสถานท่ีกับสภาพแวดล้อมจริง ขึน้อยู่กับ
ลกัษณะของเนือ้หา ความพรอ้ม แหลง่สนบัสนนุการเรียนรู ้

6.2.2 หลักการของการเรียนรู้ในสถานการณจ์ริง  
คือ เนือ้หาการเรียนรู ้มีความสัมพันธ์กับบริบทสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง ให้

ผู้เรียนเผชิญปัญหา แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น (อิทธิณฐั ตนัตวิิทิตพงศ,์ 2558)  

6.2.3 องคป์ระกอบของการเรียนรู้ในสถานการณจ์ริง  
องคป์ระกอบของการเรียนรูใ้นสถานการณจ์รงิมีประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 1) การเรียนรู้

เหมือนสถานการณ์จริง 2) ก าหนดภารกิจใหเ้กิดการตดัสินใจไปสู่การลงมือกระท า  3) จัดแหล่ง
สารสนเทศ ทรพัยากรการเรียนรู ้และ ความช่วยเหลือ  4) ส่งเสริมใหเ้ห็นมุมมองท่ีแตกต่างเพ่ือ
น าไปใชใ้นบริบทอ่ืน ๆ 5) เรียนรูอ้ย่างมีความหมายและ สรา้งองคค์วามรูร้ว่มกนั 6) การแสดงออก
แนวความคิด สะท้อนการเรียนรูแ้ละข้อมูลย้อนกลับ  7) การประเมินตามสภาพจริง (อิทธิณัฐ  
ตนัตวิิทิตพงศ,์ 2558) 

6.2.4 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการเรียนรู้ในสถานการณจ์ริง  
1. ผู้สอนมีการน าผู้เรียนเข้าไปเผชิญสถานการณ์จริง ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด

แกปั้ญหา หรือเขา้ไปสวมบทบาทในสถานการณน์ัน้  
2. ผู้เรียนมีการร่วมกันคิดวิเคราะหปั์ญหา ศึกษาท าความเข้าใจ ความรูแ้ละ

ขอ้มลู และน าขอ้มลูความรูม้าใชใ้นการตดัสินใจแกปั้ญหา  
3. ผูเ้รียนมีการตดัสินใจเพ่ือแกปั้ญหารว่มกนั  
4. ผูเ้รียนไดร้บัผลการตดัสินใจและการกระท าของตนจากสงัคม  
5. ผูเ้รียนมีการอภิปราย แลกเปล่ียน สะทอ้นความคดิเก่ียวกบัการเรียนรูข้องตน  
6. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผล ทางดา้นความรู ้ทกัษะและเจตคต ิ 
สรุปได้ว่า การเรียนรูใ้นสถานการณ์จริง เป็นการจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนเผชิญ

การแกปั้ญหาจรงิ รว่มกนัคิดวิเคราะห ์แกปั้ญหา ตดัสินใจ แกปั้ญหารว่มกนั อภิปรายแลกเปล่ียน
ความรู ้สูก่ารสะทอ้นความคดิ การวดัประเมินผล 
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6.3 วิธีสอนโดยใช้การสาธิต (Demonstration)  
ความหมาย  

คือ กระบวนการท่ีผู้สอนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามวตัถุประสงค  ์
ท่ีก าหนด โดยการแสดงหรือท าสิ่งท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้ใหผู้เ้รียนสงัเกตดู แลว้ใหผู้เ้รียน
ซกัถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรูท่ี้ไดจ้ากการสงัเกตการสาธิต 

วัตถุประสงค ์
วิธีสอนโดยใชก้ารสาธิตเป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยใหผู้เ้รียนทัง้ชัน้ไดเ้ห็นการปฏิบตัิจริง 

ดว้ยตาตนเอง ท าใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องหรือการปฏิบตันิัน้ชดัเจนขึน้ 
เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้วิธีสอนโดยใช้การสาธิตให้มีประสิทธิภาพ 

1. การเตรียมการ  
2. ก่อนการสาธิต ควรใหค้วามรู ้
3. การสาธิต  
4. การอภิปรายสรุปการเรียนรู ้ 
สรุปได้ว่า วิธีสอนโดยใชก้ารสาธิต คือ การแสดงหรือท าสิ่งท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียน

ไดเ้รียนรู ้ใหผู้เ้รียนสงัเกตด ูแลว้ใหผู้เ้รียนซกัถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรูท่ี้ไดจ้ากการสงัเกต
สิ่งท่ีแสดง (ทิศนา แขมณี, 2561) 

6.4 วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Playing) 
ความหมาย 

คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้าม ท่ีตัง้ไว ้โดย
การใหผู้เ้รียนสวมบทบาทในสิ่งท่ีใกลเ้คียงกับของจริง และแสดงออกตามความรูส้ึกนึกคิดของตน 
ทัง้ทางดา้นความรู ้ความคิด ความรูส้ึกและพฤติกรรม มาเป็นขอ้มลูในการอภิปราย เพ่ือใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรูต้ามวตัถปุระสงค ์

วัตถุประสงค ์
ชว่ยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้เกิดความเขา้ใจในความรูส้ึกและพฤติกรรมทัง้ของตนเอง

และผูอ่ื้น หรือเกิดความเขา้ใจในเรื่องตา่ง ๆ เก่ียวกบัสิ่งท่ีตนแสดง  
เทคนิคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการใช้วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาท

สมมตใิห้มีประสิทธิภาพ 
1. การเตรียมการ  
2. การเริ่มบทเรียน  
3. การเลือกผูแ้สดง  
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4.การเตรียมผูส้งัเกตการณ ์ 
5.การแสดง  
6.การวิเคราะหอ์ภิปรายผลการแสดง  
สรุปได้ว่า การแสดงบทบาทสมมติ คือ ผู้เรียนสวมบทบาทในสิ่งท่ีมีความ

ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง และแสดงออกตามความรูส้กึนกึคิดของตน ทัง้ทางดา้นความรู ้ความคิด 
ความรูส้กึและพฤตกิรรมท่ีสงัเกตพบมาเป็นขอ้มลูในการอภิปราย เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้าม
วตัถปุระสงค ์ (ทิศนา แขมณี, 2563) 

6.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
นพดล ฤมิสตรี (2555) ไดศ้กึษาเร่ือง การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการคณู

ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์จากการ
สอนเสรมิโดยใชว้ิธีการสอนตรงรว่มกบัเทคนิคการคณูแบบแลททิช ผลการวิจยัพบวา่  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6  
ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์หลงัจากการสอนเสริมโดยใชว้ิธีการสอนตรง
รว่มกบัเทคนิคการคณูแบบแลททิช อยูใ่นระดบัดีมาก 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการคณูของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5-6 ท่ีมี 
ความบกพรอ่งทางการเรียนรูด้า้นคณิตศาสตร ์หลงัจากการสอนเสริมโดยใชว้ิธีการสอนตรงรว่มกบั
เทคนิคการคณูแบบแลททิชสงูขึน้ 

สลุกัขณา คุม้ทรพัย ์(2557)  ไดศ้กึษาเรื่อง ผลของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชส่ื้อประสม
เช่ือมโยงกับสถานการณจ์ริงเรื่องวิธีเรียงสบัเปล่ียนและวิธีจดัหมู่ ท่ีมีต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะหแ์ละแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
ผลการวิจยัพบวา่  

1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัไดร้บั
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชส่ื้อประสมเช่ือมโยงกบัสถานการณจ์ริง เรื่อง วิธีเรียงสบัเปล่ียนและวิธีจดั
หมวดหมู ่สงูกวา่เกณฑร์อ้ยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2.แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชส่ื้อประสมเช่ือมโยงกบัสถานการณจ์รงิเรื่อง วิธีเรียงสบัเปล่ียน
และวิธีจดัหมวดหมูห่ลงัทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

กาญจนณ์ภัทร  ปัญญาโกญ (2559) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
อ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลักการวิเคราะห์งาน  ส าหรบันักเรียนท่ีมีความ
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บกพร่องทางการเรียนรู ้พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมีกิจกรรมตาม
หลกัการวิเคราะหง์าน ส าหรบันกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 88.17/80.502. นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท่ีมี
กิจกรรมตามหลักการวิเคราะหง์าน ส าหรบันักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้  
มีผลสมัฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .013 นกัเรียนมีความ 
พึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีมีกิจกรรมตามหลกัการวิเคราะหง์าน  
อยูใ่นระดบัมาก 

ธัญญาพร เจียศิริพนัธ ์และ ใจทิพย์ ณ สงขลา(2560)  ไดศ้ึกษาเรื่อง การพฒันาชุด
การสอนแบบความเป็นจริงเสริมในการเรียนโดยใชส้ถานการณจ์ าลองดว้ยการเรียนรูจ้ากการจดั
กระท าเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 
ผลการวิจัย พบว่า ชุดการสอนแบบความเป็นจริงเสริมท่ีออกแบบและพัฒนาขึน้เม่ือประเมิน
คณุภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.78 ซึ่งหมายถึง โดยรวมชุดการสอนแบบความเป็น
จรงิเสรมิมีความเหมาะสมในการน ามาใชอ้ยูใ่นระดบัดีมาก 

จิรวรรณ คุม้พรอ้ม สาลีพนัธ ์(2561) ไดศ้กึษาเรื่อง ผลการจดัการสอนแบบทีมตอ่การ
สรา้งจิตส านึกในการจดัการขยะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด 
สุราษฎรธ์านี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจการสอนแบบทีมของครูโดยรวมอยู่ ใน
ระดับมากท่ีสุด ในภาพรวมพบว่า การวิจัยชี ้ให้เห็นประโยชน์ของการสอนแบบทีม (Team 
Teaching) ต่อการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา การสอนแบบทีมเป็นรูปแบบการพัฒนา
ตนเองทัง้ในดา้นการออกแบบหลกัสตูร การจดักระบวนการเรียนรู ้และการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน สรา้งบรรยากาศท่ีดี สนุกสนาน และสามารถสรา้งจิตส านึกในการจัดการขยะได ้
เน่ืองจากนกัเรียนไดเ้รียนรูผ้า่นประสบการณจ์รงิ 

ภวิกา เลาหไพบลูย ์และ กมล โพธิเย็น (2561) ไดศ้ึกษาเรื่องการสอนโดยใชเ้กมเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนเลข 3 หลักของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนเลข 3 หลัก ของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาหลงัไดร้บัการสอนโดยใชเ้กมสงูขึน้กวา่ก่อนไดร้บัการสอน 

Daniel and Debra (2010) ได้ศึกษาเรื่อง  ผลของการวิ เคราะห์งานและการ
ตรวจสอบตนเองส าหรบัเด็กออทิสติกในสงัคมมิติ ผลการวิจยัพบว่า การช่วยเหลือเพิ่มการท างาน
ท่ีเป็นอิสระการโตต้อบทางวาจา แบบ peer-directed และการมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรมส าหรบั
นกัเรียนออทิสติกในกิจกรรมทางสงัคม เกมและการท าอาหาร มีการพฒันาหลงัจากการวิเคราะห์

http://journals.sagepub.com/author/Parker%2C+Daniel
http://journals.sagepub.com/author/Kamps%2C+Debra
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งานการเขียนลดลงตามช่วงเวลาท่ีมีการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการวางแผนทางสงัคม
ลดลงในระหวา่งกิจกรรมเกม 

Scrugg (2007) ไดศ้ึกษาเรื่อง การสอนแบบรว่มมือในหอ้งเรียนรวม: การสงัเคราะห์
งานวิจยัเชิงคณุภาพ ผลการวิจยัพบวา่ โดยทั่วไปครูท่ีสอนแบบรว่มมือแมว้า่ความตอ้งการท่ีส าคญั
จ านวนหนึ่งถกูระบไุวร้วมถึงเวลาในการวางแผน ระดบัทกัษะของนกัเรียนและการฝึกอบรม: ความ
ตอ้งการเหล่านีจ้  านวนมากเช่ือมโยงกบัการสนบัสนนุดา้นการบรหิาร บทบาทการสอนแบบรว่มมือ
พบว่าเป็น "ผูส้อน 1 คน และผูส้อนรว่ม 1 คน" ในหอ้งเรียนท่ีสอนแบบดัง้เดิมแมว้่าวิธีนีจ้ะไม่ไดร้บั
การแนะน าอย่างมากในเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ครูการศึกษาพิเศษมีบทบาทรองลงมา 
เทคนิคแนะน าส าหรบัครูการศึกษาพิเศษเช่นการไกล่เกล่ีย กลยุทธ์การเรียนการสอนการจ าและ
การฝึกอบรมทกัษะการเรียนทกัษะการสนบัสนนุตนเองและการเฝา้สงัเกตตนเอง 

King (2010) ไดศ้ึกษาเรื่อง ความเขา้ใจของครูเรื่องการสอนแบบร่วมมือในโรงเรียน
เขตชนบทภาคใต ้ผลการวิจยัพบวา่ ครูส่วนใหญ่มีประสบการณใ์นเชิงบวกกบัการสอนแบบรว่มมือ
และตอ้งการด าเนินการต่อรูปแบบและดูแลนักเรียนใหไ้ดร้บัมาตรฐานท่ีสูงขึน้ของหอ้งเรียนรวม 
ขอ้มลูยงัแสดงใหเ้ห็นว่าค าแนะน าและการฝึกอบรมเพิ่มเติมจะเป็นประโยชนอ์ย่างมากตอ่ทีมการ
สอนรว่มกนัเชน่เดียวกบันกัเรียน แผนปฏิบตัิการไดร้บัการพฒันาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการการ
ฝึกอบรมของครู ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคม รวมถึงการบูรณาการท่ีประสบ
ความส าเร็จของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้สู่การตัง้ค่า การรวมผ่าน การส่งแบบจ าลอง
การสอนแบบรว่มมือ 

Thompson (2010) ได้ศึกษาเรื่อง ความจริงของการสอนหลายครั้ง:ท าการสอน
นกัเรียนอย่างไรในระดบัความสามารถทางวิชาการท่ีแตกต่างกัน ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนจาก
ทุกระดบัของผลการเรียนแสดงการรบัรูเ้ชิงบวกของการสอนแบบร่วมมือระบุประโยชนข์องการ
ไดร้บัความช่วยเหลือ และมีมุมมองการเรียนการสอนท่ีหลากหลายในห้องเรียน แต่ถึงแม้จะมี
ทศันคติเชิงบวกโดยทั่วไปเก่ียวกับการสอนแบบร่วม แต่ขอ้สมมติฐานเชิงลบท่ีแพรห่ลายเก่ียวกับ
การสอนแบบรว่มมือก็เห็นไดอ้ย่างชดัเจนในการตอบสนองของนกัเรียน ขอ้มลูเชิงปรมิาณเปิดเผย
คะแนน CRCT ท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัส าหรบันกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่งในชัน้เรียนคณิตศาสตร์
ท่ีสอนแบบรว่มมือและไมมี่การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในคะแนน CRCT ส าหรบัการศกึษาทั่วไปและ
นกัเรียนท่ีมีพรสวรรค ์ขอ้จ ากัด เช่นขนาดตวัอย่างเล็กและความสมัพันธก์่อนหนา้ของนกัวิจยักับ
ผูเ้ขา้รว่มบางคนอาจจะมีจ ากดั 
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Hill (2012) ไดศ้ึกษาเรื่อง การตรวจสอบการใชข้อ้มูลการประเมินในการสอนแบบ
รว่มมือ ผลการวิจยัพบว่า การรวบรวมขอ้มลูการประเมินในหอ้งเรียนทกุหอ้งและใชง้านรว่มกนัโดย
ครูผูส้อนเพ่ือประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียนและแจง้การสอน ผูส้อนรว่มใชข้อ้มลูเพ่ือประเมิน
และพฒันาทกัษะการสอนของตนเองรวมถึงแจง้ใหโ้รงเรียนทราบ ระบบเก่ียวกบัความส าเร็จและ
แนวโนม้ของนกัเรียน ผูเ้ขา้รว่มไม่รูส้ึกว่าขอ้มลูการประเมินถกูใชเ้พ่ือส่งผลกระทบตอ่การสอนแบบ
รว่มมือ ระบบมกัจะพรอ้มใชง้านเพ่ือประเมินขอ้มูลการสอน แต่ตอ้งใชเ้วลาและขอ้มูลมากขึน้ใน
การสนบัสนนุ  

Smith (2012) ได้ศึกษาเรื่อง การสอนแบบร่วมมือ: กรณีศึกษาการรับรู ้ของครู 
ผลการวิจัยพบว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยเด็กท่ีไม่ถูกทิง้ไว้ข้างหลัง (NCLB) ในปี 2544 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาเพ่ือคนพิการ (IDEA) ปี 2547 มีส่วนช่วยโดยตรงในการเพิ่มจ านวน
นักเรียนท่ีไดร้ับค าแนะน าเฉพาะด้านในห้องเรียนการศึกษาทั่ วไป เพ่ือรองรบันักเรียนเหล่านี ้
โรงเรียนหลายแห่งไดด้  าเนินการฝึกสอนแบบตวัตอ่ตวัหรือจบัคูผู่ส้อนพิเศษกบัผูส้อนทั่วไปเพ่ือให้
บรกิารทัง้นกัเรียนพิเศษและนกัเรียนทั่วไป 

McDonald (2013) ไดศ้กึษาเรื่อง บทบาทความเป็นผูน้  าในการเปล่ียนโรงเรียนมธัยม
ในเมืองจากรูปแบบการใหบ้ริการแบบดัง้เดิมไปสู่รูปแบบการจดัส่งบริการการสอนแบบร่วมมือ
ส าหรบันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ:กรณีศกึษาเก่ียวกบัปรากฏการณ ์ผลการวิจยัพบว่า ความ
ซับซ้อนของบทบาทความเป็นผู้น  าและอุปสรรคหรืออุปสรรคท่ีมีอยู่ในช่วงการเปล่ียนภาพเกิด
ขึน้กับรูปแบบการสอนรว่มมือของรูปแบบการใหบ้ริการส าหรบันกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษใน
โรงเรียนมธัยม อปุสรรคท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงเช่นนีอ้าจท าใหค้วามพยายามในการใชก้าร
สอนแบบร่วมเป็นแบบจ าลองการให้บริการส าหรบันักเรียนท่ีมีความบกพร่อง การค้นพบของ
กรณีศกึษาเก่ียวกบัปรากฏการณนี์น้  าเสนอแนวทางการใหข้อ้มลูแก่ผูน้  าโรงเรียนในการน าทางผา่น
อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางท่ีอาจเกิดขึน้ การค้นพบนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของเอกสารท่ีมีอยู่และ
สนับสนุนโดยการให้ขอ้มูลแก่นักการศึกษาเก่ียวกับประสบการณ์ของบุคลากรในโรงเรียนและ
นกัเรียนจากโรงเรียนมธัยมในเมืองแห่งนีเ้ปล่ียนไปเป็นการสอนแบบบริการส่งนักเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ ประสบการณแ์ละสิ่งท่ีคน้พบเหล่านีค้วรคาดการณเ์พ่ือสนบัสนุนนกัการศกึษาคน
อ่ืน ๆ เม่ือพวกเขาเริ่มท าการเปล่ียนแปลงนี ้

Brown (2013) ไดศ้ึกษาเรื่อง การส ารวจการพัฒนาการสอนแบบร่วมมือใหเ้ป็นมือ
อาชีพ ผลการวิจยัพบว่า รายการท่ีระบุว่าเป็นเนือ้หาท่ีส าคญัท่ีสุดคือ: กลยุทธก์ารสอนท่ีใหท้ัง้ครู
ร่วมสอน กลยุทธ์บทบาทการเรียนการสอนท่ีใช้งานส าหรับการแบ่งปันบทบาทและความ
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รบัผิดชอบในหมู่ครูรว่มกลยุทธส์  าหรบัการสรา้งและสนับสนุนความร่วมมือการสอนแบบรว่มมือ
และ รูปแบบการสอน ครูส าหรับการสอนแบบร่วมมือในแบบสอบถามแบบเปิด ยังระบุการ
ฝึกอบรมดา้นเนือ้หาและอนัดบัท่ีสองครูรว่มจดัล าดบัความส าคญัของเนือ้หารูปแบบและกิจกรรม
ติดตามผลเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ ล าดบัความส าคญัของเนือ้หารวมถึงกลยุทธ์ในการสรา้งและ
รกัษาความเป็นหุน้ส่วนการสอนแบบยั่งยืนรูปแบบการสอนแบบร่วมมือและกลยุทธ์ส  าหรบัการ
แบง่ปันบทบาทและความรบัผิดชอบ ผูเ้ขา้รว่มระบกุารประชมุเชิงปฏิบตักิารวนัเดียวการประชมุเชิง
ปฏิบตักิารหลายวนัและชมุชนการเรียนรูร้ะดบัมืออาชีพเป็นรูปแบบการพฒันามืออาชีพชัน้น าของ
พวกเขา 

Taylor (2013) ได้ศึกษาเรื่อง ลักษณะของประสบการณ์การสอนแบบร่วมมือท่ี
ประสบความส าเร็จในหอ้งเรียนกบันกัเรียนทั่วไปและนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ผลการวิจยั
พบวา่ ครูและผูบ้รหิารท่ีประสบความส าเรจ็มีการรบัรูร้ว่มกนัท่ีประสบความส าเร็จ พวกเขาทัง้หมด
แบง่ปันปรชัญาการศกึษาของการรวมและเช่ือวา่รูปแบบการสอนแบบรว่มมือมีประโยชนท์างสงัคม
และวิชาการส าหรับนักเรียนทุกคน ผู้เข้าร่วมเช่ือว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเชิงบวกมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จของการสอนแบบร่วมมือและเช่ือว่าความสัมพันธ์นั้นถูกสรา้งขึน้
เน่ืองจากความเช่ือมั่นในการสอนและจรรยาบรรณในการท างานของกนัและกนั เพ่ือนรว่มงานและ
ผูด้แูลระบบคิดเหมือนกนั เวลาในการวางแผนมีความส าคญัส าหรบัครูรว่มสอน แตแ่ตกตา่งกนัใน
การรบัรูข้องพวกเขาเก่ียวกับวิธีการใชเ้วลาในการวางแผน ผู้บริหารรบัรูก้ารพัฒนาวิชาชีพท่ีมี
คณุคา่ส าหรบัความส าเร็จของการสอนรว่มกนัในขณะท่ีครูรว่มลดความส าคญัของมนั ผูด้แูลระบบ
รูส้กึวา่พวกเขาสามารถใหก้ารสนบัสนนุท่ีดีกวา่ส าหรบัการสอนแบบรว่มมือขณะท่ีครูผูส้อนอธิบาย
บทบาทท่ีจ ากดัส าหรบัผูด้แูลระบบ 

Boyd (2013) ไดศ้ึกษาเรื่อง การสอนแบบร่วมมือ: การรบัรูข้องครูเมืองท่ีตัง้อยู่ใน
ภาคตะวนัออกของเวอรจ์ิเนีย ผลการวิจัยพบว่า ครูเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อโรงเรียนมากท่ีสุด ครูท่ีประสบความส าเร็จมีการรับรูก้ารสอน
รว่มกนัสงูกวา่ ครูรว่มและการวางแผนรว่มกนัมากกวา่ครูท่ีไมป่ระสบความส าเรจ็ 

Rodrigues (2013) ไดศ้ึกษาเรื่อง การรบัรูก้ารสอนแบบร่วมมือโดยพืน้ท่ีเนือ้หาและ
ครูการศกึษาพิเศษท่ีมีและไมมี่ประสบการณ ์ผลการวิจยัพบวา่ ระบคุณุลกัษณะหลายประการของ
พืน้ท่ีเนือ้หาและประสบการณข์องครูการศกึษาพิเศษและมมุมองของการสอนแบบรว่มมือ  

Roberso (2014) ไดศ้ึกษาเรื่อง การรบัรูข้องครูเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนแบบ
รว่มมือ ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมรบัรูก้ารสอนแบบร่วมมือเป็นอย่างดีเพ่ือเป็นแบบจ าลองการ
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เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมระบุความส าเร็จของนักเรียนท่ีสูงขึน้การเติบโตทาง
วิชาการความเขา้ใจของนักเรียนท่ีดีขึน้คะแนนสอบท่ีสูงขึน้ 4รูปแบบท่ีเกิดขึน้จากการวิเคราะห์
ขอ้มูล: การสอนแบบทีมเป็นกลยุทธ์การสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดการสอนแบบร่วมเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการขาดเวลาในการวางแผนเป็นเร่ืองท่ีกังวลและความสัมพันธ์ มี
ความส าคญัในหอ้งเรียนรว่มสอน 

Ridings (2017) ไดศ้ึกษาเรื่อง การสอนโดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือเพ่ือสนองความ
ตอ้งการของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องในสภาพแวดลอ้มเสมือนจริง ผลการวิจยัพบว่า การเนน้
ความจ าเป็นในการจดัการกบัการฝึกอบรมของครูทั่วไปและครูการศกึษาพิเศษรวมทัง้ความจ าเป็น
ส าหรับโรงเรียนในการตรวจสอบโครงสรา้งและบทบาทของครูในขณะท่ีพวกเขาให้บริการท่ี
ครอบคลมุแก่นกัเรียนท่ีมีความบกพรอ่ง 

Smith (2017) ไดศ้ึกษาเรื่อง การรบัรูข้องครูระดบัมัธยมศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการ
สอนแบบร่วมมือ: การตรวจสอบการเรียนการสอนในห้องเรียนร่วมในภาคตะวันตกของรัฐ
เพนซิลวาเนีย ผลการวิจยัพบว่า การสอนแบบรว่มเป็นหนึ่งในกลยทุธ์ท่ีท  าใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ เขา้ถึงหลกัสตูรและการเรียนการสอน และมีส่วนรว่มในหอ้งเรียน โดยมีครูการศึกษาพิเศษ
และครูประจ าวิชามีแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดร่วมกัน และสิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ ไม่ค่อยมีใครรู ้
เก่ียวกบัมมุมองของครูท่ีใชว้ิธีการสอนแบบรว่มในชีวิตประจ าวนั 

สรุปได้ว่า งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสอนทัง้ 8 แบบ มีผูท่ี้สนใจน าไปใชท้ัง้กบัเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษและเด็กทั่วไปในหลายระดบัชัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู ้และในตา่งประเทศชัน้เรียนรว่มใชก้ารสอนแบบรว่มมือกนัมากและยาวนาน 

7. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม 
7.1 ความหมายของโปรแกรม 

โปรแกรมไดมี้นักวิจยัทัง้ในประเทศ ไดแ้ก่ วลัยภรณ์ จันทรสาขา (2558); จุฑารตัน ์
คชรัตน์ และคณะ (2561อ้างถึงใน อัจศรา ประเสริฐสิน, 2563)ให้ความหมายสอดคล้องกันว่า 
โปรแกรม หมายถึง รายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือมุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียน
โดยทั่วไปหรือผูเ้รียนท่ีมีคณุสมบตัิพิเศษ เพ่ือใหผู้เ้รียนนัน้ไดร้บัการพฒันาไปตามจดุมุ่งหมายหรือ
ลักษณะของโปรแกรมท่ีวางไว้ ซึ่งส่วนใหญ่รายละเอียดของโปรแกรมจะประกอบไปด้วย
จุดมุ่งหมาย ลักษณะของโปรแกรม การคัด เลือกผู้เข้าร่วมโปรแกรม วิธีการจัดกิจกรรม  
และการประเมินผลโปรแกรม ซึ่งใช้ไดก้ับทั้งเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาผูเ้รียนโดยทั่วไป หรือผูเ้รียนท่ีมี
คณุลกัษณะพิเศษ เช่น เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เดก็ท่ีมีผลการเรียนต ่า ใหผู้เ้รียนนัน้
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ได้รบัการพัฒนาไปตามจุดมุ่งหมายหรือลักษณะโปรแกรมท่ีวางไว้ เช่น การพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ โปรแกรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (พสวท.) โปรแกรมการศึกษาทางอาชีพ โปรแกรมการเตรียมความ
พรอ้มทางอาชีพ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่รายละเอียดโปรแกรมจะประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมาย 
ลกัษณะของโปรแกรม การคดัเลือกนกัเรียนเขา้รว่มโปรแกรม วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
และการประเมินผลโปรแกรม และสอดคล้องกับนักวิจัยต่างประเทศ เช่น Boyle (1981 อา้งถึงใน  
วลัยภรณ์ จันทรสาขา, 2558); Boone (1992 อ้างถึงใน วลัยภรณ์ จันทรสาขา, 2558); Tyler, (1996 
อ้างถึ งใน อัจศรา ประเสริฐสิน , 2563)ได้ให้ความหมายว่า โปรแกรม หมายถึง กิจกรรม 
ท่ีประกอบดว้ยการวิเคราะห ์ความตอ้งการ การวางแผนการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ ์  
การประเมินผล และการรายงานผล   และเม่ือน าไปรวมกับการดแูลสุขภาพและความปลอดภัย  
ซึ่งหมายถึง การท่ีนักเรียนปฏิบตัิตนในการดูแลสุขภาพตนเองได ้ มีความระมัดระวงัเรื่องความ
ปลอดภยัของตนเอง  

สรุปได้ว่า โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย หมายถึง 
รายละเอียดของกิจกรรมการจัดการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบท่ีพัฒนาความสามารถในการดูแล
สขุภาพและความปลอดภัย ไดแ้ก่ 1. การรกัสขุภาพ  2.การใชชี้วิตปลอดภัย ความส าคญัของการ
จัดการเรียนการสอนนีเ้ป็นการเรียนรูท่ี้สามารถน าไปใชป้ฏิบัติในชีวิตประจ าวันไดด้้วยตนเอง 
ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย ลักษณะของโปรแกรม การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรแกรม วิธีการจัด
กิจกรรม และการประเมินผลโปรแกรม 

7.2 องคป์ระกอบของโปรแกรม 
สารีพันธุ ์ศุภวรรณ (2545) และ Copper และ Walder (อัจศรา ประเสริฐสิน, 2563) 

กลา่วถึง โปรแกรมการสอนมีสว่นประกอบดงันี ้
1.จดุมุง่หมาย จดุประสงค ์หรือวตัถปุระสงคข์องโปรแกรม 
2.ลกัษณะของโปรแกรม สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนการสอน 
3.การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม ความตอ้งการของผูเ้รียน ลกัษณะของผูเ้รียน

ความสามารถของนกัเรียนท่ีจะสอน หรือกลุม่เปา้หมาย คณุสมบตัขิองผูส้อน 
4.วิธีการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอน หรือรูปแบบการเรียน เนือ้หา

สาระกิจกรรมการเรียนรู ้ส่ือ วสัดอุปุกรณ ์หนงัสือ เกม และสิ่งท่ีตอ้งการใช ้
5.การวดัและประเมินผล 
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สรุปได้ว่า องคป์ระกอบของโปรแกรม ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย ลักษณะของ
โปรแกรม การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม วิธีการจดักิจกรรม และการประเมินผลโปรแกรม 

7.3 หลักการและแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม      
Boyle (1981อา้งถึงใน วลัยภรณ์ จันทรสาขา, 2558) และ Boone (1992 อา้งถึงใน 

วลัยภรณ์ จนัทรสาขา, 2558) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาโปรแกรม หมายถึง การปฏิบตัิการและการ
ตัดสินใจอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าอะไรคือต้องการและปัญหา หรือ
สถานการณ์ท่ีตอ้งเปล่ียนแปลง และสามารถเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด
เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ การเปล่ียนแปลงท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการต่อความ
ตอ้งการและปัญหา อาจเป็นเรื่องความรู ้เจตคติ หรือดา้นทักษะชีวิตและอาชีพ และผูว้ิจยัควรมี
ความเขา้ใจพืน้ฐานหรือยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้เก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรม 5 ขอ้ ดงันี ้

1) การพฒันาโปรแกรมเป็นความมุ่งหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขึน้ใน
ตวัผูเ้รียน ไมว่า่จะเป็นผูเ้รียนรายบคุคล เป็นกลุม่บคุคลหรือชมุชน 

2) การพัฒนาโปรแกรมเป็นเรื่องของการตัดสินใจ ดังนั้น นักพัฒนาโปรแกรม
จะตอ้งยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้วา่การวางโปรแกรมจะตอ้งใหบ้คุคลหรือตวัแทนของบคุคลเขา้มามี
สว่นรว่มในการพฒันาโปรแกรม ซึ่งอาจจะเป็นการเขา้มามีส่วนรว่มในทกุขัน้ตอน หรือบางขัน้ตอน
ของโปรแกรม ตัง้แตก่ารวิเคราะหแ์ละก าหนดความตอ้งการของบคุคลและปัญหาของชมุชน ตลอด
จนถึงขัน้ตอนการประเมินผลและเสนอรายงาน 

3) การพฒันาโปรแกรมมีหลกัการส าคญัในเรื่องขอความร่วมมือ หรือการมีส่วน
ร่วมของผูเ้ขา้มารบับริการกับนักพัฒนาโปรแกรม ในการวิเคราะหแ์ละก าหนดว่าอะไรคือความ
ตอ้งการ หรือปัญหาท่ีตอ้งการจะแก ้ตลอดจนวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

4) การพฒันาโปรแกรมเป็นเรื่องของระบบและแนวคิด คือ การพฒันาโปรแกรม
เป็นระบบใหญ่ท่ีประกอบดว้ยระบบย่อยอีก 3 ระบบ คือ ระบบการวางแผน ระบบการสรา้งและ
การน าโปรแกรมไปปฏิบัติ และระบบการประเมินผลและความรบัผิดชอบในการรายงานผล  
เป็นตน้ 

5)การพัฒนาโปรแกรมเป็นวิธีการส าคัญ วิธีการหนึ่งท่ีองค์กร จะได้ข้อมูล
ยอ้นกลบัเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน ท าใหอ้งคก์รมีความต่ืนตวั ทนัตอ่สถานการณต์า่ง ๆ และสามารถ
ปรบัปรุงองคก์รใหป้ฏิบตังิานดีขึน้ในอนาคต 

Caffarella (1994 อ้างถึงใน วลัยภรณ์ จันทรสาขา, 2558) กล่าวว่า ในการพัฒนา
โปรแกรม มีเจตนารมณด์งัตอ่ไปนี ้
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1) เพ่ือสง่เสรมิความเจรญิกา้วหนา้ และการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองของบคุคล 
2) เพ่ือชว่ยใหบ้คุคลและชมุชนสามารถแกปั้ญหาและเรื่องตา่ง ๆ ของชีวิต 
3) เพ่ือเตรียมบคุคลส าหรบัโอกาสในการท างานในปัจจบุนัและในอนาคต 
4) เพ่ือช่วยให้องคก์รต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีได้ก าหนดไว้และ

สามารถปรบัองคก์รใหท้นัตอ่การเปล่ียนแปลง 
5) เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาตรวจสอบปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในชมุชนและสงัคม 
วลยัภรณ ์จนัทรสาขา (2558) การพฒันาโปรแกรมการสอน มีหลกัการเบือ้งตน้ คือ 

ตอ้งมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึน้กับผูเ้รียน มีการรว่มมือกันคิด ตดัสินใจ พัฒนา และประเมินผล  
มีการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนงาน การสรา้ง การน าโปรแกรมไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผล 

สรุปได้ว่า การพฒันาโปรแกรม มีหลกัการส าคญั คือ ตอ้งมีความเจริญกา้วหนา้เกิด
ขึน้กบัผูเ้รียน มีการรว่มมือกนัคิด ตดัสินใจ พฒันา และประเมินผล มีการคิดอย่างเป็นระบบ โดยมี
การวางแผนงาน การสรา้ง การน าโปรแกรมไปปฏิบตั ิและการประเมินผล 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรม 
Boone (1992 อ้างถึงใน วลัยภรณ์ จันทรสาขา , 2558;1985อ้างถึงในอัจศรา 

ประเสริฐสิน, 2563) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการการพฒันาโปรแกรมไวว้่า มีจุดหมายเพ่ือใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในผูเ้รียนทัง้ในดา้นความรู ้ทกัษะ และเจตคติ ซึ่งการพฒันาโปรแกรมประกอบดว้ย 
ระบบการวางแผน ระบบการสรา้งและการท าโปรแกรมไปปฏิบตัิ ระบบการประเมินผลและความ
รบัผิดชอบในการรายงานผล 

Boyle (1981 อ้ า ง ถึ ง ใ น  ว ลั ย ภ รณ์  จั น ท รส า ข า , 2558) ได้ ก ล่ า ว ถึ ง 
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนาไว้ว่ามีลักษณะส าคัญท่ีการก าหนดวัตถุประสงคข์อง
โปรแกรมโดยเริ่มตน้จากสภาพความตอ้งการและปัญหาในชมุชนท่ีอาจจะไม่ชดัเจนในระยะเริ่มตน้ 
และไดเ้สนอกระบวนการพฒันาโปรแกรมไวด้งันี ้

1) การก าหนดพืน้ฐานส าหรบัการพฒันาโปรแกรม โดยก าหนดพืน้ฐานทาง
ปรชัญาท่ีจะน ามาใชว้างแผนโปรแกรม พิจารณานโยบาย ระเบียบ แนวทางปฏิบตัิ และท าความ
เขา้ใจกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรม 

2) การวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนและกลุ่มผู้รบับริการ โดยรวบรวม
ขอ้มลูและวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัและอดีตเก่ียวกบัสถานการณใ์นชมุชน 
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3) การพิจารณาผลท่ีพงึประสงคจ์ากการพฒันาโปรแกรม 
4) การก าหนดแหล่งทรพัยากรและการสนับสนุน โดยพิจารณาทรพัยากรท่ี

ตอ้งน ามาใช ้เชน่ คน เวลา เงิน และวสัดอุปุกรณ ์
5) การสรา้งแผนการสอน โดยก าหนดวิธีการเรียนการสอนและกิจกรรม

เฉพาะเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องโปรแกรม 
6) โปรแกรมการปฏิบตัิงาน โดยเลือกเนือ้หาวิชา กิจกรรม และสภาพการณ์

เพ่ือสรา้งประสบการณก์ารเรียนรู ้และสรา้งความสนใจ 
7) ความน่าเช่ือถือของการใชท้รพัยากร มีการวางแผนใหมี้การวางแผนใหมี้

การประเมินผลในทกุขัน้ตอน และระบเุกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินโปรแกรม 
Caffarella (1994 อา้งถึงใน วลยัภรณ ์จนัทรสาขา, 2558) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบ

ในการพฒันาโปรแกรมไว ้ดงันี ้
1) การสรา้งพืน้ฐานส าหรบักระบวนการวางแผน โดยมีความรูเ้ก่ียวกบับรบิท 

ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรม 
2) การก าหนดแนวความคดิเก่ียวกบัโปรแกรม 
3) การแยกและล าดบัความส าคญั ความคิดเก่ียวกบัโปรแกรม โดยพิจารณา

วา่ ความคดิเก่ียวกบัโปรแกรมควรพฒันาเป็นโปรแกรมหรือไม่ 
4) การพฒันาวตัถปุระสงคข์องโปรแกรม 
5) เตรียมการถ่ายโอนการเรียนรู ้โดยการก าหนดวิธีการเรียนการสอนหรือ

เทคนิคท่ีใชส้อน ก าหนดวา่ใครควรมีบทบาทส าคญัในการเรียนการสอน 
6) สร้างแผนงานการประเมินผล โดยมีการระบุระเบียบวิ ธีการท่ีจ ะ

ประเมินผล ก าหนดวิธีการท่ีจะรวบรวมขอ้มลูตา่ง ๆ  
7) ก าหนดรูปแบบ ปฏิทิน และความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ี โดยเลือกรูปแบบ

หรือวิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุด ก าหนดเวลาการปฏิบตัิโปรแกรมใหส้อดคลอ้งกันกับ
ความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ี 

8) การเตรียมงบประมาณและการวางแผนเรื่องการด าเนินงาน 
9) การสรา้งแผนการเรียนการสอน โดยการก าหนดวัตถุประสงคใ์นแต่ละ

กิจกรรมการเรียนการสอน เลือกและล าดบัเนือ้หาตามระดบัความรูแ้ละประสบการณข์องผูเ้รียน
เลือกเทคนิคการสอน พฒันาส่ือท่ีจะเสรมิการเรียนการสอน ก าหนดวิธีประเมินผลในแตล่ะกิจกรรม 
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10) ประสานการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบัติโปรแกรม
ภาคสนาม 

11) การประชาสมัพนัธค์ณุคา่ของโปรแกรม โดยเตรียมเสนอรายงานเก่ียวกบั
โปรแกรม 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2551) กล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมไวด้งันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีจากผูท้รงคณุวฒุิ 
ขั้นตอนท่ี 2 การสรา้งรายละเอียดโปรแกรมจากหลักการ และเหตุผลท่ี

สมัพันธก์ัน ประกอบเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือน าไปสู่การน าเสนอเนือ้หาท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรู้
ใหม่ ๆ ใหเ้กิดขึน้กบักลุ่มเปา้หมาย กรณีศกึษา และกิจกรรม เพ่ือการฝึกทกัษะและการเรียนรูท่ี้เป็น
วตัถปุระสงค ์

ขัน้ตอนท่ี 3 การตรวจสอบและการปรบัปรุงโปรแกรม โดยการประยุกตใ์ช ้
แนวคิดBroge (1982 อา้งถึงใน วิโรจน ์สารรตันะ, 2551) ท่ีกล่าวถึง การปรบัปรุงแกไ้ขส่ือการเรียน
การสอนทั่ว ๆ ไปในกระบวนการวิจัยและพัฒนา 3 ระยะ ดงันี ้ระยะท่ี 1 การทดสอบภาคสนาม
เบือ้งตน้และการปรบัปรุงแก้ไข (preliminary field testing and revisions) ระยะท่ี 2 การทดสอบ
ภาคสนามครัง้ส  าคัญและการปรบัปรุงแก้ไข (main field testing and revisions) และระยะท่ี 3 
การตรวจสอบเพ่ือยืนยนัและปรบัปรุงแกไ้ข 

ขัน้ตอนท่ี 4 การสรา้งเครื่องมือ เพ่ือใชใ้นขัน้ตอนการทดลองใชโ้ปรแกรมใน
ภาคสนาม ซึ่งหากพิจารณาจากแนวคิดของ Guskey (1994) ไดอ้ธิบายว่า ควรมีแบบประเมินผล 
5 ประเภท คือ 1) แบบประเมินปฏิกิรยิาของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัตอ่โปรแกรมเพ่ือการปรบัปรุง
แกไ้ข  2) แบบประเมินผลการเรียนรูข้องกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ในความรูแ้ละทกัษะใหม่ท่ีไดร้บั
ตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นการวิจยั 3) แบบประเมินการสนบัสนุนและการเปล่ียนแปลงของ
องคก์าร 4) แบบประเมินการใชค้วามรูแ้ละทกัษะใหม่ของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั และ 5) แบบ
ประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียนตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นระดบัโปรแกรม 

ขั้นตอนท่ี 5 การทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม โดยใช้ระเบียบวิจัยกึ่ง
ทดลอง (quasi-experiment) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น The nonrandomized control group 
pretest-posttest design ห รื อ  The time-series experiment ห รื อ  control group time series 
หรือ equivalent time-samples design เป็นตน้ Leedy (1993 อา้งถึงใน วลัยภรณ์ จันทรสาขา, 
2558 อา้งอิงจาก วิโรจน ์สารรตันะ, 2551) มีกิจกรรมหลกัในการด าเนินการวิจยั คือ การใชแ้บบ



 93 
 
ประเมินการสนบัสนนุและการเปล่ียนแปลงขององคก์ารและแบบประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียน
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นโปรแกรม อาจเลือกใชรู้ปแบบการวิจยัท่ีมีการทดสอบก่อนเรียน 
(Pretest) ดว้ย เพ่ือใหท้ราบผลก่อนด าเนินการทดลองใชโ้ปรแกรม จากนัน้จึงเป็นการใชโ้ครงการ
แต่ละโครงการท่ีบรรจุในโปรแกรมท่ีใชพ้ัฒนาไดใ้นขัน้ตอนท่ี  3 ด าเนินการใชโ้ปรแกรมกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง หลงัเสรจ็สิน้การพฒันาของแตล่ะโปรแกรมก็มีการประเมินผลการเรียนรูข้องกลุ่มตวัอยา่ง
ในการวิจยัในดา้นความรูแ้ละทกัษะใหมท่ี่ไดร้บัตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้

ชาญชยั อาจินสมาจาร (2528 อา้งถึงใน วลยัภรณ ์จนัทรสาขา, 2558) ไดก้ล่าวว่า 
กระบวนการพฒันาโปรแกรม เป็นการพฒันาโปรแกรมเป็นวงจรต่อเน่ืองและซ า้ซากของขัน้ตอน
หรือกระบวนการท่ีมกัจะซ า้ซอ้นกนั ไมมี่ทางลดัใดท่ีจะน าไปสู่กระบวนการแตล่ะขัน้ตอนจะตอ้งท า
ใหเ้สรจ็ ขัน้ตอนส าคญัของแนวทางกระบวนการมีดงันี ้

1) การวิเคราะหส์ถานการณ ์เป็นการศกึษาสภาพแวดลอ้มและปัจจยัพืน้ฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรม 

2) การรวบรวมจุดมุ่งหมายของโปรแกรม โดยอาจแยกออกเป็นจุดมุ่งหมาย 
ระยะยาว ระยะกลาง ๆ ระยะสัน้ 

3) การตระ เตรียมวางแผนงาน  จัด เตรียมกลุ่ ม เป้ าหมาย กิจกรรม 
ผูป้ฏิบตังิาน วนัท่ีและระยะเวลา และการประเมินผล 

4) การน าแผนการปฏิบตัอิอกใช ้
5) ประเมินผลส าเร็จ โดยพิจารณาจากหลกัฐานของความส าเร็จตา่ง ๆ เพ่ือ

ประเมินวา่บรรลตุรงตามจดุมุง่หมายของโปรแกรมหรือไม่ 
สรุปได้ว่า กระบวนการพฒันาโปรแกรม เป็นการศกึษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

การก าหนดกรอบแนวคิดและวตัถปุระสงคโ์ปรแกรม วางแผนวิธีการสอน การประเมินผลและสรา้ง
เครื่องมือ มีการตรวจสอบและปรบัปรุงโปรแกรม ก่อนน าไปทดลองจรงิ และประเมินผล 

7.5 การพัฒนาโปรแกรม 
Joyce and Weil (1980 อ้างถึงใน คัทนีย์ แก้วมณี , 2544) กล่าวถึง การพัฒนา

โปรแกรมการสอน สรุปสาระส าคญั ไดด้งันี ้
1.โปรแกรมการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรบั เชน่ ทฤษฎีดา้นจิตวิทยาการเรียนรู ้ 

เป็นตน้ 



 94 
 

2.เม่ือพฒันาโปรแกรมการสอนแลว้ก่อนน าไปใชอ้ย่างแพร่หลาย ตอ้งมีการวิจยั
เพ่ือทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคณุภาพในเชิงการใชอ้ย่างแพรห่ลาย ตอ้งมีการวิจยัเพ่ือทดสอบ
ทฤษฎีและตรวจสอบคณุภาพในเชิงการใชใ้นสถานการณจ์รงิและน าขอ้คน้พบมาปรบัปรุงแกไ้ข 

3.การพัฒนาโปรแกรมการสอน จะมีจุดมุ่งหมายหลักท่ีถือเป็นตัวตั้งในการ
พิจารณาเลือกรูปแบบไปใช ้กลา่วคือ ถา้ผูใ้ชน้  าโปรแกรมการสอนไปใชต้รงกบัจดุมุง่หมายหลกั จะ
ท าให้เกิดผลสูงสุด แต่ก็สามารถน ารูปแบบนั้นไปประยุกตใ์ช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ ถ้าเห็นว่า
เหมาะสม 

นอกจากนี้ Mclaughlin and Aef (คัทนีย์ แก้วมณี , 2544 อ้างอิงจาก Paul and 
Mclaughlin, 1981) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกับล าดบัขัน้ตอนกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสอน 
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.การประเมินผูเ้รียน (Assessment) 
2.การตัง้เปา้หมายและจดุประสงคก์ารสอน (Setting goals and instructional  

Objectives) 
3.การวิเคราะหผ์ลงาน (Task analysis) 
4.การเลือกและใชก้ลยทุธใ์นการสอนรวมทัง้วสัดอุปุกรณ ์(Selection and use of  

Instructional strategies and materials) 
5.การประเมินผลโปรแกรม (Program evaluation) 

Tyler (1986 อา้งถึงใน อจัศรา ประเสรฐิสิน, 2563) น าเสนอกระบวนการในการ 
พฒันาโปรแกรมซึ่งมี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดวตัถุประสงค ์พิจารณาจากความตอ้งการและความสนใจ สภาพ
ชีวิตดา้นสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ แนวคดิทฤษฎี หลกัการขอ้เท็จดา้นเนือ้หา 

2. การเลือกประสบการณก์ารเรียนรู ้ควรท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกฝน และน าไปใช้
ไดจ้รงิ ท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเกิดผลอย่างตอ่เน่ือง 

3. การจดัประสบการณ์การเรียนรู ้จะตอ้งเป็นขัน้ตอนต่อเน่ือง บูรณาการได ้โดย
จดัในรูปแบบของการใหข้อ้มลู ทกัษะความรู ้แนวคดิ คา่นิยมได ้

4. การประเมินผลการเรียนรู ้ควรใหค้วามส าคญักบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
โดยประเมินจากการก าหนดเป็นวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
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7.6 การประเมินผลโปรแกรม 
 ในการพัฒนาโปรแกรมการสอนต้องมีการประเมินผลโปรแกรม เพ่ื อทราบว่า

โปรแกรมนัน้มีคณุภาพมากนอ้ยเพียงใด Tyler  (เพ็ญรุง่ เพ็ชรกิจ, 2539 อา้งถึงใน คทันีย ์แกว้มณี, 
2544) กล่าวว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่างกับจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมท่ีวางไว ้โดยมีความเช่ือว่า จดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไวอ้ย่างชดัเจน รดักมุ  และจ าเพราะเจาะจง
แลว้จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินไดอ้ย่างดีในภายหลงั นอกจากนี ้Dimonstone  (ปัทมศิริ ธี
รานุรกัษ์, 2539 อา้งถึงใน คทันีย ์แกว้มณี, 2544) กล่าวถึง การประเมินผลโปรแกรมไวด้งันี ้การ
ประเมินโปรแกรมมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของโปรแกรมในดา้นรูปแบบของโปรแกรม
และประสิทธิภาพของโปรแกรม การประเมินสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น ประเมินด้วย
แบบสอบถาม แบบส ารวจหรือการสมัภาษณ ์เป็นตน้ 

Stee (1970 อา้งถึงใน Boyle, 1981: 225 อา้งถึงใน คทันีย ์แกว้มณี, 2544) ไดก้ล่าว
วา่ การประเมินผล หมายถึง เป็นกระบวนการตดัสินคณุคา่ของโปรแกรม การตดัสินเกิดขึน้จากการ
เปรียบเทียบข้อมูลว่าโปรแกรมเป็นอย่างไรเม่ือเทียบเกณฑ์ และโปรแกรมควรเป็นอย่างไร  
การประเมินผลจะเกิดขึน้ตอ่เม่ือมีการตดัสิน โดยองคป์ระกอบของการประเมินโปรแกรมมีดงันี ้

1) คณุภาพ (Quality) โปรแกรมมีคณุภาพหรือไม ่เนือ้หาสาระกิจกรรมการเรียน 
การสอนหรือการปฏิบตัขิองผูส้อนเป็นอยา่งไร 

2) ความเหมาะสม (Suitability) โปรแกรมตอบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวงัของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมหรือไม่ ระดบัความยากง่ายเป็นอย่างไร ตอบสนองความตอ้งการ
ของชมุชนหรือไม ่โปรแกรมอยูใ่นขอบเขตงานขององคก์รพฒันาโปรแกรมหรือไม่ 

3) ประสิทธิผล (Effectiveness) โปรแกรมประสบความส าเร็จในเรื่องอะไรและ
บรรลวุตัถปุระสงคอ์ยา่งไร 

4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลส าเร็จของโปรแกรมเหมาะสมกับทรพัยากร 
ท่ีองคก์รและผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมลงทนุใหห้รือไม ่วิธีการใชท้รพัยากรดีท่ีสดุหรือไม่ 

5) ความส าคญั (Importance) โปรแกรมมีคณุคา่ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรมและ
มีคณุคา่ตอ่สงัคมหรือไม ่คณุคา่เหมาะสมกบัทรพัยากรตา่ง ๆ ท่ีถกูน ามาใชห้รือไม่ 

ยเูนสโก (UNESCO,1987) เสนอตารางการประเมินผลโดยแยกองคป์ระกอบ 5 ดา้น
ท่ีควรประเมิน ดงัตารางท่ี 12 
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ตาราง 12 การประเมินผลการพฒันาโปรแกรม 

สิ่งที่ควรรู ้ แหล่งขอ้มลู เทคนิคการรวบรวม
ขอ้มลู 

เม่ือใด (ก)การปฏิบตัเิก่ียวกบั
ขอ้มลู 
(ข)ประเภทของการ
ประเมินผล 

1. โปรแกรมหรือ
เนือ้หา
เหมาะสมกบั
เรื่องที่ผูเ้รียน
ตอ้งการหรือไม่ 

ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม (ก)แบบสอบถาม 
(ข)สมัภาษณก์ลุ่ม 
(ค)สมัภาษณ์
รายบคุคล 

เม่ือเริ่มด  าเนินการ (ก)ส่งขอ้มลูใหผู้ส้อน
ดดัแปลงเนือ้หาถา้
จ าเป็น 
(ข)ระหวา่งการจดั
โปรแกรม 

2. บรรยากาศทาง
กายเกิดการ
เรียนรู ้

ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม/
ผูส้อน 

(ก)แบบสอบถาม 
(ข)สมัภาษณก์ลุ่ม 
(ค)สมัภาษณ์
รายบคุคล 

เม่ือเริ่มด  าเนิน
โปรแกรม 

(ก)เปล่ียนสถานท่ี 
ปรบัปรุงเรื่องแสง        
ท่ีนั่งอากาศ 

3. บรรลวุตัถุ 
ประสงค ์

ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม (ก)ประเมินผลการ
เรียนรู ้
(ข)ผูเ้รียนประเมินผล
ตวัเอง 

เม่ือโปรแกรมสิน้สดุ
ลง 

(ก)บนัทกึขอ้มลู ภาพ
ขอ้มลูวางแผนโปรแกรม
ใหม่ เพิ่มฐานขอ้มลูที่ได้
จากการประเมินผล 
(ข) เม่ือโปรแกรมสิน้สดุ
ลง 

4. ผูเ้ขา้โปรแกรม
คดิว่าโปรแกรม
มีประโยชน์
น่าสนใจน่าทา้
ทายหรือไม่ 

ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม (ก)แบบสอบถาม 
(ข)สมัภาษณก์ลุ่ม 
(ค)สมัภาษณ์
รายบคุคล 
 

เม่ือโปรแกรมจบสิน้ (ก)บนัทกึขอ้มลู 
วเิคราะหผ์ลขอ้มลู 
วางแผนโปรแกรมใน
อนาคตจากการประเมิน 
(ข)เม่ือโปรแกรมสิน้สดุ
ลง 

5. ผูเ้ขา้รว่ม 
โปรแกรมจะน า
ทกัษะไปปฏิบตัิ
หรือไม่ 

ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม
และนายจา้ง/
ครอบครวัหรือ
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ร 

(ก)แบบสอบถาม 
(ข)สมัภาษณ ์

ภายหลงัโปรแกรมจบ
สิน้ไปประมาณ 2-3 
เดือน 

(ก)บนัทกึขอ้มลู 
วเิคราะหผ์ลขอ้มลู   
เพ่ือเสนอรายงานให้
องคก์รที่สนบัสนนุทาง
การเงินวางแผน
โปรแกรมในอนาคต
ตามผลการประเมิน 
(ข)ตดิตามผล 
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ตาราง 12  (ตอ่) 
 
สิ่งที่ควรรู ้ แหล่งขอ้มลู เทคนิคการรวบรวม

ขอ้มลู 
เม่ือใด (ก)การปฏิบตัเิก่ียวกบั

ขอ้มลู 
(ข)ประเภทของการ
ประเมินผล 

6. ผลกระทบจะเป็น
อย่างไรเก่ียวกบั
หนา้ท่ีการงาน 
สขุภาพหรือ
พฤตกิรรมของ
ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 

ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมและ
นายจา้ง/ครอบครวัหรือ
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ร 

(ก)แบบสอบถาม(ข)
สมัภาษณ ์
(ค)บนัทกึต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการ
ปฏิบตังิานสขุภาพ 

ภายหลงัโปรแกรม
จบสิน้ไปประมาณ 
2-3 เดือน 

(ก)บนัทกึขอ้มลู 
วเิคราะหผ์ลขอ้มลู เพ่ือ
เสนอรายงานใหอ้งคก์ร
ท่ีสนบัสนนุทางการเงิน
วางแผนโปรแกรมใน
อนาคตตามผลการ
ประเมิน 
(ข) ตดิตามผล 

 
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2528 อา้งถึงใน วลัยภรณ์ จันทรสาขา, 2558) ไดก้ล่าวว่า 

การประเมินผลโปรแกรม เป็นการรวบรวมและใชข้อ้มลูเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัโปรกรมการศกึษา 
การประเมินผล หมายถึง การตดัสินในคณุคา่หรือขอ้ดีของกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความ
พยายามในการคน้หาว่ากิจกรรมต่าง ๆ ไดน้  าไปสู่ผลท่ีพึงประสงคห์รือไม่ โดยมีลักษณะส าคญั     
3 ประการของโปรแกรมท่ีตอ้งประเมินเพ่ือให้รูว้่าประสบผลส าเร็จคือ การท างาน(effort) ผลท่ี
เกิดขึน้ (effect) ความเหมาะสมและประสิทธิภาพและความกา้วหนา้ ผูป้ฏิบตัิงานสนามยงัตอ้ง
ระลึกว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ซึ่งเริ่มมาก่อนจัดตัง้โปรแกรม  ไปจนถึงสิน้สุด
กระบวนการด าเนินโปรแกรม สามารถแบ่งการประเมินออกได้เป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะก่อน
ด า เนิ น การโป รแก รม  (Pre-programme evaluation) ระยะป ระ เมิ น ผลย่ อย  (Formative 
evaluation) หรือ การประเมินผลระหว่างโปรแกรม ( In-programme evaluation) และระยะ
สุดท้าย คือ ระยะการประเมินผลรวม (Summative evaluation)  หรือการประเมินผลหลังการ
ด าเนินการใชโ้ปรแกรม (Post-programme evaluation) 
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สรุปได้ว่า การพฒันาโปรแกรม เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบในการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุไปตามจุดหมาย ประกอบด้วย 1. การประเมินผู้เรียน  2. การตั้งเป้าหมายและ
จดุประสงคก์ารสอน 3. การวิเคราะหผ์ลงาน 4. เลือกและใชก้ลยทุธใ์นการสอน วสัดอุปุกรณ ์และ 
5. การประเมินผลโปรแกรม  โดยน าผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการมาปรบัปรุงใหเ้ป็นโปรแกรมฯ ท่ี
สมบรูณต์อ่ไป 

7.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
วลัยภรณ์ จันทรสาขา (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริม

พฤติกรรมการรบัมือภัยธรรมชาติส  าหรบัเด็กอนุบาลตามแนวคิดแบบจินตนาการ ผลการวิจัย
พบวา่  หลงัการทดลอง เด็กอนบุาลท่ีเขา้รว่มโปรแกรมฯ มีคา่เฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการรบัมือกบั
ภัยธรรมชาติ ดา้นการรบัรูเ้ก่ียวกับภัยธรรมชาติ และดา้นการป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาต ิ 
สงูกวา่ก่อนการทดลอง  

ชนัญญา ใยลออ (2560) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ตามแนวคิดความฉลาดทางวัฒนธรรมและแนวคิดอุปนิสัย 7 ประการของสติเฟ่น อาร ์
โคว่ี เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนในองคก์รธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มทดลองมีความรู ้มีทกัษะการท างานรว่มกับผูอ่ื้น หลงัเขา้รว่มโปรแกรมสูง
กว่าก่อนเขา้รว่มโปรแกรม แตมี่ทศันคติเพ่ือเสริมสรา้งทกัษะในการท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไม่แตกต่าง
กนัทัง้ก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรม 

จฑุารตัน ์คชรตัน ์และคณะ (2561) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาโปรแกรมการศกึษาเพ่ือ
สรา้งความเป็นพลเมืองดีส าหรบัเด็กท่ีสงักดัโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเขตพฒันาพืน้ท่ีพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดสงขลา  ผลการวิจัยพบว่า  คะแนนความรูแ้ละ
พฤตกิรรมการเป็นพลเมืองดีสงูกวา่ก่อนใชโ้ปรแกรม 

Sarita (2019) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาการพัฒนาการน าไปใชแ้ละการประเมินผล
ชุดฝึกอบรมการเผชิญภัยพิบัติ (Lay responder disaster training: LRDT) ในหมู่ครูโรงเรียนใน
เมืองแองเจเลสซิตีป้ระเทศฟิสิปปินส:์ การใชรู้ปแบบพฤติกรรมของวิตต ์(Witte) ผลการวิจยัพบว่า 
มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในความรู้พฤติกรรมการรับรูคุ้กคาม และระดับความกลัวในหมู่
ผูเ้ขา้ร่วม โครงสรา้งอ่ืนๆ เช่น ทศันคติ ความตัง้ใจ และการรบัรูป้ระสิทธิภาพ ไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิตหิลงัจากการเขา้รว่มโปรแกรม 
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7.8 โปรแกรมการสร้างเสริมการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับ
เดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม  

จากขอ้มลูทัง้หมดผูว้ิจยัน ามาประยกุตส์รา้งเป็นรา่งโปรแกรมการสรา้งเสริมการดแูล
รกัษาสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม           
มีรายละเอียด ดงันี ้

ร่างโปรแกรมฯ จัดการเรียนรูท่ี้พัฒนาความสามารถในการดูแลรกัษาสุขภาพและ
ความปลอดภัย โดยเนน้ใหค้รูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาไดท้  างานรว่มกัน ตัง้แต่
การศึกษา1) จุดมุ่งหมาย 2) ลกัษณะของโปรแกรม 3) การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโปรแกรม 4) วิธีการ
จดักิจกรรมแบบ Co-Teaching 5) แผน IEP  6) แผนการจดัการเรียนรูท้ัง้ 12 แผนตามรูปแบบการ

สอนแบบสถานี (Station Teaching) 7) การประเมินผล 8) แบบประเมินความสามารถในการดแูล

สุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม  
9) คู่มือการใช้โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม   ดงัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 รา่งโปรแกรมการสรา้งเสรมิการดแูลรกัษาสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบัเดก็
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มจากการทบทวนวรรณกรรม 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเรื่องการพฒันาโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบั
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ไดมี้การด าเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการสรา้งเสริม
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ี
มีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ระยะท่ี 3 ทดลองใช้และปรบัปรุงโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วมและแต่ละระยะในการวิจัย
ครัง้นี ้ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้

1.การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2.การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

จากขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัทัง้ 3 ระยะ สามารถสรุปเป็นขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ไดด้งัภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการวิจยั  
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ระยะที ่1 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็น และแนวทางในการสร้างเสริมการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในช้ันเรียนร่วม มี
ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในช้ันเรียนร่วม และน าความ
ต้องการจ าเป็นในการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาใน ช้ันเรียนร่วม มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่สร้างขึ้น  
ม ี3 ข้ันตอนย่อย ประกอบด้วย   

ข้ันตอนที่  1 การศึกษาเอกสาร (Document Research) ท่ี เก่ียวข้องกับแนวคิด 
ในการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนรว่ม และการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมี
ความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม มีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. แหลง่ขอ้มลู ไดแ้ก่  
1.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาพุทธศักราช 2551  

การสอนวิชาสขุศกึษา การสอนเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 
1.2 เอกสาร หนังสือ ต ารา บทความ และวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบั แนวคิดในการจดัการเรียนการสอนส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สติปัญญา การสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาท่ีมี
ประสิทธิภาพในชัน้เรียนรว่ม 

1.3 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับ การจัดการเรียนการสอนท่ีประสบความส าเร็จ  
ในชัน้เรียนรว่มโดยการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบบนัทกึขอ้มูล   
3. การวิเคราะหข์อ้มลูใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 
ผลทีไ่ด้จากระยะที ่1 ข้ันตอนที ่1 คือ น าประเดน็ท่ีไดจ้ากขัน้ตอนท่ี 1ไปใชใ้น 

การก าหนดประเด็นค าถามในแบบสอบถามสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทาง 
ในการสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 
ในชัน้เรียนรว่มในขัน้ตอนท่ี 2   

ข้ันตอนที ่2 ศกึษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการสรา้ง 

เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม   
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1.การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาของโรงเรียนเรียน

รว่มสงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีสอนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  จ  านวน 134 โรงเรียน โดยเป็นครู
การศึกษาพิ เศษ  จ านวน  121 คน ค รูผู้สอนวิชาสุขศึกษาของโรงเรียน เรียนร่วมสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท่ีสอนในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  จ  านวน 132 คน รวมทัง้สิน้ 253 คน 

2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่การสรา้ง

เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียน
ร่วม มี 3 ตอน จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  
4 ระดบั จ านวน 6 ดา้น ตามองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจัดการเรียนการสอน คือ 1) ดา้นครู           
2) ดา้นนกัเรียน  3) ดา้นหลกัสตูร  4) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 5) ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
6) ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นละ 5 ขอ้ มีขัน้ตอนการสรา้งและพฒันา ดงันี ้  

2.1 ผู้วิจัยสรา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ขึน้จากกการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ส าหรบัใชส้อบถามสิ่งท่ีเป็นจริงและสิ่งท่ีคาดหวงัของครูท่ีมีตอ่การสรา้งเสรมิเรื่องการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภัย  ส าหรับเด็ก ท่ี มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาในชั้น เรียนร่วม   โดย
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการ
สรา้งเสริมเรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาใน
ชัน้เรียนรว่มมี 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปประกอบดว้ย ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ปัจจบุนั การไดร้บัความรูจ้ากการอบรมเก่ียวกบัการสอนเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในชัน้เรียนรว่ม 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวังของครูต่อ
การสร้างเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ในชัน้เรียนร่วม ใน 6 ดา้น ตามองคป์ระกอบท่ีส าคัญของการจัดการเรียนการสอน  
คือ 1) ดา้นครู   2) ดา้นนักเรียน  3) ดา้นหลกัสูตร  4) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 5) ดา้นส่ือ
การเรียนการสอน  6) ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านละ 5 ข้อ  จ านวน 30 ข้อ  เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดบั (ณัฏฐภรณ ์หลาวทอง, 2559) 
ซึ่งในแตล่ะระดบัมีความหมายดงัตอ่ไปนี ้
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4 หมายถึง สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวังในการสรา้งเสริม
เรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภยั ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

3 หมายถึง สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวังในการสรา้งเสริม
เรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภยั ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม อยูใ่นระดบัมาก 

2 หมายถึง สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวังในการสรา้งเสริม
เรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภยั ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม อยูใ่นระดบันอ้ย 

1 หมายถึง สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวังในการสรา้งเสริม
เรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภยั ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ตวัอยา่งเชน่  
1) ดา้นครู  

- ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา มีความรูค้วาม
เขา้ใจในการสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 
และเดก็ทั่วไปในชัน้เรียนรว่ม 

2) ดา้นนกัเรียน 
- ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาร่วมกัน วางแผน

ใหเ้ด็กท่ีมี ความบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กทั่วไป ในชัน้เรียนร่วมไดร้บัการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย จนสามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัไปปรบัใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

3) ดา้นหลกัสตูร 
- ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาร่วมกันปรับ

หลกัสตูร ใหมี้สาระเนือ้หาหรือขอบขา่ยสาระการเรียนรูส้ขุศึกษา ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู ้ เรื่อง
การดแูลสุขภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่มจาก
เรื่องใกลต้วั 
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4) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษารว่มกนัออกแบบ

การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภัย ส าหรบัเด็ก ท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม โดยค านงึถึงแผน IEP 

5) ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
- ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาร่วมกันประเมิน

การใชส่ื้อการเรียนการสอนเรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสตปัิญญาและเดก็ทั่วไป ในชัน้เรียนรว่ม เพ่ือพฒันาปรบัปรุงตอ่ไป 

6) ดา้นการวดัผลและประเมินผล 
- ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาร่วมกัน จัดท า

หลกัเกณฑก์ารวดัผลและประเมินผลเรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั โดยสอดคลอ้งแผน 
IEP ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ตอนท่ี 3 แนวทางในการสรา้งเสริมเรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหค้รูไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวทางในการสรา้ง
เสริมเรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้
เรียนรว่ม ตามองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรียนการสอน คือ 1) ดา้นครู   2) ดา้นนกัเรียน  
3) ดา้นหลกัสตูร  4) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 5) ดา้นส่ือการเรียนการสอน 6) ดา้นการวดัผล
และประเมินผล 7) อ่ืน ๆ  

2.2 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม เสนออาจารยท่ี์
ปรกึษาเพ่ือขอค าปรกึษาและน ามาจดัท าเป็นแบบสอบถาม 

2.3 น าแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่มท่ีผ่านการพิจารณา
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิง
เนือ้หา จ านวน 5 ท่าน โดยเป็นผู้เช่ียวชาญดา้นการวดัผลและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน ดา้น
การศึกษาพิเศษ และการเรียนร่วม จ านวน 1 ท่าน ด้านการศึกษาพิเศษและการสอนแบบ   
Co-Teaching จ  านวน 1 ท่าน ดา้นการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 1 ท่าน  
ดา้นการสอนสุขศึกษา จ านวน 1 ท่าน ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ก โดยการหาค่าดชันีความ
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สอดคลอ้ง (Index of Item- Objective Congruence: IOC) และเลือกขอ้ค าถามท่ีไดค้า่ดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) ≥ 0.50 ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะท่านจะใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงันี ้(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 
2561: 203) 
 ให ้+1 ถา้แนใ่จวา่ ขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัเนือ้หาตามจดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 ให ้0 ถา้ไมแ่นใ่จวา่ ขอ้ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัเนือ้หาตามจดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 ให ้-1 ถา้แนใ่จวา่ ขอ้ค าถามนัน้ไมส่อดคลอ้งกบัเนือ้หาตามจดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 พบว่า ทุกขอ้ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และมีขอ้เสนอแนะใหป้รบั
การใชภ้าษาใหช้ดัเจนยิ่งขึน้  

2.4 ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญก่อนไปทดลองใช ้ 
2.5 ตรวจสอบคุณ ภาพด้านความ เช่ือมั่ นของแบบสอบถามฯ โดยน า

แบบสอบถามฯ ไปเก็บข้อมูลกับครูการศึกษาพิ เศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ท่ีสอนชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนสงักดัสพป.กทม.ท่ีสอนในชัน้เรียนรว่มวิชาสขุศกึษา จ านวน 30 คน
ท่ีไม่ใช่ประชากรของการวิจัยในครัง้นี ้เม่ือวันท่ี25-31 มกราคม 2563 เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient:) ไดค้า่ความเช่ือมั่นของสภาพท่ีคาดหวงัเท่ากบั .989 และความเช่ือมั่นของสภาพท่ี
เป็นจรงิ เทา่กบั .977 
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ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่การสรา้งเสริม 
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

3. การพทัิกษสิ์ทธิของประชากรและผู้ให้ข้อมูล  
ผูว้ิจยัส่งเคา้โครงปริญญานิพนธเ์ขา้รบัการพิจารณาจรยิธรรม โครงการวิจยัท่ีท า

ในมนุษยจ์าก คณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท าในมนุษย ์บณัฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขท่ีโครงการวิจัย SWUEC-G 195/2562E เม่ือผ่านการอนุมัต ิ
ผูว้ิจยัไดท้  าการพิทกัษ์สิทธิของกลุ่มเป้าหมาย โดยการแนะน าตวั ชีแ้จงวตัถุประสงคแ์ละขัน้ตอน

1. การศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ส าหรบัใชส้อบถามสิ่งท่ีเป็นจรงิและสิ่งท่ีคาดหวงัของครูท่ีมี
ตอ่การสรา้งเสรมิเรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความ

บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

2. น าแบบสอบถามฯเสนออาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือขอค าปรกึษาและน ามาจดัท าเป็น
แบบสอบถาม 

 

3.น าแบบสอบถามฯ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาเพ่ือตรวจสอบคณุภาพ 
ดา้นความตรงเชิงเนือ้หา จ านวน 5 ทา่น 

4. เลือกขอ้ค าถามท่ีไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ≥ 0.50  
และปรบัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใชภ้าษาใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

5. หาคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั  
โดยวิธีการหาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
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การวิจัยใหผู้เ้ขา้ร่วมการวิจัยทราบ พรอ้มทัง้ลงนามยินยอมและขอความร่วมมือในการรวบรวม
ขอ้มลูโดยชีแ้จงสิทธ์ิท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้รว่มการวิจยั หรือสามารถปฏิเสธท่ีจะไม่เขา้รว่ม
การวิจยัในครัง้นีไ้ด ้โดยไม่มีผลตอ่การบริการใด ๆ ท่ีจะไดร้บั ส าหรบัขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัครัง้นี ้
จะไม่มีการเปิดเผยใหเ้กิดความเสียหายแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีท าการวิจยั โดยผูว้ิจยัเสนอการวิจยัใน
ภาพรวมและน ามาใชป้ระโยชนใ์นการศกึษาเทา่นัน้ (ภาคผนวก ช) 

4. การเก็บข้อมูล  
4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยถึง

ผูอ้  านวยการสถานศกึษาเพ่ือขอความรว่มมือครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนสขุศกึษาในโรงเรียน
เรียนรว่มสงักดักรุงเทพมหานคร และหนงัสือขอขอ้มลูจากผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือนดัหมายวนัเวลาในการ
เก็บขอ้มลูระหวา่งวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ ์-  3 มีนาคม 2563 

4.2 ส่งแบบสอบถามพรอ้มหนงัสือขอความรว่มมือไปยงัโรงเรียนเรียนรว่มสงักัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 134  โรงเรียนไปทางไปรษณียพ์รอ้มแนบซองติดแสตมป์เพ่ือส่งกลับ 
จ านวน 53 ฉบบั ติดตอ่ดว้ยตนเอง จ านวน 50 ฉบบั ทาง Google Forms จ  านวน 150 ฉบบั รวม จ านวน 
253 ฉบบั  

4.3 น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความเรียบรอ้ยของข้อมูล  
ก่อนน าไปวิเคราะหข์อ้มลู โดยไดคื้นมาครบทัง้ 253 ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ 100 

5. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
น าขอ้มลูแบบสอบถามมาวิเคราะหด์ว้ยสถิตพืิน้ฐาน  โดยด าเนินการ ดงันี ้
การวิเคราะหข้์อมูลเชิงปริมาณ 

5.1 วิเคราะหข์อ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามโดยหาคา่ความถ่ีและหา
คา่รอ้ยละ 

5. 2  วิเคราะหค์วามคดิเห็นโดยใชค้า่เฉล่ีย (µ) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ()  
5.3  วิเคราะหห์าความตอ้งการจ าเป็นในการสรา้งเสริมเรื่องการดแูลสขุภาพ

และความปลอดภัย ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม โดยใช้ดัชนี
ความส าคญัของล าดบัความตอ้งการจ าเป็น โดยใชเ้ทคนิค Modified Priority Needs Index: PNI 
Modified   (สวุิมล วอ่งวาณิช, 2558) 
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โดยใชส้ถิตเิพ่ือตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 
1) หาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างขอ้ค าถามกบัจดุประสงคโ์ดยใช้

สตูร (โชตกิา ภาษีผล, 2559: 98) 

IOC =  
N

R   

เม่ือ IOC = คา่ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบั      
                         จดุประสงค ์

   R  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N  = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

2) หาคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient:) กรณีท่ีการใหค้ะแนนเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(rating scale) 

     = 












 
−

− 2ts

2
is11k

k
(วรรณี แกมเกต,ุ 2555: 233)  

  เม่ือ  

     คือ   คา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
    k คือ   จ  านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
    2

iS  คือ   ความแปรปรวนของแบบสอบถามรายขอ้ 

       2
tS    คือ   ความแปรปรวนของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

และสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
3) คา่เฉล่ีย (  ) โดยใชส้ตูร 

    =  
N

X  (ประภาพรรณ เส็งวงศ,์ 2551: 261) 

 เม่ือ   = คา่เฉล่ีย 
  X  = ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  N  = คะแนนเตม็ 
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4) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) โดยใชส้ตูร 
 

     = 
N

 − 2)( 
 (วรรณี แกมเกต,ุ 2555: 324)   

  เม่ือ   แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     แทน คะแนนแตล่ะคน 
   N  แทน จ านวนคนในกลุม่ 
     แทน คา่เฉล่ีย 

5) คา่รอ้ยละ 
 รอ้ยละ  =   สดัสว่น × 100 (วรรณี  แกมเกต,ุ 2555: 329) 

6) ค่า Modified Priority Needs Index: PNI Modified (สุวิมล ว่องวานิช , 
2558)   

PNI Modified = (I – D)/D 
เม่ือ   PNI   หมายถึง  ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 

  I         หมายถึง คา่เฉล่ียของสภาพท่ีควรจะเป็น/สภาพท่ีคาดหวงั 
  D       หมายถึง คา่เฉล่ียของสภาพท่ีเป็นอยู่/สภาพท่ีเป็นจรงิ 

7) การแปลความ 
ระดบัความคิดเห็นของสภาพปัญหาในการสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพ

และความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม จากคา่เฉล่ีย แบ่ง 
4 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2560) 

3.51- 4.00 หมายถึง สภาพความเป็นจรงิและสภาพท่ีคาดหวงัในการ
สรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้
เรียนรว่มอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

2.51 -3.50 หมายถึง สภาพความเป็นจรงิและสภาพท่ีคาดหวงัในการ
สรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้
เรียนรว่มอยูใ่นระดบัมาก 

1.51 - 2.50 หมายถึง สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวังใน
การสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาใน
ชัน้เรียนรว่มอยูใ่นระดบันอ้ย 



 114 
 

1.00 -1.50 หมายถึง สภาพความเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัในใน
การสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาใน
ชัน้เรียนรว่มอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

การวิเคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ 
5.4 วิเคราะหแ์นวทางในการสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัย

ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม โดยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content  
Analysis) 

ผลที่ได้จากระยะที่ 1 ข้ันตอนที่ 2  คือ น าผลการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น (Need Assesment Research)ในการสรา้งเสริมเรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภัย 
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม มาสมัภาษณเ์ชิงลกึ เพ่ือหาแนวทางใน
การสรา้งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ข้ันตอนที่ 3 ศกึษาแนวทางในการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบั
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

1.ผู้ให้ข้อมูล  
ผู้เช่ียวชาญและผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติท่ีผู้วิจัย

ก าหนดเฉพาะดา้น จ านวน 7 คน โดยเป็น ผู้เช่ียวชาญดา้นการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา โดยจบวุฒิการศึกษาตัง้แต่ระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอก ดา้นการศึกษาพิเศษ  
มีประสบการณ์ในการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน 
ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีการสอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) เป็นวิทยากรหรือท างานวิจัยหรือมี
ผลงานวิจยัทางดา้นวิธีการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) จ านวน 1 คน ผูบ้ริหารโรงเรียนเรียน
รว่ม มีประสบการณใ์นการบริหารโรงเรียนเรียนร่วม ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน ครูการศึกษา
พิเศษ โดยจบวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี ดา้นการศึกษาพิเศษขึน้ไป มีประสบการณ์ในการ
สอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป จ านวน 2 คน ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา
โรงเรียนเรียนรว่มระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสบการณใ์นการสอนวิชาสขุศกึษาในชัน้เรียน
ร่วม ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน และ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเรียนรวม โดยมีวุฒิทางการศึกษา
พิเศษ จ านวน 1 คน รวมจ านวน 7 คน ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ข  
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2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  

แบบสัมภาษณเ์ชิงลึกโดยมีประเดน็ในการสมัภาษณจ์ากผลการประเมินความ 
ตอ้งการจ าเป็น (Need Assesment Research)ในการสรา้งเสริมเรื่องการดแูลสุขภาพและความ
ปลอดภยั ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม โดยประเด็นการสมัภาษณ์
เป็นค าถามปลายเปิด เก่ียวกับแนวทางในการสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม จ านวน 6 ข้อ ตามองคป์ระกอบท่ี
ส าคัญของการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้ 1) ด้านครู   2) ด้านนักเรียน  3) ด้านหลักสูตร   
4) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 5) ดา้นส่ือการเรียนการสอน 6) ดา้นการวดัผลและประเมินผล 

มีขัน้ตอนการสรา้งและพฒันา ดงันี ้  
1.1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ส าหรบัการสรา้งแบบสมัภาษณเ์ชิงลึกในการสรา้ง

เสริมเรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้
เรียนรว่ม 

1.2 น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาและ
น ามาจดัท าเป็นแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

1.3 น าแบบสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ 
ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาเพ่ือตรวจสอบคณุภาพดา้นความตรงเชิงเนือ้หา จ านวน 5 ท่าน โดยเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการวดัผลและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศกึษาพิเศษ และการเรียนรว่ม 
จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศกึษาพิเศษและการสอนแบบ Co-Teaching จ  านวน 1 ท่าน ดา้นการสอน
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 1 ท่าน  ดา้นการสอนสุขศึกษา จ านวน 1 ท่านดัง
รายละเอียดในภาคผนวก ก โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item- Objective 

Congruence: IOC) และเลือกประเด็นการสนทนาท่ีไดค้่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ≥ 0.50     
ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะทา่นจะใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงันี ้(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561: 203) 

ให้ +1 ถ้าแน่ใจว่า ประเด็นการสัมภาษณ์นั้นสอดคล้องกับเนื ้อหาตาม
จดุประสงค ์  ท่ีตอ้งการวดั 

ให้ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ประเด็นการสัมภาษณ์นั้นสอดคล้องกับเนื ้อหาตาม
จดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
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ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่า ประเด็นการสัมภาษณ์นั้นไม่สอดคล้องกับเนือ้หาตาม
จุดประสงคท่ี์ตอ้งการวดัพบว่า ทุกประเด็นการสัมภาษณ์ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่า
1.00 และมีขอ้เสนอแนะใหป้รบัการใชภ้าษาใหช้ดัเจนยิ่งขึน้  

1.4 ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปใช ้
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการสรา้งแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึแนวทางในการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.1 ผูว้ิจัยขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลัยถึงผูใ้ห้

ข้อมูลจ านวน  5 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจงจากประสบการณ์การเรียนและการท างานตาม
คณุสมบตัเิฉพาะดา้นเพ่ือขอความอนเุคราะหใ์นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี ส าหรบัการสรา้งแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึในการสรา้งเสรมิเรื่องการดแูล
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

2. น าแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึฯ เสนออาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือขอค าปรกึษาและน ามาจดัท าเป็น               
แบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ 

 

3.น าแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึฯ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาเพ่ือตรวจสอบคณุภาพ 
ดา้นความตรงเชิงเนือ้หา จ านวน 5 ทา่น 

4. เลือกประเดน็การสมัภาษณท่ี์ไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ≥ 0.50  
และปรบัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใชภ้าษาใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
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3.2 ผู้วิจัยด าเนินการติดต่อผู้เช่ียวชาญและผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งผลการวิจัย
ขัน้ตอนท่ี 1 จากแบบสอบถามท่ีไดท้  าการวิเคราะหเ์รียบรอ้ยแลว้ และส่งประเด็นการสมัภาษณ์
ลว่งหนา้ใหก้บั ผูถ้กูสมัภาษณ ์

3.3 ผูว้ิจัยนดัวนัเวลาสมัภาษณ์ โดยติดต่อผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือขอ
อนญุาตสมัภาษณท์างโทรศพัท ์

3.4 ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญและผู้ท่ี เก่ียวข้อง จ านวน 7 คน 
ระหว่าง วนัท่ี 19 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 ดว้ยตนเองและน าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบ
ความสมบรูณข์องขอ้มลู ก่อนน าไปวิเคราะห ์สรุป เรียบเรียง และจดัหมวดหมูข่อ้มลู 

4. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
วิเคราะหแ์นวทางในการสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบั

เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม โดยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis)

จากแบบการสมัภาษณเ์ชิงลกึใน 6 ขอ้ คือ 

1) ดา้นครู    
2) ดา้นนกัเรียน   
3) ดา้นหลกัสตูร   
4) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  
5) ดา้นส่ือการเรียนการสอน  
6) ดา้นการวดัผลและประเมินผล 

ผลที่ได้จากระยะที่ 1 คือ น าสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทาง
ในการสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา
ในชัน้เรียนรว่ม มาใชส้รา้งเป็นรา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบั
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มในระยะท่ี 2 

ระยะที่ 2 การสร้างโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ส าหรับเด็กที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญาในช้ันเรียนร่วม มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างโปรแกรมสร้าง
เสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาใน
ช้ันเรียนร่วม  
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โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 จดัท ารา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบัเดก็ 

ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากระยะท่ี 1 มาด าเนินการ
สรา้งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัย ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ประกอบดว้ย  จดุมุง่หมาย ลกัษณะของโปรแกรม การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่ม
โปรแกรม วิธีการจดักิจกรรม แผน IEP แผนการจดัการเรียนรูท้ัง้ 12 แผน  การประเมินผล แบบ
ประเมินความสามารถในการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา ในชัน้เรียนรว่ม และคูมื่อการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั 
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ขัน้ท่ี 2 ตรวจสอบคณุภาพรา่งโปรแกรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
ขัน้ท่ี 3 จดัการสนทนากลุ่มเพ่ือพิจารณารา่งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและ

ความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 
1.ผู้ให้ข้อมูล ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้เก่ียวข้อง โดยเลือกแบบเจาะจง ตาม

คณุสมบตัท่ีิผูว้ิจยัก าหนดเฉพาะดา้น ประกอบดว้ย 
1.1 ผู้ เช่ี ยวชาญด้าน เด็ก ท่ี มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา โดยจบ 

วฒุิการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปริญญาโท หรือปรญิญาเอก ดา้นการศกึษาพิเศษ มีประสบการณใ์นการ
บรหิารสถานศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา จ านวน 1 คน 

1.2 ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร  
มีประสบการณก์ารบรหิารโรงเรียนเรียนรว่มสงักดักรุงเทพมหานคร ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน 

1.3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจัดการเรียนรวม โดยจบวุฒิการศึกษาตัง้แต่ระดบั
ปรญิญาโท หรือปรญิญาเอก ดา้นการศกึษาพิเศษ จ านวน 1 คน 

1.4 ผู้เช่ียวชาญดา้นวิธีการสอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) เป็นวิทยากร
หรือท างานวิจยัหรือมีผลงานวิจยัทางดา้นวิธีการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) จ านวน 1 คน 

1.5 ครูการศึกษาพิ เศษ  โดยจบวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน
การศกึษาพิเศษ ขึน้ไป มีประสบการณใ์นการสอนเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาตัง้แต ่5 ปี
ขึน้ไป จ านวน 3 คน 

1.6 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ในชั้นเรียนร่วม ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
มีประสบการณใ์นการสอนวิชาสขุศกึษาในชัน้เรียนรว่ม ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน ผูจ้ดบนัทึก
จ านวน 2 คน และผูจ้ดัการกลุม่จ  านวน 1 คน รวมทัง้สิน้ 11 คน ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ค 
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
2.1 รา่งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบัเด็ก 

ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม  ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ จ านวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่ 
1) จดุมุง่หมาย  
2) ลกัษณะของโปรแกรม  
3) การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม  
4) วิธีการจดักิจกรรมแบบ Co-Teaching  
5) แผน IEP  
6) แผนการจัดการเรียนรูท้ั้ง 12 แผน ตามรูปแบบการสอนแบบสถานี 

(Station Teaching)   
7) การประเมินผล  
8) แบบประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม  
9) คู่มือการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม    
2.2 แบบบันทึกการสนทนากลุ่มพิจารณาร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแล

สุขภาพและความปลอดภัย ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม  
โดยประเด็นสนทนาเป็นค าถามปลายเปิด เก่ียวกบัความเหมาะสม ขององคป์ระกอบของโปรแกรม 
จ านวน 9 ขอ้  

2.2 ร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็ก 
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

มีขัน้ตอนการสรา้งและพฒันา ดงันี ้
1) น าขอ้มูลในระยะท่ี 1 มายกร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพ

และความปลอดภยั ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
2) จัดท าร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม โดยองคป์ระกอบภายในโปรแกรม
ประกอบดว้ย  
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2.1) จดุมุง่หมาย  
เพ่ือพฒันาความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั 

ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา ในชัน้เรียนรว่ม 
2.2) ลกัษณะของโปรแกรม  

เป็นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาในชัน้เรียนรว่ม  
สปัดาหล์ะ 1 ชั่วโมง จ านวน 12 สปัดาห ์โดยประกอบดว้ย หน่วยการรกัสขุภาพ จ านวน 6 สปัดาห ์
หน่วยการใชชี้วิตปลอดภัย จ านวน 6 สปัดาห ์โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือ Co-Teaching รูปแบบ
การสอนแบบสถานี (Station Teaching) รว่มกับวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาโดยครูมีบทบาทวิเคราะห์งานและใช้การสอนตรง รวมทั้งวิธีการสอนในวิชา 
สขุศึกษา ไดแ้ก่ การสอนแบบสาธิต การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ การสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง 
และการสอนในสถานการณจ์รงิ  

2.3) การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
- ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาท่ีสอนชัน้ 

ประถมศกึษาปีท่ี 2 
- เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

อาย ุ8-10 ปี 
2.4) วิธีการจดักิจกรรมแบบ Co-Teaching 

ขัน้ท่ี 1 Co Plan ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา
ศกึษาและท าความเขา้ใจแผน IEP, แผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ในชั้นเรียนร่วม จ านวน 12 แผน ได้แก่          
1) หน่วยการรกัสุขภาพ จ านวน 6 แผน 2) หน่วยการใชชี้วิตปลอดภัย จ านวน 6 แผน โดยใชก้าร
สอนแบบร่วมมือ Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) ) รูปแบบนี้
ผูเ้รียนจะถูกแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือใหท้  างานรว่มกันในแตล่ะสถานี ครูอยู่ประจ าสถานีหรือ ครู
ทัง้ 2 คนเดินเย่ียมกิจกรรมผูเ้รียนทกุสถานี มีลกัษณะเป็นชัน้เรียนเดี่ยวท่ีมีครู 2 คน เนือ้หาถกูแบง่
ออกเป็น 2 ส่วน สถานีท่ี 1ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา 1 คน สอนนักเรียนกลุ่มท่ี 1 เรียนเรื่องใหม่ ใช้
วิธีการสอน   ในวิชาสขุศึกษา ไดแ้ก่ การสอนโดยใชก้ารสาธิต/ การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ/การ
สอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง/การสอนในสถานการณจ์ริง สถานีท่ี 2 ใหค้รูการศกึษาพิเศษสอน
ประยุกตเ์นือ้หาท่ีสอนในสปัดาหท่ี์ผ่านมาจนถึงเหตกุารณท่ี์สอนอยู่ในปัจจุบนั หลงัจากนัน้ก็จะมี
การเปล่ียนกลุ่มเรียน โดยครูผูส้อนจะสอนเนือ้หาเดิมโดยวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความ
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บกพรอ่งทางสติปัญญา โดยครูมีบทบาทวิเคราะหง์านและใชก้ารสอนตรง  และ สถานีท่ี 3 เป็นการ
เรียนรูอิ้สระดว้ยตนเอง ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายโดยเป็นคูเ่พ่ือนในการเรียนไวค้อยชว่ยเหลือกนัใน
การท างานแบบท าซ า้ โดยแตล่ะสถานีนัน้ผูเ้รียนท าใหค้รบภายใน 1 ชั่วโมง  

ขัน้ท่ี 2  Co Instruction ครูทัง้ 2 คนท าการสอนตามรูปแบบการ
สอนแบบร่วมมือ Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) ท่ีออกแบบไว ้
และ     แตล่ะสถานีท่ีออกแบบไว ้สถานีท่ี 1 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกบัวิชา
สุขศึกษา สถานีท่ี 2 ครูการศึกษาพิเศษ ใช้การสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา สถานีท่ี 3 ใชคู้เ่พ่ือนพาท าซ า้ในการเรียน 

ขัน้ท่ี 3 Co Assess ครูทัง้ 2 คนบนัทึกหลงัการสอน และร่วมกัน
ประเมินตนเองและนักเรียน โดยครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาประเมินเด็กทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ
ประเมินเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 

ขัน้ท่ี 4 Reflect หลงัการใชโ้ปรแกรมแลว้ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา
และครูการศกึษาพิเศษ ประเมินผลโดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยั ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา ในชัน้เรียนรว่ม 

2.5) แผน IEP  
2.6) แผนการจดัการเรียนรูท้ัง้ 12 แผน  
2.7) การประเมินผล  
2.8) แบบประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความ

ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 
2.9) คูมื่อการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ 

ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 
3) ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียน รู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัสูตร สาระการเรียนรู ้ตวัชีว้ัดท่ีตอ้งรู ้และวางโครงเรื่องท่ีจะ
สอน ประกอบดว้ยหนว่ยการรกัสขุภาพ 

3.1) เรื่องการดแูลตนเองไมใ่หเ้ป็นโรคตดิตอ่จ านวน 2 ชั่วโมง 
- การดแูลตนเองไมใ่หเ้ป็นไขห้วดัและไวรสั Covid-19 (1)  
- การดแูลตนเองไมใ่หเ้ป็นไขห้วดัและไวรสั Covid-19 (2)  

3.2) เรื่องการปอ้งกนัอนัตรายจากมลพิษ จ านวน 2 ชั่วโมง 
- การปอ้งกนัอนัตรายจากมลพิษ - การปอ้งกนัฝุ่ น PM2.5 (1) 
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- การปอ้งกนัอนัตรายจากมลพิษ - การปอ้งกนัฝุ่ น PM2.5 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.3) เรื่องการปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บจ านวน 2 ชั่วโมง 

- การปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บ – การท าแผลถลอกและการ 
ท าแผลจากของมีคม (1) 

- การปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บ – การท าแผลถลอกและการ 
ท าแผลจากของมีคม (2)หนว่ยการใชชี้วิตปลอดภยั 

3.4) เรื่องการขา้มถนนและการใชส้ะพานลอย จ านวน 2 ชั่วโมง 
- การป้องกันอุบตัิเหตุทางบก – การขา้มทางมา้ลายและการใช้

สะพานลอย (1) 
- การปอ้งกนัอบุตัเิหตทุางบก – การขา้มทางมา้ลายและการใช ้

สะพานลอย (2) 
3.5) เรื่องการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย จ านวน 2 

ชั่วโมง 
- การปอ้งกนัอบุตัิเหตทุางบก - การสวมหมวกนิรภยัและการคาด

เข็มขดันิรภยั (1) 
- การปอ้งกนัอบุตัิเหตทุางบก - การสวมหมวกนิรภยัและการคาด

เข็มขดันิรภยั (2) 
3.6) เรื่องการหนีไฟ จ านวน 2 ชั่วโมง 

- การปอ้งกนัอคัคีภยั – การหนีไฟ (1) 
- การปอ้งกนัอคัคีภยั – การหนีไฟ (2) 

4) น ารา่งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบั
เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่มท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้
ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินรา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ดา้นการวดัผลและ
ประเมินผล จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศกึษาพิเศษ และการเรียนรว่ม จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศกึษา
พิเศษและการสอนแบบ Co-Teaching จ  านวน 1 ท่าน ดา้นการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา จ านวน 1 ท่าน  ดา้นการสอนสขุศกึษา จ านวน 1 ท่าน ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ก 
โดยใชแ้บบประเมินมีลักษณะเป็นแบบประเมินนวัตกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญตามแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดบั (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561)  
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5   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ     
4   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
3   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง     
2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย   
1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสดุ    
 
การแปลความหมาย 
ระดบัความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่รา่งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูล

สุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม จาก
คา่เฉล่ีย แบง่ 5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2560) 

4.51- 5.00 หมายถึ ง  ผู้ เช่ี ยวชาญ มีความคิด เห็น เก่ียวกับร่าง
โปรแกรมฯ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

3.51- 4.50 หมายถึง  ผู้ เช่ี ยวชาญ มีความคิด เห็น เก่ียวกับร่าง
โปรแกรมฯ อยูใ่นระดบัมาก 

2.51-3.50 หมายถึ ง  ผู้ เ ช่ี ยวชาญ มีความคิด เห็ น เก่ียวกับ ร่าง 
โปรแกรมฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51- 2.50 หมายถึง  ผู้ เช่ี ยวชาญ มีความคิด เห็น เก่ียวกับร่าง
โปรแกรมฯ อยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00-1.50 หมายถึ ง  ผู้ เ ช่ี ยวชาญ มีความคิด เห็ น เก่ียวกับ ร่าง 
โปรแกรมฯ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

พบวา่ ทกุองคป์ระกอบไดค้า่ความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย
(  ) อยู่ระหว่าง 4.80-5.00  และมีขอ้เสนอแนะใหป้รบัเรื่องการเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรูจ้าก 
PAK เป็น KAP  

5) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มาปรบัปรุงก่อน 
น าไปใชส้นทนากลุม่ 
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ภาพประกอบ 11 ขัน้ตอนการสรา้งรา่งโปรแกรมการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

2.2 แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม โดยมีประเด็นในการสนทนาร่างโปรแกรม
สรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา ในชัน้
เรียนร่วม ในประเด็นความเหมาะสม ขององค์ประกอบของโปรแกรม ได้แก่ 1. จุดมุ่งหมาย 
 2.ลักษณะของโปรแกรม 3.การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรแกรม 4.วิธีการจัดกิจกรรม 5.แผน IEP         
6.แผนการจดัการเรียนรูท้ัง้ 12 แผน  7. การประเมินผล 8. แบบประเมินความสามารถในการดแูล
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม และ9.คูมื่อ

1. น าขอ้มลูในระยะท่ี 1 มายกรา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ 
ปลอดภยั ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

 

2. จดัท ารา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ 
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

 

3. ศกึษาหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 2 วิเคราะหห์ลกัสตูร สาระการเรียนรู ้ตวัชีว้ดัท่ีตอ้งรู ้และวางโครงเรื่องท่ีจะสอน 

 

4. น ารา่งโปรแกรมฯ ท่ีผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมิน จ านวน 5 ทา่น 

 

5. ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มาปรบัปรุงก่อน 
น าไปใชส้นทนากลุม่ 
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การใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม  

 มีขัน้ตอนการสรา้งและพฒันา ดงันี ้  
1) ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ส าหรบัการสรา้งแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 

รา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิเรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

2) น าแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอ
ค าปรกึษาและน ามาจดัท าเป็นแบบบนัทึกการสนทนากลุม่ 

3) น าแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม ท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารยท่ี์
ปรกึษาแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเนือ้หา จ านวน 5 
ทา่น โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการวดัผลและประเมินผล จ านวน 1 ทา่น ดา้นการศกึษาพิเศษ และ
การเรียนรว่ม จ านวน 1 ทา่น ดา้นการศกึษาพิเศษและการสอนแบบ Co-Teaching จ  านวน 1 ท่าน 
ดา้นการสอนเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา จ านวน 1 ท่าน  ดา้นการสอนสขุศกึษา จ านวน 
1 ท่านดังรายละเอียดในภาคผนวก ก โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item- 
Objective Congruence: IOC) โดยเลือกประเด็นการสนทนาท่ีไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) 

≥ 0.50 ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะทา่นจะใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงันี ้(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561: 203) 
ให ้+1 ถา้แน่ใจว่า ประเด็นการสนทนานัน้สอดคลอ้งกับเนือ้หาตาม

จดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
ให ้0   ถา้ไม่แน่ใจว่า ประเดน็การสนทนานัน้สอดคลอ้งกบัเนือ้หาตาม

จดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
ให้ -1  ถ้าแน่ใจว่า ประเด็นการสนทนานั้นไม่สอดคล้องกับเนือ้หา

ตามจดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
พบว่า ทกุประเด็นการสนทนาไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่า 

1.00 และมีขอ้เสนอแนะใหป้รบัภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารชดัเจนตรงประเดน็ 
4) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มาปรบัปรุง

ก่อนไปใชส้นทนากลุม่ 
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ภาพประกอบ 12 ขัน้ตอนการสรา้งแบบบนัทึกการสนทนากลุม่ รา่งโปรแกรมสรา้งเสริม 
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผูว้ิจัยขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลัยถึง

ผูใ้หข้อ้มูลจ านวน 8 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจงจากประสบการณ์การเรียนและการท างานตาม
คณุสมบตัเิฉพาะดา้นเพ่ือขอความอนเุคราะหใ์นการสนทนากลุม่ (Focus Group) 

3.2 ก าหนดวันสนทนากลุ่ม เพ่ือพิจารณาร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแล
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ในเรื่องของ
ความเหมาะสม  

3.3 ผูว้ิจัยท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผ่านโปรแกรม ZOOM ตาม
วัน เวลา ท่ี  นัดหมาย  เม่ื อวัน ท่ี  12 มิ ถุน ายน  2563 เวลา 09.00 – 12.00 น . ณ  ห้อง Live 
Conference Centerส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  โดยผู้วิจัยเป็นผู้น  าการสนทนา และมี

1.ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี ส าหรบัการสรา้งแบบบนัทึกการสนทนากลุม่ รา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิ
เรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม 

2. น าแบบบนัทกึการสนทนากลุม่เสนออาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือขอค าปรกึษาและน ามาจดัท าเป็น               
แบบบนัทกึการสนทนากลุม่ 

 

3.น าแบบบนัทึกการสนทนากลุม่ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาเพ่ือตรวจสอบคณุภาพ 
ดา้นความตรงเชิงเนือ้หา จ านวน 5 ทา่น 

4. เลือกประเดน็การสนทนากลุม่ท่ีไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ≥ 0.50  
และปรบัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารชดัเจนตรงประเดน็ 
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ผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุ่ม ผูจ้ดบนัทึกจ านวน 2 คน และผูจ้ดัการกลุ่มจ านวน 1 คน รวมทัง้สิน้ 11 คน 
ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ค  

3.4 ถอดเทปและน าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล  
ก่อนน าไปวิเคราะห ์สรุป เรียบเรียง และจดัหมวดหมูข่อ้มลู 

3.5 ผู้วิจัยน าผลท่ีไดม้าจัดท าเป็นร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม ท่ีสมบูรณ์ตาม
ค าแนะน าของผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ ก่อนน าไปใชก้บักลุม่เปา้หมายตอ่ไป 

4. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
4.1 วิเคราะหก์ารประเมินร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความ

ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม โดยผูเ้ช่ียวชาญ ใน 9 ขอ้ คือ 
1.จดุมุง่หมาย  
2.ลกัษณะของโปรแกรม  
3.การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม  
4.วิธีการจดักิจกรรมแบบ Co-Teaching  
5.แผน IEP  
6.แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 12 แผนตามรูปแบบการสอนแบบสถานี 

(Station Teaching) ทัง้เนือ้หา วิธีการสอน และส่ือการสอน  
7.การประเมินผลหลงัเรียน  
8. แบบประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม  
9.คู่มือการใช้โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม    
จากหาคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1) คา่เฉล่ีย (  ) โดยใชส้ตูร 

    =  
N

X  (ประภาพรรณ เส็งวงศ,์ 2551: 261) 

 เม่ือ   = คา่เฉล่ีย 
  X  = ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  N  = คะแนนเตม็ 
 



 128 
 

2) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) โดยใชส้ตูร 
 

     = 
N

 − 2)( 
 (วรรณี แกมเกต,ุ 2555: 324)   

  เม่ือ   แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     แทน คะแนนแตล่ะคน 
   N  แทน จ านวนคนในกลุม่ 
     แทน คา่เฉล่ีย 

3) แปลความหมาย 
ระดบัความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่รา่งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูล

สุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม จาก
คา่เฉล่ีย แบง่ 5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2560) 

            4.51- 5.00 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคดิเห็นเก่ียวกบัรา่งโปรแกรมฯ  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

    3.51- 4.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคดิเห็นเก่ียวกบัรา่งโปรแกรมฯ  
อยูใ่นระดบัมาก 

2.51-3.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคดิเห็นเก่ียวกบัรา่งโปรแกรมฯ  
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
                            1.51 - 2.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคดิเห็นเก่ียวกบัรา่งโปรแกรมฯ 
อยูใ่นระดบันอ้ย 

    1.00 -1.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคดิเห็นเก่ียวกบัรา่งโปรแกรมฯ  
อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

4.2 วิเคราะห์ร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม จากผู้เข้าร่วมสนทนา โดยการ
วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis)  

4.3 ผูว้ิจยัน าค าแนะน าและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดจ้ากการสนทนา
กลุ่มในเรื่องขัน้ท่ี 1 Co Plan ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาร่วมกันวางแผนและ
เตรียมการสอนก าหนดจดุประสงคใ์หเ้หมือนกบัเด็กทั่วไปแตไ่ปปรบัท่ีวิธีกับเกณฑก์ารประเมินมา
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ปรบัปรุงโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ก่อนน าไปใชจ้รงิ 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมมีความมุ่งหมายเพื่อทดลองใช้และปรับปรุง
โปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม  

โดยผูว้ิจยัด าเนินการ ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ผูว้ิจัยน าขอ้มูลในระยะท่ี 2 มาจัดท าเป็นโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแล

รกัษาสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 
ขัน้ตอนท่ี 2 จัดประชุมชีแ้จงขัน้ตอนทดลองใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลรกัษา

สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใชโ้ปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลรกัษาสขุภาพและความปลอดภัย

ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม กบัโรงเรียนอาสาสมคัร 
ขัน้ตอนท่ี 4 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมสรา้งเสริมสุขภาพ

และความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วมจาก ค่า E1/E2 
และ E.I. 

ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุงโปรแกรมสรา้งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็ก 
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มจากผูใ้ชโ้ปรแกรม 

ข้ันที ่1 ทดลองใช้โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับ 
เดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม 

1.กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  
1.1 ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาสอนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2  

ในชัน้เรียนรว่ม ท่ีสมคัรใจเขา้รว่มการทดลองจ านวน 2 คน และมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
1) ครูการศึกษาพิเศษท่ีมีประสบการณ์สอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

สตปัิญญา ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 
2) ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาท่ีมีประสบการณส์อนเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง

สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 
1.2 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วมท่ีสมัครใจเขา้ร่วม

การทดลอง จ านวน 6 คน และมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
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1) เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยมีระดับ
สตปัิญญาอยูใ่นชว่ง 50-69  

2) มีใบรบัรองแพทยห์รือบตัรคนพิการ ไมมี่ความพิการซอ้น 
3) อายรุะหวา่ง 8- 10 ปี เรียนอยูใ่นชัน้เรียนรว่ม 
4) ผูป้กครองอนญุาตและเดก็สมคัรใจเขา้รว่มการทดลอง 

2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
2.1 คู่มือการใช้โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม จ านวน 1 เลม่  
2.2 แผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั 

ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มท่ีอยูใ่นโปรแกรม ฯ จ านวน 12 แผน 
2.3 ส่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความ

บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม จ านวน 12 ชดุ 
2.4 แบบประเมินความสามารถในการสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความ

ปลอดภยั ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 1 ฉบบั 
โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงันี ้
2.1 คู่มือการใช้โปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความ

ปลอดภัยส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม จ านวน 1 เล่ม 
มีขัน้ตอนการสรา้งและพฒันา ดงันี ้

1) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดท าคู่มือการใชโ้ปรแกรมสรา้ง
เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม 

2) จดัท าคู่มือการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม จ านวน 1 เลม่ ประกอบดว้ย  

2.1) ความหมายของโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม            

2.2) ส่วนประกอบของโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและ
ความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  

2.3) ค าชีแ้จงส าหรบัผูใ้ชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและ
ความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  

2.4) สิ่งท่ีผูส้อนและผูเ้รียนตอ้งเตรียม   
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2.5) บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน  
2.6) การจดัหอ้งเรียน  
2.7) เนือ้หาสาระของกิจกรรม  
2.8) ตารางจดักิจกรรม  
2.9) ตวัอยา่งแผน IEP   
2.10) ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู ้  
2.11) แบบประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความ

ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  
2.12)แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อโปรแกรมสรา้ง

เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม 

3) น าคู่มือการใช้โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วมท่ีผ่านการพิจารณาจาก
อาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินรา่งคูมื่อการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม จ านวน 5 ท่าน 
ประกอบดว้ย ดา้นการวัดผลและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศึกษาพิเศษ และการเรียน
รว่ม จ านวน 1 ทา่น ดา้นการศกึษาพิเศษและการสอนแบบ Co-Teaching จ  านวน 1 ทา่น ดา้นการ
สอนเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา จ านวน 1 ท่าน  ดา้นการสอนสุขศึกษา จ านวน 1 ท่าน 
ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก โดยใช้แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบประเมินนวัตกรรมโดย
ผู้เช่ียวชาญตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ , 
2561)  

5     หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ     
4     หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
3     หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง     
2     หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย   
1     หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสดุ   
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การแปลความหมาย 
ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่รา่งโปรแกรมสรา้งเสริม

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม 
จากคา่เฉล่ีย แบง่ 5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2560) 

4.51- 5.00 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคูมื่อการ
ใชโ้ปรแกรมฯ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

3.51- 4.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคูมื่อการ
ใชโ้ปรแกรมฯ อยูใ่นระดบัมาก 

2.51-3.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับคู่มือการ
ใชโ้ปรแกรมฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51- 2.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคูมื่อการ
ใชโ้ปรแกรมฯ อยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00-1.50 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับคู่มือการ
ใชโ้ปรแกรมฯ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

พบว่า ทุกองคป์ระกอบไดค้่าความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  
มีคา่เฉล่ีย(  ) อยู่ระหวา่ง 4.80-5.00  และมีขอ้เสนอแนะใหป้รบัเรื่องการเขียนบทบาทของผูส้อน
และผูเ้รียนใหช้ดัเจนมากขึน้ 

4) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มาปรบัปรุง
ก่อนน าไปสนทนากลุม่พรอ้มรา่งโปรแกรมฯ และทดลองใช ้
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ภาพประกอบ 13 ขัน้ตอนการสรา้งคูมื่อการใชโ้ปรแกรมการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพ 
และความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ทั้ง 4 ชนิดได้
ด  าเนินการพรอ้มกนั ดงันี ้

3.1 ผูว้ิจัยขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลัยถึง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา เพ่ือขอความร่วมมือครูการศึกษาพิเศษ ครูผูส้อนสุขศึกษา ผูป้กครอง 
และเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในโรงเรียนเรียนรว่มสงักดักรุงเทพมหานครท่ีสมคัรใจทัง้
โรงเรียนท่ีทดลองใชเ้ครื่องมือและทดลองจรงิ เพ่ือนดัหมายวนัเวลาในการเก็บขอ้มลู 

3.2 ผูว้ิจยัท าการทดลองใชคู้่มือการใช้โปรแกรมฯ จ านวน 1 เล่ม ในชัน้เรียน
ร่วมร่วมกับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา จ านวน 2 ครั้ง เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 ถึง วันท่ี 17 
กรกฎาคม 2563 

 

1. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าคูมื่อการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูล 
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
 

2. จดัท าคูมื่อการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั                 
ส  าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

 

3. น าคูมื่อการใชโ้ปรแกรมฯ ท่ีผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมิน จ านวน 5 ทา่น พรอ้มรา่งโปรแกรมฯ 

 

4. ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มาปรบัปรุงก่อน 
น าไปสนทนากลุม่พรอ้มรา่งโปรแกรมฯ และทดลองใชเ้พ่ือดคูวามเหมาะสม 

ในการใชภ้าษาก่อนการทดลองจรงิ 
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3.3 ผู้วิจัยน าผลท่ีได้มาจัดท าเป็นคู่มือการใช้โปรแกรมฯ จ านวน 1 เล่ม 
ท่ีสมบรูณตามผลท่ีไดจ้ากการทดลองใช ้

3.4 ผูว้ิจยัเป็นผูท้ดลองจริงคูมื่อการใชโ้ปรแกรมฯ จ านวน 1 เลม่ ในฐานะเป็น
ครูการศึกษาพิเศษรว่มสอนกับครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา จ านวน 10 ครัง้ และใหค้รูการศึกษาพิเศษ
ร่วมสอนกับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา จ านวน 2 ครั้ง  ตั้งแต่วัน ท่ี  20 กรกฎาคม  2563 ถึ ง  
วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563    

4. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
4.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้คู่มือการใช้โปรแกรมฯ จ านวน 1 เล่ม กับ

โรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มเปา้หมายในการทดลองจริงแตมี่ความใกลเ้คียงกนั เพ่ือดคูวามเหมาะสมของ
การใชภ้าษา โดยมีการปรบัค าใหช้ดัเจนและเขา้ใจมากขึน้ 

4.2 ผูว้ิจัยตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการใช้โปรแกรมฯโดยใชข้ัน้ตอนการ
ทดลองใชก้ับครูและประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่โปรแกรมสรา้งเสริมการ
ดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่มหลัง
การทดลองจรงิ 

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในช้ันเรียนร่วม จ านวน 12 แผน        
ทีส่ร้างขึน้ในโปรแกรม ฯ  

มีขัน้ตอนการสรา้งและพฒันา ดงันี ้
1) ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้ง

เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม 

2) จดัท าแผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรับ เด็ก ท่ี มีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้น เรียนร่วม จ านวน 12 แผน 
ประกอบดว้ย  

2.1)  มาตรฐานการเรียนรู ้
2.2)  ตวัชีว้ดัชัน้ปี 
2.3)  สาระส าคญั 
2.4) จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 
2.5) สาระการเรียนรู ้
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หนว่ยการรกัสขุภาพ 
1) เรื่องการดแูลตนเองไมใ่หเ้ป็นโรคตดิตอ่ จ  านวน 2 ชั่วโมง 

- การดแูลตนเองไมใ่หเ้ป็นไขห้วดัและไวรสั Covid-19 (1)  
- การดแูลตนเองไมใ่หเ้ป็นไขห้วดัและไวรสั Covid-19 (2)  

2) เรื่องการปอ้งกนัอนัตรายจากมลพิษ จ านวน 2 ชั่วโมง 
- การปอ้งกนัอนัตรายจากมลพิษ - การปอ้งกนัฝุ่ น PM2.5 (1) 
- การปอ้งกนัอนัตรายจากมลพิษ - การปอ้งกนัฝุ่ น PM2.5 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3) เรื่องการปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บ จ านวน 2 ชั่วโมง 
- การปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บ – การท าแผลถลอกและการท า

แผลจากของมีคม (1) 
- การปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บ – การท าแผลถลอกและการท า

แผลจากของมีคม (2) หนว่ยการใชชี้วิตปลอดภยั 
4) เรื่องการขา้มถนนและการใชส้ะพานลอย จ านวน 2 ชั่วโมง 

- การปอ้งกนัอบุตัเิหตทุางบก – การขา้มทางมา้ลายและการใช ้
สะพานลอย (1) 

- การปอ้งกนัอบุตัเิหตทุางบก – การขา้มทางมา้ลายและการใช ้
สะพานลอย (2) 

5) เรื่องการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย จ านวน 2 
ชั่วโมง 

- การปอ้งกนัอบุตัิเหตทุางบก - การสวมหมวกนิรภยัและการคาด
เข็มขดันิรภยั (1) 

- การปอ้งกนัอบุตัิเหตทุางบก - การสวมหมวกนิรภยัและการคาด
เข็มขดันิรภยั (2) 

6) เรื่องการหนีไฟ จ านวน 2 ชั่วโมง 
- การปอ้งกนัอคัคีภยั – การหนีไฟ (1) 
- การปอ้งกนัอคัคีภยั – การหนีไฟ (2) 
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2.6) กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้รูปแบบการสอนแบบ
รว่มมือ (Co-Teaching) การสอนแบบสถานี (Station Teaching)  

- สถานีท่ี 1 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาใช้วิ ธีสอนท่ีเหมาะสมกับ
กิจกรรมเช่น การสอนโดยใชก้ารสาธิต การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมมติ การสอนโดยใชส้ถานการณ์
จ าลอง การสอนโดยใชส้ถานการณจ์รงิ 

- สถานีท่ี 2 ครูการศกึษาพิเศษมีบทบาทวิเคราะหง์านและใชก้าร
สอนตรง 

- สถานนีท่ี 3 คูเ่พ่ือนพาท าซ า้ผา่นส่ือท่ีจดัท าขึน้ 
2.7) การวดัและประเมินผล 

- การวดัและประเมินผลส าหรบัเดก็ทั่วไป 
- การวัดและประเมินผลส าหรับเด็ก ท่ีมีความบกพร่องทาง

สตปัิญญา 
2.8) กิจกรรมนอกเวลา 
2.9) ส่ือ/แหลง่เรียนรู ้

- ส่ือมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่ วไป เช่น ของจริง ใบงาน  
ใบความรู ้ส่ือภาพการต์นู  

- ส่ือมีความเหมาะสมส าหรับ เด็ก ท่ี มีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา เชน่ ของจรงิ ส่ือภาพของจรงิ ใบงานท่ีปรบัใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของเดก็ 

3) น าแผนการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วมท่ีผ่านการพิจารณาจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินแผนการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม  จ านวน  
5 ท่าน ประกอบดว้ย ดา้นการวดัผลและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศกึษาพิเศษ และการ
เรียนร่วม จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศึกษาพิเศษและการสอนแบบ Co-Teaching จ  านวน 1 ท่าน 
ดา้นการสอนเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา จ านวน 1 ท่าน  ดา้นการสอนสขุศกึษา จ านวน 
1 ท่าน ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ก โดยใชแ้บบประเมินมีลกัษณะเป็นแบบประเมินนวตักรรม
โดยผูเ้ช่ียวชาญตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดบั (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 
2561)  
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5   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ     
4   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
3   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง     
1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย   
1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสดุ    
การแปลความหมาย 

ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือ
สรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้
เรียนรว่ม จากคา่เฉล่ีย แบง่ 5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2560) 

4.51- 5.00 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแผนการ
จดัการเรียนรูอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

3.51- 4.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแผนการ
จดัการเรียนรูอ้ยูใ่นระดบัมาก 

2.51-3.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแผนการ
จดัการเรียนรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51- 2.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแผนการ
จดัการเรียนรูอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00-1.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับแผนการ
จดัการเรียนรูอ้ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

พบว่า ทุกองค์ประกอบได้ค่าความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  
มีค่าเฉล่ีย(  ) อยู่ระหว่าง 4.80-5.00  และมีขอ้เสนอแนะใหป้รบัเรื่องการเขียนจุดประสงคก์าร
เรียนรูจ้าก PAK เป็น KAP  

4) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มาปรบัปรุงก่อน 
น าไปสนทนากลุม่พรอ้มรา่งโปรแกรมฯ และทดลองใช ้
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ภาพประกอบ 14 ขัน้ตอนการสรา้งแผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม  

จ านวน 12 แผนท่ีสรา้งขึน้ในโปรแกรม ฯ 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผูว้ิจยัท าการทดลองใชแ้ผนการจัดการเรียนรูฯ้ ในชัน้เรียนร่วม เม่ือวนัท่ี 

6 กรกฎาคม 2563 ถึง วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ผู้วิจัยน าผลท่ีไดม้าจัดท าเป็นแผนการจัดการ
เรียนรูฯ้ ท่ีสมบรูณต์ามผลท่ีไดจ้ากการทดลองใช ้

3.3 ผูว้ิจยัเป็นผูท้ดลองจริงแผนการจดัการเรียนรูฯ้ ในฐานะเป็นครูการศกึษา
พิเศษร่วมกับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา จ านวน 10 แผน  และครูการศึกษาพิเศษกับครูผู้สอนวิชา      
สุขศึกษา ทดลองจริง ร่วมกันจ านวน 2 แผน  ตั้งแต่วัน ท่ี  20 กรกฎาคม  2563 ถึง วัน ท่ี  6 
พฤศจิกายน 2563    

 

1. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสรมิการดแูล 
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
 

2. จดัท าแผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั                 
ส  าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

 

3. น าแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ผา่นการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ประเมิน จ านวน 5 ทา่น พรอ้มรา่งโปรแกรมฯ 

 

4. ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มาปรบัปรุงก่อน 
น าไปสนทนากลุม่พรอ้มรา่งโปรแกรมฯ และทดลองใชเ้พ่ือดคูวามเหมาะสมในการจดั

กิจกรรมก่อนการทดลองจรงิ 
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4. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
4.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 2 แผน  

กบัโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจริงแต่มีความใกลเ้คียงกนั เพ่ือดคูวามเหมาะสม
ของการใช้ภาษา ระยะเวลา และขั้นตอนการจัดกิจกรรม  โดยมีการปรบัขยับเวลาในการท า
กิจกรรมใหก้ระชบัขึน้เพ่ือใหท้นัเวลาในการเรียนวิชาตอ่ไปได ้

4.2 ผูว้ิจยัตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยใชข้ัน้ตอนการทดลองใช้
แผนการจดัการเรียนรู ้ฯ กับ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม จากการหาค่า 
ประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ ์80/80 (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561)       

โดยสถิตท่ีิใชห้าประสิทธิภาพของแผนจดัการเรียนรูฯ้ ท่ีสรา้งขึน้ใน 
โปรแกรม ฯ ใชส้ตูร E1/E2 = 80/80 ดงันี ้ 

    E1   =  100


A

N

x
 

   

เม่ือ       E1 แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
             X แทน   คะแนนรวมของแบบวดัจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ะหวา่งเรียน 
              A แทน   คะแนนเตม็ของแบบวดัจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ะหว่างเรียน 
              N แทน   จ านวนนกัเรียน 
 

   E2   =  100


B

N

F
 

 

    เม่ือ        E2 แทน   ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์
           F แทน   คะแนนรวมของการทดสอบหลงัเรียน 
           B แทน   คะแนนเตม็ของการทดสอบหลงัเรียน 

                 N แทน   จ  านวนนกัเรียน 
 

2.3 ส่ือสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเดก็ทีม่ีความ
บกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม จ านวน 12 ชุด 

มีขัน้ตอนการสรา้งและพฒันา ดงันี ้
1) ศึกษาเอกสาร ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ือการสอนส าหรบัเด็กวยั 8-10 ปี

ทัง้เดก็ทั่วไปและเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 
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2) จัดท าส่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็ก 
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม จ านวน 12 ชุด โดยมีลกัษณะเป็นภาพของจริง 
และจัดท าในส่วนของเด็กทั่วไปดว้ย จ านวน 12 ชุดเช่นเดียวกัน โดยมีลักษณะเป็นภาพการต์ูน  
ในเรื่องตอ่ไปนี ้ 

2.1) วิธีการลา้งมือ 7 ขัน้ตอน 
2.2) วิธีไอ จาม ใสข่อ้พบั ขอ้ศอก 
2.3) วิธีใสห่นา้กากอนามยัทางการแพทย ์
2.4) วิธีใสห่นา้กากอนามยัแบบผา้ 
2.5) วิธีใสห่นา้กากอนามยั N 95 
2.6) การท าแผลถลอก 
2.7) การท าแผลจากของมีคม 
2.8) การสวมหมวกนิรภยั 
2.9) การคาดเข็มขดันิรภยั 
2.10) การขา้มทางมา้ลาย 
2.11) การใชส้ะพานลอย 
2.12) การหนีไฟ 

3) น าส่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมี
ความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วมท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ี มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ดา้นการวัดผลและ
ประเมินผล จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศกึษาพิเศษ และการเรียนรว่ม จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศกึษา
พิเศษและการสอนแบบ Co-Teaching จ  านวน 1 ท่าน ดา้นการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา จ านวน 1 ท่าน  ดา้นการสอนสขุศกึษา จ านวน 1 ท่าน ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ก 
โดยใชแ้บบประเมินมีลักษณะเป็นแบบประเมินนวัตกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญตามแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดบั (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561)  

5   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ     
4   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
3   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง     

                                     2   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย   
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                                     1   หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยท่ีสดุ    

การแปลความหมาย 
ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อส่ือสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพ

และความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม จากคา่เฉล่ีย แบ่ง 
5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2560) 

4.51- 5.00 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่ือการสอน  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

3.51- 4.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่ือการสอน  
อยูใ่นระดบัมาก 

2.51-3.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่ือการสอน  
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51- 2.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่ือการสอน  
อยูใ่นระดบันอ้ย 

1.00-1.50 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่ือการสอน  
อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

พบว่า ส่ือการสอนทุกชุดได้ค่าความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  
มีค่าเฉล่ีย(  ) อยู่ระหว่าง 4.80-5.00  และมีข้อเสนอแนะให้ปรบัให้ใชส่ื้อประเภทของจริงเน้น
รูปธรรมเพิ่มเตมิเขา้ไปดว้ย 

4) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มาปรบัปรุงก่อน 
น าไปใชส้นทนากลุม่พรอ้มรา่งโปรแกรมฯ และทดลองใช ้
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ภาพประกอบ 15 ขัน้ตอนการสรา้งส่ือสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั 
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผูว้ิจยัท าการทดลองใชส่ื้อสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั

ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มพรอ้มแผนการจดัการเรียนรู ้ในชัน้เรียน
ร่วมร่วมกับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา จ านวน 2 ครั้ง เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2563 ถึง วันท่ี 17 
กรกฎาคม 2563 

3.2 ผูว้ิจัยน าผลท่ีไดม้าจัดท าเป็นส่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม จ านวน 12 ชุด ท่ีสมบูรณ
ตามผลท่ีไดจ้ากการทดลองใช ้

3.3 ผูว้ิจยัเป็นผูท้ดลองจริงส่ือสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม จ านวน 12 ชุด ในฐานะเป็นครู

1. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าส่ือสรา้งเสรมิการดแูล 
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
 

2. จดัท าส่ือสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่ง 
ทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

 

3. น าส่ือท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรกึษาแลว้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน  
จ านวน 5 ทา่น พรอ้มรา่งโปรแกรมฯ 

 

4. ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มาปรบัปรุงก่อน 
น าไปสนทนากลุม่พรอ้มรา่งโปรแกรมฯ และทดลองใชเ้พ่ือดคูวามเหมาะสมในการ 

จดักิจกรรมก่อนการทดลองจรงิ 
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การศึกษาพิเศษรว่มสอนกบัครูผูส้อนวิชาสขุศึกษา จ านวน 10 ครัง้ และใหค้รูการศกึษาพิเศษรว่ม
สอนกับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา จ านวน 2 ครั้ง ตั้งแต่วันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 ถึง วันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2563  

4. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
4.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้ ส่ือฯ จ านวน 2 ชุด กับโรงเรียนท่ีไม่ใช่

กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจริงแต่มีความใกลเ้คียงกัน เพ่ือดคูวามเหมาะสมกับขัน้ตอนการจดั
กิจกรรม 

4.2 ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของส่ือฯ โดยใช้ขัน้ตอนการทดลองจริงกับครู
การศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา 

2.4 แบบประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม  

มีขัน้ตอนการสรา้งและพฒันา ดงันี ้  
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ส าหรบัการสรา้งแบบประเมินความสามารถใน

การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  
2) จัดท าแบบประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความ

ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือ
ขอค าปรึกษาและน ามาจัดท าเป็นแบบประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  โดยประเมินการแสดงออก
ของนักเรียนในการดูแลสุขภาพไดด้ว้ยตนเอง จ านวน 6 ขอ้ และมีความระมัดระวังเรื่องความ
ปลอดภยัของตนเอง จ านวน 6 ขอ้ รวม 12 ขอ้ ทัง้นีผู้ป้ระเมินใชว้ิธีการประเมินตามสภาพจริงจาก
การสงัเกต สมัภาษณ์ และสอบถาม ครูการศึกษาพิเศษและเด็ก มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) 3 ระดบั คือ (ณฏัฐภรณ ์หลาวทอง, 2559) 

ระดบั 3   หมายถึง  สามารถท าไดถ้กูตอ้งและทนัที 
ระดบั 2   หมายถึง สามารถท าได ้แตต่อ้งชว่ยเหลือ 
ระดบั 1   หมายถึง ไมส่ามารถท าได ้

โดยการแปลความหมายระดบัความสามารถโดยใชเ้กณฑด์งันี ้ 
คะแนน  2.01 – 3.00  คะแนน  หมายถึง  ระดบัดี 
คะแนน  1.50 – 2.00  คะแนน  หมายถึง  ระดบัพอใช ้
คะแนน   1.00 –1.49  คะแนน  หมายถึง  ระดบัปรบัปรุง 
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ตาราง 13 ตวัอยา่งการประเมิน 

สิ่งที่ประเมิน วิธีการ/เคร่ืองมือ ผู้ประเมิน ระยะเวลา 
1.ใส่หน้ากากอนามัยเม่ืออยู่
นอกบ้านใส่หน้ากากอนามัย
เม่ืออยูน่อกบา้น 
โดยใช้เกณฑ ์ดังนี ้
ระดับความสามารถ 3       
วิธีการให้ ระดับ 3          
หมายถงึ สามารถท าได้
ถกูต้องและทันท ี
ระดับความสามารถ 2  
วิธีการให้ ระดับ 2          
หมายถงึ สามารถท าได้  
แต่ต้องช่วยเหลอื 
ระดับความสามารถ 1       
วิธีการให้ ระดับ 1           
หมายถงึ ไม่สามารถท าได ้

วิธีการ 
สงัเกต การใสห่นา้กาก
อนามยัที่โรงเรยีน 
สมัภาษณ ์ 
เด็กเก่ียวกบัการใสห่นา้กาก
อนามยัเมื่อออกจากบา้น 
ครูการศกึษาพิเศษหรอื
ผูป้กครอง 
เก่ียวกบัพฤติกรรมการใส่
หนา้กากอนามยั 
เครือ่งมือ 
แบบประเมินความสามารถ
ในการดแูลสขุภาพและ
ความปลอดภยั ส าหรบัเดก็ 
ที่มีความบกพรอ่งทาง
สติปัญญาในชัน้เรยีนรว่ม 

1.ผูว้ิจยั 
2.ครูการศกึษา
พิเศษ 

ก่อนการทดลอง 
และหลงัการทดลอง 

 
3) น าแบบประเมิน ท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเนือ้หา จ านวน 5 ท่าน โดยเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการวดัผลและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศกึษาพิเศษ และการเรียนรว่ม 
จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศกึษาพิเศษและการสอนแบบ Co-Teaching จ  านวน 1 ท่าน ดา้นการสอน
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 1 ท่าน  ดา้นการสอนสุขศึกษา จ านวน 1 ท่านดัง
รายละเอียดในภาคผนวก ก โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item- Objective 

Congruence: IOC) โดยเลือกประเด็นการสนทนาท่ีไดค้่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ≥ 0.50      
ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะทา่นจะใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงันี ้(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561: 203) 

ให ้+1 ถา้แนใ่จวา่ สิ่งท่ีประเมินนัน้สอดคลอ้งกบัเนือ้หาตามจดุประสงค์
ท่ีตอ้งการวดั 
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ให ้0 ถ้าไม่แน่ใจว่า สิ่ ง ท่ีประเมินนั้นสอดคล้องกับเนื ้อหาตาม
จดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

ให ้-1 ถ้าแน่ใจว่า สิ่ ง ท่ีประเมินนั้นไม่สอดคล้องกับเนื ้อหาตาม
จดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

พบว่า สิ่งท่ีประเมินทกุขอ้ไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่า 1.00 และมี
ขอ้เสนอแนะใหป้รบัภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารชดัเจนตรงประเดน็ 

1) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ มาปรบัปรุงก่อน
ไปใชส้นทนากลุม่พรอ้มรา่งโปรแกรมฯ  

2) ผูว้ิจยัตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบประเมินความสามารถในการดแูล
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม แบบความ
สอดคลอ้งระหว่างผูใ้หค้ะแนน (Raters, agreement) โดยใชสู้ตรแคปปาของ โคเฮน (Cohen’s Kappa) 
(Cohen, 1960 อา้งถึงใน ณัฏฐภรณ ์หลาวทอง, 2559) ซึ่งเป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากผูป้ระเมินจ านวนมากกวา่ 2 คนขึน้ไป ในขณะลงพืน้ท่ีจรงิ 

 
 
 
 
 

 
 

ไดผ้ลของการตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบประเมินในการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม มีคา่เท่ากบั 0 .811 
ซึ่งเป็นคา่ความสมัพนัธร์ะดบัสงู 
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ภาพประกอบ 16 ขัน้ตอนการสรา้งแบบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและ 
ความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

 
 
 

1. การศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ส าหรบัใชป้ระเมินความสามารถในการสรา้งเสรมิ         
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา   

ในชัน้เรียนรว่ม 

2. น าแบบประเมินเสนออาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือขอค าปรกึษาและน ามาจดัท าเป็นแบบประเมิน
ความสามารถในการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความ

บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
 

3.น าแบบประเมินฯ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาเพ่ือตรวจสอบคณุภาพ 
ดา้นความตรงเชิงเนือ้หา จ านวน 5 ทา่น 

4. เลือกสิ่งท่ีประเมินท่ีไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ≥ 0.50  
และปรบัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใชภ้าษาใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

5. ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบประเมินความสามารถในการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 

โดยใชส้ตูรแคปปาของ โคเฮน (Cohen’s Kappa) 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผูว้ิจัยเตรียมผูช้่วยวิจัยซึ่งเป็นครูการศึกษาพิเศษ โดยอธิบายท าความ

เขา้ใจวิธีการประเมินโดยผูป้ระเมินใชว้ิธีการประเมินตามสภาพจรงิจากการ สงัเกต สมัภาษณ ์และ
สอบถาม ครูการศึกษาพิเศษ เด็กตามสิ่งท่ีประเมินจ านวน 12 ข้อ โดยใช้ผู้ประเมิน 2 คน คือ    
ผูว้ิจยั และผูช้ว่ยวิจยัคือครูการศกึษาพิเศษ และน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการประเมินมาสรุปรว่มกนั 

3.2 ผู้วิจัยน าแบบประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่มไปใชเ้ก็บคะแนนก่อนใชแ้ละ
หลงัใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ขณะลงพืน้ท่ีจรงิ ตัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎาคม  2563 ถึง วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 

4. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัน าคะแนนความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบั

เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม
เปรียบ เทียบกัน  โดยใช้ส ถิติ  การหาค่าดัช นี ประสิท ธิผล  E.I (Goodman, Flecther and 
Schenider, 1980: 30-34 อา้งถึงใน เผชิญ กิจระการ, 2546: 1-3) 

 
ดชันีประสิทธิผล  E.I =  ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
                                          ( จ  านวนนกัเรียน × คะแนนเตม็) – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 

วิธีด าเนินการทดลอง 
แบบแผนการวิจัย 

การศกึษาครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงทดลองท่ีศกึษาประสิทธิภาพของโปรแกรมสรา้ง
เสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบั เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ    
ในชัน้เรียนรว่ม ซึ่งผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 
(วรรณี แกมเกต,ุ 2555: 141) แสดงดงัตารางท่ี 14 

ตาราง 14 แบบแผนการทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Design 

Pretest Treatment Posttest 
O1 X O2 
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สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการวิจยั 
 O1    แทน ประเมินก่อนเรียน (Pretest) 

 X      แทน การทดลองโดยใชโ้ปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและ 
ความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา ในชัน้เรียนรว่ม    

O2    แทน ประเมินหลงัเรียน (Posttest)   
ข้ันตอนการทดลอง 

ด าเนินการทดลองใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยกบั
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 โรงเรียนท่ีอาสาสมัครทดลองใช้ จ  านวน 6 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 จ  านวน 12 แผน แผนละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที โดยมีขัน้ตอนการทดลอง แบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี ้

1.1 ระยะก่อนการทดลอง มีการด าเนินการดงันี ้
1.1.1ด าเนินการประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความ

ปลอดภยัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา โรงเรียนท่ีอาสาสมคัรทดลองใช ้จ  านวน 6 คน  โดย
มีขัน้ตอน ดงันี ้

1) อธิบายขัน้ตอนวิธีการด าเนินการประเมินใหค้รูและนกัเรียนเขา้ใจ 
2) ท าการประเมินตามขัน้ตอนของโปรแกรมสรา้งเสรมิการด ู

แลสขุภาพและความปลอดภยั 
1.1.2 อธิบายขัน้ตอนวิธีด  าเนินการทดลองการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพ

และความปลอดภยัใหค้รูการศกึษาพิเศษ ครูประจ าวิชาสขุศกึษา และนกัเรียนเขา้ใจ 
1.2 ระยะด าเนินการทดลอง  

เริ่มด  าเนินการทดลอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 ของทกุสปัดาห ์
ติดต่อกัน โดยท าการสอนสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ๆ ละ 60 นาที รวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ โดยมีครูผูส้อนวิชา  
สุขศึกษากับครูการศึกษาพิเศษ (ผูว้ิจัยมีบทบาทเป็นครูการศึกษาพิเศษ) ด าเนินการสอนแบบ
ร่วมมือ Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)ร่วมกับวิ ธีการสอน              
ท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา โดยครูมีบทบาทวิเคราะหง์านและใชก้ารสอน
ตรง และวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับวิชาสุขศึกษา ไดแ้ก่ การสอนแบบสาธิต สอนโดยใชบ้ทบาท
สมมติ สอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง สอนโดยใชส้ถานการณจ์ริง สอนเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม  ดงัตารางท่ี 15 
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ตาราง 15 ระยะเวลาการทดลอง 

ความสามารถในการดูแล
สุขภาพและความปลอดภยั 

สาระการเรียนรู้/ 
เทคนิคการสอน 

วัน/เวลา 
(นาที) 

1. หน่วยการรักสุขภาพ  
การดูแลตนเองไม่ให้เป็น
โรคติดต่อ  
 
-การดูแลตนเองไม่ให้เป็น
ไข้หวัดและไวรัส Covid-19 (1) 
 

ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาและครู
การศกึษาพิเศษ ใชก้ารสอนแบบ
สถานี (Station Teaching) 
สถานท่ี 1 สอนโดยใชก้ารสาธิต 
สถานีท่ี 2 สอนตรง 
สถานีท่ี 3 คูเ่พื่อนพาท าซ า้ 

 
 
 

60 
 

 

-การดูแลตนเองไม่ให้เป็น
ไข้หวัดและไวรัส Covid-19 (2) 

สถานท่ี 1 สอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิ
สถานท่ี 2 สอนตรง 
สถานีท่ี 3 คูเ่พื่อนพาท าซ า้ 

60 

2. หน่วยการรักสุขภาพ  
การป้องกันอันตรายจากมลพษิ 
 
-การป้องกนัฝุ่น PM2.5 (1) 

           
 

-การป้องกนัฝุ่น PM2.5 (2) 
 

ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาและครู
การศกึษาพิเศษ ใชก้ารสอนแบบ
สถานี (Station Teaching) 
สถานีท่ี 1 สอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ 
สถานีท่ี 2 สอนตรง 
สถานีท่ี 3 คูเ่พื่อนพาท าซ า้ 
สถานท่ี 1 สอนโดยใชส้ถานการณ์
จ าลอง 
สถานท่ี 2 สอนตรง 
สถานีท่ี 3 คูเ่พื่อนพาท าซ า้ 

 
 
 

60 
 
 

60 

3. หน่วยการรักสุขภาพ  
การปฐมพยาบาลเมือ่บาดเจ็บ 
 
-การท าแผลถลอกและการท า
แผลจากของมคีม (1) 
 
-การท าแผลถลอกและการท า
แผลจากของมคีม (2) 
 

ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาและครู
การศกึษาพิเศษ ใชก้ารสอนแบบ
สถานี (Station Teaching) 
สถานท่ี 1 สอนโดยใชก้ารสาธิต 
สถานท่ี 2 สอนตรง 
สถานีท่ี 3 คูเ่พื่อนพาท าซ า้ 
สถานท่ี 1 สอนโดยใชส้ถานการณ์
จ าลอง 
สถานท่ี 2 สอนตรง 
สถานีท่ี 3 คูเ่พื่อนพาท าซ า้ 

 
 
 

60 
 
 

60 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ความสามารถในการดูแล
สุขภาพและความปลอดภยั 

สาระการเรียนรู้/ 
เทคนิคการสอน 

วัน/เวลา 
(นาที) 

4. หน่วยชีวติปลอดภยั 
การข้ามทางม้าลายและการใช้
สะพานลอย 
-การข้ามทางม้าลายและการใช้
สะพานลอย (1) 
 
-การข้ามทางม้าลายและการใช้
สะพานลอย (2) 
 

ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาและครู
การศกึษาพิเศษ ใชก้ารสอนแบบ
สถานี (Station Teaching) 
สถานท่ี 1 สอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิ
สถานท่ี 2 สอนตรง 
สถานีท่ี 3 คูเ่พื่อนพาท าซ า้ 
สถานท่ี 1 สอนโดยใชส้ถานการณ์
จ าลอง 
สถานท่ี 2 สอนตรง 
สถานีท่ี 3 คูเ่พื่อนพาท าซ า้ 

 
 
 
 

 60 
 
 

  60 

5. หน่วยการใช้ชวีิตปลอดภยั  
การสวมหมวกนิรภัย/การคาด
เข็มขัดนิรภัย 
-การสวมหมวกนิรภยัและการ
คาดเข็มขดันิรภยั (1) 
 
 
-การสวมหมวกนิรภยัและการ
คาดเข็มขดันิรภยั (2) 

ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาและครู
การศกึษาพิเศษ ใชก้ารสอนแบบ
สถานี (Station Teaching) 
สถานท่ี 1 สอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิ
สถานท่ี 2 สอนตรง 
สถานีท่ี 3 คูเ่พื่อนพาท าซ า้ 
สถานท่ี 1 สอนโดยใชส้ถานการณจ์รงิ 
สถานท่ี 2 สอนตรง 
สถานีท่ี 3 คูเ่พื่อนพาท าซ า้ 

 
 
 

60 
 
 

60 

6. หน่วยการใช้ชวีิตปลอดภยั  

การหนีไฟ 

 

-การหนีไฟ (1) 

  

 

-การหนีไฟ (2)               

ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาและครู
การศกึษาพิเศษ ใชก้ารสอนแบบ
สถานี (Station Teaching) 
สถานท่ี 1 สอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิ
สถานท่ี 2 สอนตรง 
สถานีท่ี 3 คูเ่พื่อนพาท าซ า้ 
สถานท่ี 1 สอนโดยใชส้ถานการณ์
จ าลอง 
สถานท่ี 2 สอนตรง 
สถานีท่ี 3 คูเ่พื่อนพาท าซ า้ 

 
 
 
                      60 

 
 

     60 
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1.3 ระยะหลงัการทดลอง เม่ือสิน้สดุการทดลองแลว้ 
ประเมินความสามารถในการดแูลสุขภาพและความปลอดภัย ดว้ยแบบ

ประเมินความสามารถในการดแูลสุขภาพและความปลอดภัย ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา ในชัน้เรียนรว่ม ดงัตารางท่ี 16 

ตาราง 16 สรุปการด าเนินการทดลอง 

คร้ังที ่ กิจกรรม/รายละเอียด สถานที ่ ระยะเวลา 
ระยะก่อนการทดลอง 
      1          Try out คร้ังที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1         โรงเรียนอาสาสมัคร     6-10 ก.ค. 63 
                                                                                                (แต่ไม่ใช่โรงเรียน 
                                                                                                ที่ทดลองจริง) 
      2           Try out คร้ังที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6        โรงเรียนอาสาสมัคร    13-17 ก.ค. 63 
                                                                                               (แต่ไม่ใช่โรงเรียน 
                                                                                                ที่ทดลองจริง) 

3 การเตรยีมความพรอ้ม 
จดัประชมุผูบ้รหิาร ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา 
และครูการศกึษาพิเศษกลุม่เปา้หมาย เพื่อ
ชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ประโยชนข์องการวจิยั 
บทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ขา้รว่มวจิยั สทิธ์ิของ
ผูเ้ขา้รว่มวจิยัในการยกเลกิหรอืถอนตวั สิง่ที่
คาดวา่ผูเ้ขา้รว่มวจิยัจะไดร้บั รวมทัง้นดั
หมาย วนั/เวลา เพื่อประเมินความสามารถ
ในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั 

  โรงเรยีนอาสาสมคัร   20-24 ก.ค.63 

4 
 

ประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภยัของเดก็ที่มีความ
บกพรอ่งทางสติปัญญา ในชัน้เรยีนรว่ม กบั
กลุม่เปา้หมาย (เป็นรายบคุคล) 

  โรงเรยีนอาสาสมคัร   27-31 ก.ค. 63 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

คร้ังที ่ กิจกรรม/รายละเอียด สถานที ่ ระยะเวลา 
ระยะด าเนินการทดลอง 

5-6 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา และครูการศกึษา
พิเศษศกึษาคูม่ือการใชโ้ปรแกรมฯและน า
แผนการจดัการเรยีนรูใ้นโปรแกรมฯ ไปใช้
หนว่ยการรกัสขุภาพ  
- การดูแลตนเองไม่ใหเ้ป็นโรคตดิต่อ  

โรงเรยีนอาสาสมคัร   3-14 ส.ค. 63 
 

6-7 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา และครูการศกึษา
พิเศษน าแผนการจดัการเรยีนรูใ้นโปรแกรมฯ 
ไปใช ้
หนว่ยการรกัสขุภาพ  
-การป้องกนัอนัตรายจากมลพษิ 

โรงเรยีนอาสาสมคัร   17-28 ส.ค. 63 

8-9 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา และครูการศกึษา
พิเศษน าแผนการจดัการเรยีนรูใ้นโปรแกรมฯ 
ไปใช ้
หนว่ยการรกัสขุภาพ 
 -การปฐมพยาบาลเมือ่บาดเจ็บ 

โรงเรยีนอาสาสมคัร   31 ส.ค.- 11 ก.ย.63 

10-11 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา และครูการศกึษา
พิเศษน าแผนการจดัการเรยีนรูใ้นโปรแกรมฯ 
ไปใชห้นว่ยการใชชี้วิตปลอดภยั  
-การขา้มถนนและการใชส้ะพานลอย 

โรงเรยีนอาสาสมคัร   
 

14-25 ก.ย. 63 

12-13 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา และครูการศกึษา
พิเศษน าแผนการจดัการเรยีนรูใ้นโปรแกรมฯ 
ไปใชห้นว่ยการใชชี้วิตปลอดภยั 
-การสวมหมวกนริภยั/การคาดเขม็ขดันริภยั 

โรงเรยีนอาสาสมคัร   28 ก.ย.- 9 ต.ค. 63 
 

14-15 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา และครูการศกึษา
พิเศษน าแผนการจดัการเรยีนรูใ้นโปรแกรมฯ 
ไปใชห้นว่ยการใชชี้วิตปลอดภยั  
-การหนไีฟ 

โรงเรยีนอาสาสมคัร   19-30 ต.ค. 63 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

คร้ังที ่ กิจกรรม/รายละเอียด สถานที ่ ระยะเวลา 
ระยะหลังทดลอง 

16 ประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและ
ความปลอดภยั ส าหรบัเดก็ที่มีความบกพรอ่ง
ทางสติปัญญาในชัน้เรยีนรว่ม และประเมิน
โปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยั ส าหรบัเด็กที่มคีวามบกพรอ่งทาง
สติปัญญาในชัน้เรยีนรว่ม 

โรงเรยีนอาสาสมคัร   2-6 พ.ย. 63 

 
ข้ันที่ 2 ปรับปรุงโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

ส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม  
การปรบัปรุงโปรแกรม มีจุดประสงคเ์พ่ือน าโปรแกรมท่ีไดน้  าไปทดลองใชแ้ละ

ประเมินผลการใชแ้ลว้ มาปรบัปรุงเป็นโปรแกรมการสอนฉบับสมบูรณ์ พรอ้มท่ีจะน าไปใชแ้ละ
เผยแพร่ต่อไป  โดยการน าผลการประเมินโปรแกรมจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ
โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ทัง้นี ้ผลของการศกึษาวิจยัน าไปสู่การพฒันากรอบแนวคิดและรายละเอียดของ
การพัฒนาตามโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ส าหรบัเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ท าใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ฐานความรู ้และความตอ้งการของ
ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษามากยิ่งขึน้ ซึ่งกรอบรายละเอียดของการพัฒนา
โปรแกรม ฯ ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถปรบัปรุงโครงสรา้งของโปรแกรมฯ เนือ้หาสาระ และรายละเอียด
ของแผนการจัดการเรียนรูท่ี้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบตัิงาน ความตอ้งการของครู กิจกรรม 
เทคนิคการสอน ส่ือการสอน ไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

1.ผู้ให้ข้อมูล 
ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาท่ีสอนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

จ านวน 2 คน ซึ่งเป็นผูท่ี้เขา้รว่มวิจยัในขัน้ทดลองรว่มกบัผูว้ิจยั 
2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อ
โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
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สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม มีขัน้ตอนการสรา้ง ดงันี ้โดยผูว้ิจยัสรา้งขึน้จากแนวคิด ทฤษฎี ส าหรบัใช้
สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมการสรา้งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  โดยแบบสอบถามความคิดเห็นของครู
เก่ียวกบัโปรแกรมสรา้งเสรมิเรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม  ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปประกอบดว้ย ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ปัจจบุนั ความรูใ้นการสอนเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในชัน้เรียนรว่ม 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ตามความถกูตอ้ง ครอบคลมุ 
ของโปรแกรมฯ ใน 4 ส่วน คือ 1)โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบั
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม  2) แผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม   
3) ส่ือสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา
ในชัน้เรียนรว่ม 4)แบบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 5) คู่มือการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพ
และความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม และความเป็นไป
ไดใ้นการขยายผล จ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
ซึ่งในแตล่ะระดบัมีความหมายดงัตอ่ไปนี ้

5 หมายถึง มีความคดิเห็นวา่เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีความคดิเห็นวา่เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง มีความคดิเห็นวา่เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคดิเห็นวา่เหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีความคดิเห็นวา่เหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดมีวตัถปุระสงค ์
เพ่ือเป็นประโยชนต์่อการปรบัปรุงโปรแกรมฯ เพิ่มเติมจากหัวขอ้ท่ีมี เก่ียวกับโปรแกรมสรา้งเสริม
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 
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มีขัน้ตอนการสรา้งและพฒันา ดงันี ้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการสร้างแบบสอบถามความ

คิดเห็นของครูท่ีมีต่อการสรา้งเสริมเรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

2) น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาและ
น ามาจดัท าเป็นแบบสอบถาม 

3) น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
โดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศึกษาพิเศษ และการ
เรียนร่วม จ านวน 1 ท่าน ดา้นการศึกษาพิเศษและการสอนแบบ Co-Teaching จ  านวน 1 ท่าน 
ดา้นการสอนเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา จ านวน 1 ท่าน  ดา้นการสอนสขุศกึษา จ านวน 
1 ท่าน ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item- 

Objective Congruence: IOC) โดยเลือกขอ้ค าถามท่ีไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ≥ 0.50 
ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะทา่นจะใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงันี ้(พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2561: 203) 

ให้ +1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื ้อหาตาม
จดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

ให้ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื ้อหาตาม
จดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื ้อหาตาม
จดุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 

พบว่า ทุกขอ้ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มีค่าตัง้แต่ 0.80 
ขึน้ไป 

4) ผูว้ิจยัแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญดา้นความ 
เหมาะสมของการใชภ้าษา และตรวจสอบความสมบรูณข์องแบบสอบถามก่อนน าไปใช ้ 
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1)  

2)  
3)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 17 ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่โปรแกรมสรา้งเสรมิ
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.1 ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพรอ้มหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัครูการศึกษา

พิเศษ และครูผูส้อนสขุศกึษา ตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 

3.2 น าแบบสอบถามท่ีไดร้บักลบัคืนมาตรวจสอบความเรียบรอ้ยของขอ้มูล 
ก่อนน าไปวิเคราะหข์อ้มลู โดยไดคื้นมาครบทัง้ 2 ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี เก่ียวกบัการสรา้งแบบสอบถามความคดิเห็นของครูท่ีมีตอ่
โปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความ

บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

2. น าแบบสอบถามฯเสนออาจารยท่ี์ปรกึษาเพ่ือขอค าปรกึษาและน ามาจดัท าเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่โปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและ
ความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

 
 

3. น าแบบสอบถามฯ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาเพ่ือตรวจสอบคณุภาพ 
ดา้นความตรงเชิงเนือ้หา จ านวน 5 ทา่น 

4. เลือกขอ้ค าถามท่ีไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ≥ 0.50  
และปรบัตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใชภ้าษาใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
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4. การวิเคราะหข้์อมูลและสถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ขอ้มลูแบบสอบถามน ามาวิเคราะหด์ว้ยสถิตพืิน้ฐาน คือ 

4.1 วิเคราะหข์อ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามโดยหาคา่ความถ่ีและ
หาคา่รอ้ยละ 

4.2 วิเคราะหค์วามคิดเห็นโดยใชค้่าเฉล่ีย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
( ) และระดบัความคดิเห็น โดยใชส้ถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

4.2.1 คา่เฉล่ีย (  ) โดยใชส้ตูร 

    =  
N

X  (ประภาพรรณ เส็งวงศ,์ 2551: 261) 

 เม่ือ   = คา่เฉล่ีย 
  X  = ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  N  = คะแนนเตม็ 

4.2.2 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) โดยใชส้ตูร 

     = 
N

 − 2)( 
 (วรรณี แกมเกต,ุ 2555: 324)   

  เม่ือ   แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     แทน คะแนนแตล่ะคน 
   N  แทน จ านวนคนในกลุม่ 
     แทน คา่เฉล่ีย 

4.2.3 การแปลระดบัความคดิเห็น 
ระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแล

สุขภาพและความปลอดภัย ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม จาก
คา่เฉล่ีย แบง่ 5 ระดบั ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2560) 

4.51- 5.00 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมฯ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 

3.51- 4.50 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมฯ อยู่ใน
ระดบัมาก 

2.51- 3.50 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมฯ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 
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1.51- 2.50 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมฯ อยู่ใน
ระดบันอ้ย 

1.00 -1.50 หมายถึง ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับโปรแกรมฯ อยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสดุ 

4.3 วิเคราะหข์อ้เสนอแนะ โดยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis)  
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บทที ่ 4 
ผลการศึกษา 

การวิจยัเรื่องการพฒันาโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบั
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ไดมี้การด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการสรา้งเสริม
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  

ระยะท่ี 2 สรา้งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็ก 
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ระยะท่ี 3 ทดลองใช้และปรบัปรุงโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ดงัผลการวิจยัจ านวน  3 ระยะ  คือ  1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น 
และแนวทางในการสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม 2. ผลการสรา้งโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม และ3. ผลการทดลองใชแ้ละ
ปรบัปรุงโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ดงันี ้

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็น และแนวทางในการสร้างเสริมการ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในช้ันเรียน
ร่วม  

สัญลักษณแ์ละอักษรย่อทีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจยั  จงึไดก้ าหนดสญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
    แทน  คา่เฉล่ีย 
    แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

PNI (Modified) แทน คา่ดชันีความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 

I           แทน คา่เฉล่ียของสภาพท่ีควรจะเป็น/สภาพท่ีคาดหวงั 
       D         แทน     คา่เฉล่ียของสภาพท่ีเป็นอยู่/สภาพท่ีเป็นจรงิ 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ผลการศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการสรา้ง
เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม โดยแบง่การน าเสนอผลการวิจยัออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหส์ภาพ ปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นตอ่การ

สรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
ในชัน้เรียนรว่ม  

ตอนท่ี 3 ความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการสรา้งเสริม
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัน าเสนอเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนที ่1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตาราง 17 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.  ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ครูการศึกษาพิเศษ 121 47.80 
ครูผู้สอนวชิาสุขศึกษาสอนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 132 52.20 

รวม 253 100 
2. เพศ 
ชาย 78 30.80 
หญิง 175 69.20 

รวม 253 100 
3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
น้อยกว่า 5 ปี 112 44.30 
5 – 10 ปี 63 24.90 
มากกว่า 11 ปี ขึน้ไป 78 30.80 

รวม 253 100 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
4. การได้รับความรู้จากการอบรมเกี่ยวกบัการสอนเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษในชั้นเรียนร่วม 
เคย 160 63.20 
ไม่เคย 93 36.80 

รวม 253 100 
 

จากตารางท่ี 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นครูการศึกษาพิเศษ จ านวน 121 คน
คิดเป็นรอ้ยละ 47.80 ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 132 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 52.20 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 69.20 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนอ้ยกว่า 
5 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 44.30 และส่วนใหญ่เคยการไดร้บัความรูจ้ากการอบรมเก่ียวกับการสอนเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษในชัน้เรียนรว่ม คดิเป็นรอ้ยละ 63.20 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับสภาพปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นในการ
สรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้
เรียนรว่ม และเพ่ือใหเ้ห็นผลการวิเคราะหท่ี์ชดัเจน ผูว้ิจยัขอเสนอขอ้มลู ดงัตารางท่ี 18  

ตาราง 18 สภาพปัญหาในการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม  (N=253) 

รายการ สภาพที่เป็นอยู ่(D) 

    แปลความ 
องคป์ระกอบที่ 1 ด้านครู ( A)  2.47 0.84 นอ้ย 
1. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ฯ 

(A1) 
2.51 0.78 มาก 

2. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัปรับหลักสูตร ฯ 
(A2) 

2.46 0.85 นอ้ย 

3. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัจัดกิจกรรม ฯ 
(A3) 

2.52 0.85 มาก 

4. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาชว่ยกนัจัดหาจัดท าหรือ
เลือกใช้สื่อ ฯ (A4) 

2.48 0.86 นอ้ย 

5. ครูการศึกษาพิเศษและสุขศึกษาช่วยกันจัดท าหลักเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบตัิ ฯ (A5) 

2.39 0.85 นอ้ย 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

รายการ สภาพที่เป็นอยู ่(D) 

    แปลความ 
องคป์ระกอบที่ 2 ด้านนักเรียน (B)  2.57 0.87 มาก 
6. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัวางแผนฯได้อยา่ง

ครอบคลุม (B1) 
2.54 0.88 มาก  

7. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัวางแผนฯได้
เหมาะสมกับ  
ศักยภาพของแต่ละบุคคล (B2) 

2.57 1.02 มาก 

8. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัวางแผนฯ จน
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปปรับใช้ในชีวติประจ าวนัได(้B3) 

2.59 0.81 มาก 

9. เด็กที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญาได้ลงมือปฏิบัติจริง ฯ 
(B4) 

2.53 0.82 มาก 

10. เด็กที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญาท ากจิกรรมร่วมกับกลุม่
เพื่อนและ   ครู ฯ (B5) 

2.62 0.83 มาก 

องคป์ระกอบที่ 3 ด้านหลกัสตูร (C) 2.45 0.91 นอ้ย 
11. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัปรับหลักสูตร ฯ    

โดยค านึงถงึแผน IEP (C1) 
2.59 1.07 มาก 

12. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัปรับหลักสูตร ฯ  
จากเร่ืองใกล้ตวั (C2) 

2.42 0.86 นอ้ย 

13. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัปรับหลักสูตร ฯ   
จากโรคที่เกดิขึน้ในปัจจุบนั (C3) 

2.49 0.92 นอ้ย 

14. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัปรับหลักสูตร ฯ 
จากมลพษิทางอากาศในปัจจุบัน (C4) 

2.47 0.88 นอ้ย 

15. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัประเมินหลกัสูตร 
(C5) 

2.27 0.84 นอ้ย 

องคป์ระกอบที่ 4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (D) 2.47 0.83 นอ้ย 
16. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัออกแบบการจัด 

กิจกรรมฯ (D1) 
2.44 0.84 นอ้ย 

17. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัจดักิจกรรมฯ ได้
สอดคล้องกับจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (D2) 

2.44 0.82 นอ้ย 

18. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัจดักิจกรรมฯ โดย
จัดเรียงเนือ้หาตามล าดับขัน้ตอน (D3) 

2.46 0.86 นอ้ย 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

รายการ สภาพที่เป็นอยู ่(D) 

    แปลความ 
19. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัจดักิจกรรมฯ โดย

ใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ทีห่ลากหลายเหมาะสม (D4) 
2.50 0.83 นอ้ย 

20. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัจดักิจกรรมฯ โดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วม ท ากจิกรรมและการประเมินผล (D5) 

2.49 0.81 นอ้ย 

องคป์ระกอบที่ 5 ด้านสื่อการเรียนการสอน (E) 2.39 0.86 นอ้ย 
21. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัจัดหาสื่อฯโดย

ค านึงถงึสือ่ของจริง (E1) 
2.40 0.86 นอ้ย 

22. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัจัดท าสื่อฯโดย
ค านึงถงึสิ่งที่ใกล้ตวั (E2) 

2.45 0.97 นอ้ย 

23. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัเลอืกใช้สื่อฯโดย
ค านึงถงึความหลากหลาย (E3) 

2.42 0.84 นอ้ย 

24. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัใช้สือ่โดยตรงกับ
เนื้อหาที่เรียน (E4) 

2.42 0.87 นอ้ย 

25. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัประเมินการใช้สือ่
ฯ (E5) 

2.27 0.78 นอ้ย 

องคป์ระกอบที่ 6 ด้านการวดัผลและประเมินผล (F) 2.43 0.85 นอ้ย 
26. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั จัดท าหลกัเกณฑ์

การวัดผลและประเมินผลฯ (F1) 
2.41 0.86 นอ้ย 

27. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัจดัท าแนว
ปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลฯ (F2) 

2.38 0.86 นอ้ย 

28. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัวดัผลและ
ประเมินผลฯเหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาโดยประเมินตามสภาพจริง (F3) 

2.48 0.87 นอ้ย 

29. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัวดัผลและ
ประเมินผลฯเหมาะสมกับเด็กทั่วไป โดยประเมินตามสภาพ
จริง (F4) 

2.44 0.84 นอ้ย 

30. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัตรวจสอบทบทวน
การวัดผลและประเมินผลฯ (F5) 

2.44 0.82 นอ้ย 

รวม 2.46 0.98 นอ้ย 
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จากตารางท่ี 18 พบว่า สภาพปัญหาในการสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ซึ่งไดม้าจากสภาพท่ีเป็นอยู่ 
(D)โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบันอ้ย (  = 2.46,  = 0.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นท่ีคา่เฉล่ียนอ้ยท่ีสดุ คือ องคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นส่ือการเรียนการสอน ( = 2.39,  = 0.86)   

และมีรายละเอียดแตล่ะองคป์ระกอบ ดงันี ้ 
องคป์ระกอบท่ี 1 ด้านครู มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย (  = 2.47,  = 0.84) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีคา่เฉล่ียนอ้ยท่ีสดุ คือ ขอ้ท่ี 5 ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อน
วิชาสขุศึกษา ช่วยกนัจดัท าหลกัเกณฑ ์และแนวปฏิบตัิการวดัผลและประเมินผลใหเ้หมาะสมกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู ้เรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่อง    
ทางสตปัิญญา และเดก็ทั่วไปในชัน้เรียนรว่ม ( = 2.39,  = 0.85)   

องค์ประกอบ ท่ี  2 ด้านนักเรียน  มีค่าเฉ ล่ียอยู่ ในระดับน้อย  (  = 2.57,   
 = 0.87)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ข้อท่ี 9 เด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสติปัญญาไดล้งมือปฏิบตัิจริงเรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยและสามารถ
น าความรู ้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ ์ต่าง ๆ ได ้( = 2.53,  = 0.82)  องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้น
นักเรียน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย (  = 2.57,  = 0.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ขอ้ท่ีคา่เฉล่ียนอ้ยท่ีสดุ คือ ขอ้ท่ี 9 เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาไดล้งมือปฏิบตัิจริงเรื่องการ
ดแูลสุขภาพและความปลอดภัยและสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ ต่ าง ๆ ได ้  
( = 2.53,  = 0.82)   

องค์ประกอบท่ี  3 ด้านหลักสูตร มีค่าเฉ ล่ียอยู่ ในระดับน้อย (  = 2.45,  
 = 0.91)     เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 15 ครูการศึกษา
พิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา รว่มกนัประเมินหลกัสตูรทัง้ก่อนการใช ้ระหวา่งการใช ้และหลงัใช้
หลกัสตูร อยา่งเป็นระบบ ( = 2.27,  = 0.84)   

องคป์ระกอบท่ี 4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย  
(  = 2.47,  = 0.83) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ข้อท่ี 17  
ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษารว่มกนั   จดักิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการดแูล
สุขภาพและความปลอดภัยไดส้อดคลอ้งกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ส  าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม( = 2.44,  = 0.82)   

องค์ประกอบท่ี  5 ด้าน ส่ือการเรียนการสอน มีค่าเฉ ล่ียอยู่ ในระดับน้อย  
(  = 2.39,  = 0.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ข้อท่ี 25 ครู
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การศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษารว่มกนัประเมินการใชส่ื้อการเรียนการสอนเรื่องการดแูล
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา และเด็กทั่วไป ในชัน้เรียน
รว่ม เพ่ือพฒันาปรบัปรุงตอ่ไป ( = 2.27,  = 0.78)   

องคป์ระกอบท่ี 6 ด้านการวัดผลและประเมินผล  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย  
(  = 2.43,  = 0.85) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ข้อท่ี 27  
ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาร่วมกันจัดท าแนวปฏิบตัิการวดัผลและประเมินผล
เรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยโดยสอดคลอ้งแผน IEP ส าหรบัเด็ก ท่ีมีความบกพร่อง
ทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ( = 2.38,  = 0.86)   

และขอ้มลูของความตอ้งการจ าเป็นเรง่ดว่นท่ีสดุ ดงัตารางท่ี 19  

ตาราง 19 ความตอ้งการจ าเป็นในการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ 
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม (N=253) 

รายการ I D I-D ความตอ้งการ
จ าเป็น  

PNI Modified 

ล าดับ 

องคป์ระกอบที่ 1 ด้านครู ( A)  3.54 2.47 1.07 0.43 3 
1. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษามีความรู้

ความเขา้ใจ ฯ (A1) 
3.54 2.51 1.03 0.41 5 

2. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
ปรับหลักสูตร ฯ (A2) 

3.56 2.46 1.10 0.45 1 

3. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัจัด
กิจกรรม ฯ (A3) 

3.60 2.52 1.08 0.43 3 

4. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาชว่ยกนั
จัดหาจัดท าหรือเลือกใช้สือ่ ฯ (A4) 

3.51 2.48 1.03 0.42 4 

5. ครูการศึกษาพิเศษและสุขศึกษาช่วยกัน
จัดท าหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิัติ ฯ (A5) 

3.47 2.39 1.08 0.45 2 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

รายการ I D I-D ความตอ้งการ
จ าเป็น  

PNI Modified 

ล าดับ 

องคป์ระกอบที่ 2 ด้านนักเรียน (B)  3.56 2.57 0.99 0.38 6 
6. ครูการศึกษาพเิศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั

วางแผนฯไดอ้ยา่งครอบคลุม (B1) 
3.55 2.54 1.01 0.40 1 

7. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
วางแผนฯได้เหมาะสมกับศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล (B2) 

3.57 2.57 1.00 0.39 2 

8. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
วางแผนฯ จนสามารถน าความรู้     ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในชวีิตประจ าวันได้(B3) 

3.58 2.59 0.99 0.38 4 

9. เด็กที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญาได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ฯ (B4) 

3.52 2.53 0.99 0.39 3 

10. เด็กที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญาได้ท า
กิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพือ่นและครู ฯ (B5) 

3.56 2.62 0.94 0.36 5 

องคป์ระกอบที่ 3 ด้านหลกัสตูร (C) 3.53 2.45 1.08 0.44 1 
11. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกันปรับ

หลักสตูรโดยค านึงถงึแผน IEP (C1) 
3.62 2.59 1.03 0.40 5 

12. ครูการศึกษาพเิศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัปรับ
หลกัสตูรจากเร่ืองใกลต้วั (C2) 

3.50 2.42 1.08 0.45 2 

13. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
ปรับหลักสูตรจากโรคที่เกดิขึน้ในปัจจุบัน 
(C3) 

3.50 2.49 1.01 0.41 4 

14. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
ปรับหลักสูตรจากมลพิษทางอากาศใน
ปัจจุบัน (C4) 

3.53 2.47 1.06 0.43 3 

15. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
ประเมินหลกัสูตร (C5) 

3.48 2.27 1.21 0.53 1 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

รายการ I D I-D ความตอ้งการ
จ าเป็น  

PNI Modified 

ล าดับ 

องคป์ระกอบที่ 4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
(D) 

3.45 2.47 0.98 0.40 5 

16. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
ออกแบบการจัดกิจกรรมฯ (D1) 

3.44 2.44 1.00 0.41 1 

17. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
จัดกิจกรรมฯ ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ (D2) 

3.38 2.44 0.94 0.39 5 

18. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
จัดกิจกรรมฯ โดยจัดเรียงเนือ้หาตามล าดับ
ขั้นตอน (D3) 

3.44 2.46 0.98 0.40 4 

19. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
จัดกิจกรรมฯ โดยใชเ้ทคนิควธีิการเรียนรู้ที่
หลากหลายเหมาะสม (D4) 

3.49 2.50 0.99 0.40 3 

20. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
จัดกิจกรรมฯ โดยผู้เรียนมีสว่นร่วม ท า
กิจกรรมและการประเมินผล (D5) 

3.49 2.49 1.00 0.40 2 

องคป์ระกอบที่ 5 ด้านสื่อการเรียนการสอน (E)  3.40 2.40 1.00 0.42 4 
21. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั

จัดหาสื่อโดยค านึงถงึสื่อของจริง(E1) 
3.40 2.40 1.00 0.42 2 

22. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
จัดท าสื่อโดยค านึงถงึสิ่งที่ใกลต้ัว (E2) 

3.44 2.45 0.99 0.40 5 

23. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
เลือกใช้สื่อโดยค านึงถงึความหลากหลาย 
(E3) 

3.41 2.42 0.99 0.41 3 

24. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนัใช้
สื่อโดยตรงกับเนื้อหาที่เรียน (E4) 

3.41 2.42 0.99 0.41 4 

25. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
ประเมินการใช้สื่อ (E5) 

3.35 2.27 1.08 0.48 1 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

รายการ I D I-D ความตอ้งการ
จ าเป็น  

PNI Modified 

ล าดับ 

องคป์ระกอบที่ 6 ด้านการวดัผลและประเมินผล 
(F) 

3.50 2.43 1.07 0.44 2 

26. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั 
จัดท าหลกัเกณฑก์ารวัดผลและประเมินผลฯ 
(F1) 

3.47 2.41 1.06 0.44 4 

27. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
จัดท าแนวปฏบิัตกิารวัดผลและประเมินผลฯ 
(F2) 

3.49 2.38 1.11 0.47 1 

28. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
วัดผลและประเมินผลฯเหมาะสมกับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาโดยประเมิน
ตามสภาพจริง (F3) 

3.52 2.48 1.04 0.42 5 

29. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั
วัดผลและประเมินผลฯเหมาะสมกับเด็ก
ทั่วไป โดยประเมินตามสภาพจริง (F4) 

3.51 2.44 1.07 0.44 3 

30. ครูการศึกษาพิเศษและครูสุขศึกษาร่วมกนั 
ตรวจสอบทบทวนการวัดผลและประเมินผล
ฯ (F5) 

3.51 2.44 1.07 0.44 2 

 

จากตารางท่ี 19 ความตอ้งการจ าเป็นในการสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม โดยค านวณจากคา่เฉล่ียของ
สภาพท่ีควรจะเป็น (I) และคา่เฉล่ียของสภาพท่ีเป็นอยู่ (D) มีคา่ PNI Modified = 0.48   เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ความตอ้งการจ าเป็นเรง่ดว่นท่ีสดุล าดบัแรกคือ องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นหลกัสตูร 
(PNI Modified = 0.44) รองลงมา คือ องคป์ระกอบท่ี 6 ดา้นการวดัผลและประเมินผล(PNI Modified = 
0.44 ) และอนัดบัท่ี 3 คือ องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นครู (PNI Modified = 0.43 )  

และมีรายละเอียดแตล่ะองคป์ระกอบ ดงันี ้ 
องค์ประกอบท่ี 1 ด้านครู มีค่า PNI Modified = 0.43   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ล าดบัแรกคือ ขอ้ท่ี 2 ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา รว่มกนัปรบัหลกัสตูรใน
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การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัใหเ้หมาะสมกบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา และเด็ก
ทั่วไปในชัน้เรียนรว่ม PNI Modified = 0.45    

องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นนักเรียน มีค่า PNI Modified = 0.38   เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ล าดบัแรกคือ ขอ้ท่ี 6 ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศกึษาร่วมกัน วางแผนให้
เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา และเด็กทั่วไปในชัน้เรียนรว่มไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัไดอ้ยา่งครอบคลมุ PNI Modified = 0.40    

องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นหลักสูตร มีค่า PNI Modified = 0.44   เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ล าดบัแรกคือ ขอ้ท่ี 15 ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา ร่วมกันประเมิน
หลกัสตูรทัง้ก่อนการใช ้ระหวา่งการใช ้และหลงัใชห้ลกัสตูร อยา่งเป็นระบบ PNI Modified = 0.53    

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่า PNI Modified = 0.40    
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ล าดบัแรกคือ ขอ้ท่ี 16. ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุข
ศกึษารว่มกนัออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบั
เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา   ในชัน้เรียนร่วม โดยค านึงถึง   แผน IEP มีคา่ PNI Modified = 
0.41    

องค์ป ระกอบ ท่ี  5 ด้ าน ส่ื อ ก าร เรี ย น ก ารส อน  มี ค่ า  PNI Modified = 0.42    
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ล าดับแรกคือ ขอ้ท่ี 25 ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุข
ศกึษารว่มกนัประเมินการใชส่ื้อการเรียนการสอนเรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภยัส าหรบั
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา และเด็กทั่วไป ในชัน้เรียนรว่ม เพ่ือพฒันาปรบัปรุงตอ่ไป มีคา่ 
PNI Modified = 0.48    

องค์ประกอบท่ี  6 ด้านการวัดผลและประเมินผล มีค่า PNI Modified = 0.44    
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ล าดับแรกคือ ขอ้ท่ี 27 ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุข
ศกึษารว่มกนัจดัท าแนวปฏิบตัิการวดัผลและประเมินผลเรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภัย
โดยสอดคล้องแผน IEP ส าหรับเด็ก ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม มีค่า  
PNI Modified = 0.47    
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ตอนที่ 3 แนวทางในการสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมี
ความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม พบวา่ 

ประเด็นที่ 1 การท างานร่วมกันของครูในช้ันเรียนร่วม พบว่า ครูการศึกษาพิเศษ
และครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาควรใช้ปฏิ บัติการการร่วมมือ  (Co-Teaching) มาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยร่วมกันสอนนักเรียนจนเป็นสุขนิสัยที่ดี ท้ังนีต้้อง
อาศัยการสร้างปฏิสัมพันธท์ี่ด ีการส่ือสารเชิงบวก และการเปิดใจยอมรับการท างานร่วมกัน 
พร้อมที่จะเรียนรู้และแก้ปัญหาไปด้วยกันซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเรียนร่วม โดยค านึงถงึลีลาในการเรียนรู้ ความแตกต่างตามศักยภาพของเด็ก 
ดังข้อมูลจากข้อเสนอแนะในแบบสอบถามทีพ่บว่า 

 
ครูการศึกษาพเิศษ ส่วนใหญ่ ใหข้อ้มูลวา่ ...ครูการศกึษาพเิศษและครูผูส้อนวชิาสขุศึกษา

ควรท างานร่วมกนัใหม้ากขึน้ โดยอาศยัการสรา้งปฏิสมัพนัธ์ทีด่ ีการสือ่สารเชิงบวก” 
ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่ ใหข้อ้มูลว่า...ครูการศึกษาพิเศษ

และครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาควรใชก้ารปฏิบัติการการร่วมมือ (Co-Teaching) กับเพื่อนร่วมงาน   
มาเพิ่มประสทิธิภาพในการสอนนกัเรียนจนเป็นสขุนสิยัทีด่”ี 

 
และสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
ผูบ้ริหารคนที ่1 กล่าวว่า ...การทีค่รูการศึกษาพเิศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาจะท างาน

ร่วมกนัได ้ผูบ้ริหารควรใหก้ารสนบัสนุนและเขา้ไปร่วมวางแผนการท างานของครูทัง้ 2 กลุ่ม โดย
การสนับสนุนทางดา้นความรู ้ข้อมูล บุคลากร งบประมาณ มีการก าหนดตัวบุคคล เวลาให้
ชดัเจน” 

ผูบ้ริหารคนที ่2 กลา่ววา่ ...ครูการศกึษาพเิศษและครูผูส้อนวชิาสขุศกึษา ควรมีการวาง
แผนการท างานร่วมกนัใหเ้ป็นรูปธรรม” 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาพเิศษ กลา่วว่า …การสอนในรูปแบบ Station Teachingเป็น
รูปแบบการสอนทีเ่หมาะส าหรบัการเร่ิมตน้ท างานในโรงเรียนเรียนร่วมและเป็นรูปแบบหนึ่งใน
ปฏิบตัิการการร่วมมือ(Co-Teaching) และพรอ้มทีจ่ะเรียนรูแ้ละแกปั้ญหาไปดว้ยกนัซ่ึงเป็นหวัใจ
ส าคญัในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนเรียนร่วม” 

ครูการศึกษาพิเศษคนที่ 1 กล่าวว่า...ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาควร
ท างานร่วมกนั 

ใหม้ากขึน้” 
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ครูการศึกษาพิเศษคนที่ 2 กล่าวว่า...ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาควร 
มีการปฏิสมัพนัธ์กนัโดยมีการสือ่สารเชิงบวก การเปิดใจ ค านงึถงึลลีาในการเรียนรูข้องเดก็” 

ครูการศกึษาพเิศษคนที ่3 กลา่วว่า...ควรใชก้ารปฏิบตัิการการร่วมมือ(Co-Teaching) กบั
เพือ่นร่วมงานมาเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานร่วมกนั” 

ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 กล่าวว่า...ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อน
วิชาสุขศึกษาควรท างานร่วมกันสอนนักเรียนเรื่องการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสตปัิญญาในชัน้เรยีนร่วมจนเป็นสขุนสิยัทีด่”ี 

 
ประเด็นที่ 2 การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกันระหว่างเด็กท่ัวไปและเด็กที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญาในช้ันเรียนร่วม พบว่า ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุข
ศึกษาควรสร้างความเข้าใจให้กับเด็กท่ัวไปให้รู้จักและปฏิบัติต่อเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาได้ตามความเหมาะสม และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด้กคุ้นเคย ช่วยเหลือ
กันตามความเหมาะสม เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน จับคู่ Buddy ดังข้อมูลจากข้อเสนอแนะใน
แบบสอบถามทีพ่บว่า 

ครูการศกึษาพเิศษ สว่นใหญ่ ใหข้อ้มูลวา่…ครูการศึกษาพเิศษและครูผูส้อนวิชาสขุศึกษา
ควรร่วมกนัควรสรา้งความเขา้ใจในการอยูร่่วมกนัระหวา่งเดก็ทัง้ 2 กลุม่ และจดักิจกรรมใหน้กัเรียน
ไดป้ฏิบตัจิริง เช่น กิจกรรมเพือ่นช่วยเพือ่น จบัคู ่Buddy” 

ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่ ใหข้อ้มูลว่า...ครูการศึกษา
พิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาควรร่วมกันสรา้งความเขา้ใจในการอยู่ร่วมกนัระหว่างเด็กทัง้ 2 
กลุม่ และจดักิจกรรมใหน้กัเรียนลงมือปฏิบตัิตจริง และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได”้ 

 
และสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
ผูบ้ริหารคนที ่1 กลา่ววา่ ...ควรสรา้งความเขา้ใจใหก้บัเด็กทั่วไปใหรู้จ้กัและปฏิบตัติอ่เดก็ที่

มีความบกพร่องทางสติปัญญาไดต้ามความเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน จับคู ่

Buddy” 
ผูบ้ริหารคนที่ 2 กล่าวว่า ...ควรท างานเป็นทีม จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน จับคู่ Buddy 

เพือ่ช่วยเหลอืดูแลซ่ึงกนัและกนั” 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า ...เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาตอ้งไม่

ท าตวัเหมือนตนเองมีอภิสทิธิเ์หนอืกวา่คนอืน่... 
ครูการศกึษาพเิศษคนที ่1 กลา่วว่า “ควรร่วมกนัจดัท าแนวทางเพือ่จดักิจกรรมใหน้กัเรียนได้

ปฏิบตัจิริง” 
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ครูการศึกษาพิเศษคนที่ 2 กล่าวว่า ...เด็กทั่วไปควรรูจ้ักช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาไดต้ามความเหมาะสม แต่ตอ้งไม่ท าใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการพิเศษรูส้ึกว่าตนเอง
เป็นภาระ”  

ครูการศึกษาพิเศษคนที่ 3 กล่าวว่า ...ควรจัดกิจกรรมแบบใหเ้พื่อนช่วยเพื่อน จับคู ่
Buddy ซ่ึงเป็นอกีแนวทางหนึ่งทีท่  าใหน้กัเรียนไดเ้กิดความเหน็ใจช่วยเหลอืกนัในชัน้เรียนร่วม” 

ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กล่าวว่า ...ควรสรา้งความตระหนักและ
ความรูใ้หก้บัเด็กทั่วไปในเรียนร่วมกบัเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีการวางแผนในการ
เรียน และร่วมมือร่วมใจกนัระหว่างครู และนกัเรียน เพื่อใหผู้เ้รียนทัง้เด็กทั่วไปและเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสตปัิญญาเรียนร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสขุ” 

 
ประเดน็ที ่3 การปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พบว่า ครูการศึกษาพเิศษและครูผู้สอน 

วิชาสุขศึกษาควรร่วมกันปรับหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน และค านึงถึงสถานการณโ์รคติดต่อ 
มลภาวะต่างๆ และภัยอันตรายต่าง ๆ ใน ปัจจุบัน ดังข้อมูลจากข้อเสนอแนะใน
แบบสอบถามทีพ่บว่า 

ครูการศึกษาพเิศษ ส่วนใหญ่ ใหข้อ้มูลว่า ....ควรร่วมกนัปรบัหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบั สิ่ง
ที่ใกลต้ัวและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสตปัิญญา”  

ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่ ใหข้อ้มูลว่า ...ควรร่วมกันปรับ
หลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั”  

 
และสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
ผูบ้ริหารคนที ่1 กล่าวว่า ....หลกัสูตรเป็นจุดส าคญัของการจดักิจกรรมสรา้งเสริมสขุภาพ

และความปลอดภัยส าหรบัเด็กที่มีความบกพ่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม ควรมีแนวทางใน
การจัดท ากิจกรรมสรา้งเสริมสุขภาพและปลอดภัยใหเ้ป็นระบบ จ าเป็นตอ้งมีการท างานร่วมกัน
ของครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา มีการวางแผนร่วมกัน และน าสู่การปฏิบัติ
ร่วมกนัและสดุทา้ยตอ้งประเมินผลร่วมกนั และคดิแกปั้ญหาวางแผนปรบัใหม่ตามแนว PDCA” 

ผูบ้ริหารคนที ่2 กลา่ววา่ ...ควรมีการประชมุทมีงานเพือ่จดัท าหลกัสูตรใหเ้ป็นรูปธรรม” 
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า ...ควรเชิญวิทยากรมาใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการ

ปรบัหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จัดการประชุมทีมงานจัดท า
หลกัสูตร เพือ่วางแผนการจดัท าหลกัสูตร” 
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ครูการศึกษาพิเศษคนที่ 1 กล่าวว่า ...ควรร่วมกนัจัดท าแนวทางเพื่อปรบัหลกัสูตร และ
เพิ่มเรือ่งการดูแลสขุภาพ ความปลอดภยัโดยค านงึถงึสถานการณ์ปัจจุบนัในหลกัสูตร” 

ครูการศึกษาพิเศษคนที่ 2 กล่าวว่า ...ควรมีการปฏิสมัพนัธ์กนัโดยมีการสื่อสารเชิงบวก 
การเปิดใจ ค านงึถงึลลีาในการเรียนรูข้องเดก็ และมีการปรบัหลกัสูตรร่วมกนั” 

ครูการศึกษาพิเศษคนที ่3 กล่าวว่า ...สิ่งส าคญัของการสอนแบบร่วมมือ Co- Teaching 
คือ การก าหนดกรอบหลกัสูตรเป็นการช่วยท าใหก้ารสอนบรรลผุล ซ่ึงหลกัของการท างานร่วมกนั
ระหว่างครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษ ความสมัพนัธ์เบือ้งตน้เป็นสิ่งที่ส  าคญั และควรท าอย่าง
สม ่าเสมอ” 

ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 กล่าวว่า ...ควรประยุกต์หลกัสูตรใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ในปัจจุบนัทัง้ในเรือ่ง สรา้งเสริมสขุภาพและความปลอดภยั  เพือ่สรา้งความรู้
และหลักในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในตนเองของทั้งเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาและเด็กทั่วไปใหค้วามทนัการโลกทีเ่ปลีย่นแปลงในปัจจุบนั  ซ่ึงยงัตอ้งค านึงถงึหลกัสูตร
สถานศกึษาและควรประเมินเพือ่การพฒันาใหค้รบถว้น” 

 
ประเด็นที่  4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนร่วม พบว่า ครู

การศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาควรใช้รูปแบบการสอนแบบ Station Teaching 
เพราะเป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับการเร่ิมต้นท างานร่วมกันในโรงเรียนเรียนร่วม 
และร่วมกันจัดท าแนวทางเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยลง
ในแผน IEP และจัดอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวแผน IEP ให้กับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา รวมท้ังใช้
วิธีการสอนให้เหมาะสมกับเดก็ท่ัวไป เช่น การสอนโดยใช้สถานการณจ์ าลอง และเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติ ปัญญาเช่น การสอนตรง ดั งข้อมูลจากข้อเสนอแนะใน
แบบสอบถามทีพ่บว่า 

ครูการศกึษาพเิศษ สว่นใหญ่ ใหข้อ้มูลว่า ...ควรร่วมกนัจดัท าแนวทางเพือ่จดักิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยเพิ่มเตมิเรือ่งสขุภาพและความปลอดภยัลงในแผน IEP” 

ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่ ใหข้อ้มูลว่า ...ควรร่วมกนัจัดท า
แนวทางเพือ่จดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพและความปลอดภยัใหก้บันกัเรียน ใน
ชัน้เรียนร่วม และจดัอบรมเพิ่มเตมิเกีย่วแผน IEP ใหก้บัครูผูส้อนวชิาสขุศกึษา” 
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และสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
ผูบ้ริหารคนที่ 1 กล่าวว่า ...จ าเป็นต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดย

เพิ่มเติมเรื่องสขุภาพและความปลอดภยัร่วมกนัของครูการศึกษาพเิศษและครูผูส้อนวิชาสขุศึกษา 
และน าไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน ประเมินผลร่วมกัน และคิดแกปั้ญหาวางแผนปรบัใหม่ตามแนว 
PDCA” 

ผูบ้ริหารคนที่ 2 กล่าวว่า ...ควรจัดสรรเวลาในการจัดท าแนวทางเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยเพิ่มเตมิเรือ่งสขุภาพและความปลอดภยัในชัน้เรียนร่วมร่วมกนั” 

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศกึษาพเิศษ กล่าวว่า ...ควรร่วมกนัจดัท าแนวทางเพือ่จดักิจกรรมการ
เรียนรูโ้ดยเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพและความปลอดภยัลงในกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้รูปแบบ
การสอนแบบ Station Teaching เพราะเป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับการเร่ิมตน้ท างาน
ร่วมกนัในโรงเรียนเรียนร่วม” 

ครูการศึกษาพเิศษคนที ่1 กล่าววา่ ...ควรใชว้ิธีการสอนตรงกบักลุ่มเดก็ทีม่ีความบกพร่อง
ทางสตปัิญญาในชัน้เรียนร่วม” 

ครูการศึกษาพเิศษคนที ่2 กลา่วว่า ...ควรร่วมกนัจดัท าแนวทางเพือ่จดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยเพิ่มเตมิเรือ่งสขุภาพและความปลอดภยัลงในแผน IEP” 

ครูการศึกษาพิเศษคนที ่3 กล่าวว่า ...ควรร่วมกนัจัดท าแผนการจดัการเรียนรูใ้นชัน้เรียน
ร่วมและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล IEP โดยค านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบนั โดยใชรู้ปแบบ
การสอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) เช่น รูปแบบการสอนแบบ Station Teaching เพราะเป็น
รูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับการเร่ิมตน้ท างานร่วมกันในโรงเรียนเรียนร่วม การออกแบบ
กิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัเด็กทีเ่รียนร่วมนัน้ ครูปกติและครูพเิศษตอ้งท าความเขา้ใจในบทบาทของ
แต่ละคน คือ ครูปกติตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของเด็กพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษตอ้งท าความเขา้ใจ
กิจกรรมที่จ าเป็นตอ้งจัดใหก้บัเด็กปกติ เมื่อต่างคนต่างเขา้ใจแลว้การออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนก็จะท าใหเ้ขา้ใจเนือ้หา และออกแบบกิจกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม ครูทัง้สองควรมีการ
ซักซอ้มบทบาทหนา้ที่ของตนเอง เพื่อจะไดม้องเห็นภาพในการสอนในหอ้งเรียนไดอ้ย่างชัดเจน 
การออกแบบการเรียนการสอนจะไดม้ีประสิทธิภาพมากขึน้” 

ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กล่าวว่า ...ควรมีการสอนโดยใชบ้ทบาท
สมมต ิการสอนโดยใชส้ถานการณ์จริง การสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง ในเรื่องการดูแลสขุภาพ
และความปลอดภยั” 
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ประเด็นที่ 5 การใช้ส่ือการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม  พบว่า ครูการศึกษา
พิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาควรร่วมกันจัดท าส่ือที่เป็นรูปธรรม ง่ายต่อการเข้าใจไม่
ซับซ้อน และสอดคล้องกับสถานการณปั์จจุบันที่ควรค านึงถึง ความสะอาด ทนทาน และ
เพยีงพอต่อเดก็ทุกคน ดังข้อมูลจากข้อเสนอแนะในแบบสอบถามทีพ่บว่า 

ครูการศึกษาพิเศษ ส่วนใหญ่ ใหข้อ้มูลว่า ...ควรร่วมกนัจัดท าสื่อที่เป็นรูปธรรม เช่น ของ
จริง ภาพของจริง แข็งแรงทนทาน นา่สนใจ และเพยีงพอตอ่เด็ก” 

ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่ ใหข้อ้มูลว่า ...ควรร่วมกนั เลือก 
จดัท า จดัหาสื่อทีเ่หมาะสมกบัเด็กทัง้ 2 กลุ่มในชัน้เรียนร่วม เช่น เด็กทั่วไปวยันีช้อบภาพการ์ตูน
เดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญาชองภาพของจริงทีง่า่ยตอ่ความเขา้ใจ” 

 
และสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
ผูบ้ริหารคนที่ 1 กล่าวว่า ...ควรเนน้การใชส้ื่อการเรียนการสอนทีเ่ป็นรูปธรรม เปิดโอกาส

ใหเ้ดก็ไดล้งปฏิบตัจิริง แข็งแรงทนทาน นา่สนใจ และเพยีงพอตอ่เด็ก” 
ผูบ้ริหารคนที่ 2 กล่าวว่า ...จัดท าเป็นโปรแกรมการสอน เช่น  แปรงฟัน การอาบน ้า การ

สระผม ฯลฯ ใชส้อนนกัเรียนพิเศษเพื่อส่งเสริมสุขภาพในดา้นต่าง ๆ จากบริษัท สมาคมต่าง ๆ    
ซ่ึงนา่จะใชเ้ป็นตน้แบบในการจดัท า เช่น เดยีวกนันี ้ในเนือ้หาของงานวจิยันี”้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า ...ควรเนน้การใชส้ื่อการเรียนการสอนที่เป็น
รูปธรรม เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดห้ยิบจับ ผ่านประสาทสมัผสั ทางตา หู จมูก ลิน้ และมือ โดยที่สื่อ
การสอนดงักล่าวตอ้งผ่านการทดลองใชม้าแลว้ว่าไม่ซบัซอ้นจนเกินไป สามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ไดไ้ม่ยาก มีความคงทนในการหยบิจบัใชง้าน มีสสีนัและขนาดทีด่งึดูดความสนใจของนกัเรียน”  

ครูการศึกษาพิเศษคนที่ 1 กล่าวว่า ...ควรร่วมกันจัดท าสื่อที่เป็นรูปธรรม ง่ายต่อการ
เขา้ใจไม่ซบัซอ้น และค านงึถงึ ความสะอาด ทนทาน และเพยีงพอตอ่เดก็ทกุคน”  

ครูการศึกษาพิเศษคนที่ 2 กล่าวว่า ...ควรร่วมกันใช้สื่อของจริงในชีวิตประจ าวัน
สอดคลอ้งกบัเรือ่งทีส่อน และมีจ านวนเพยีงพอ”  

ครูการศึกษาพิเศษคนที่ 3  กล่าวว่า ...ควรท าสื่อใหเ้หมาะสมกับเด็กที่มีความตอ้งการ
แตกต่างกนั ครูตอ้งท าสือ่การสอนมากกว่าหนึ่งชิน้ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของเด็กแต่ละคน 
ค าอธิบายในการใชส้ื่อควรมีความชดัเจน เพือ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพที่ดี เกิดประโยชน์ และไม่เกิด
ความผิดพลาดในการใช ้ดงันัน้ควรมีการศึกษาในการใชส้ื่อการสอนทัง้ครูปกติและครูพิเศษเป็น
อยา่งดก่ีอนทีจ่ะใชส้ือ่การสอน” 
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ครูผูส้อนวิชาสขุศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 กล่าวว่า ...ควรร่วมกนัจดัท าสื่อใหม้ีจ านวน
เพยีงพอและเหมาะสมกบัเด็กทัง้ 2 กลุม่” 

ประเดน็ที ่6 การประเมินผลตามสภาพจริง ครูการศึกษาพเิศษและครูผู้สอนวิชา 
สุขศึกษาควรใช้การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นหลัก หลังเรียนจบแต่ละ

กิจกรรม รวมท้ังจัดท าแนวทางในการวัดผลและประเมินผลเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ดัง
ข้อมูลจากข้อเสนอแนะในแบบสอบถามทีพ่บว่า 

ครูการศึกษาพิเศษ ส่วนใหญ่ ใหข้อ้มูลว่า ...ควรร่วมกันประเมินผลตามสภาพจริง และ
จดัท าแนวทางเพื่อวดัผลและประเมินผลเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั” 

ครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ส่วนใหญ่ ใหข้อ้มูลว่า...ควรรว่มกันจดัท า
แนวทางเพ่ือวดัผลและประเมินผล และใชก้ารประเมินตามสภาพจรงิ” 

 
และสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
ผูบ้ริหารคนที่ 1 กล่าวว่า ...การประเมินผลควรท าทันทีท่ีเสร็จกิจกรรมนั้น ๆ การเก็บ 

หลาย ๆ เรื่อง แลว้ประเมินผลรวม เดก็พิเศษจะจ าหลาย ๆ เรื่องไดไ้มดี่” 
ผูบ้ริหารคนที่ 2 กล่าวว่า ...ควรจัดท าแนวทางในการวัดผลและประเมินผลเพ่ือความ

เขา้ใจท่ีตรงกนั”  
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า ...ควรร่วมกันจดัท าแนวปฏิบตัิการวดัผลและ

ประเมินผลเรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภัย โดยตอ้งใชข้อ้มูลจากแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบคุคล IEP เป็นตวัตัง้ในการวดัและประเมินผลเพ่ือจะสามารถน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวดัและ
ประเมินไปใชใ้นการปรบัปรุงหรือพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือเรื่องการดแูลสุขภาพและความ
ปลอดภยัไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของเดก็กลุม่ดงักลา่ว” 

ครูการศึกษาพเิศษคนที ่1 กล่าวว่า ...ควรรว่มกนัประเมินตามสภาพจริงทนัทีท่ีเรียนจบแต่
ละกิจกรรม รวมทัง้จดัท าแนวทางในการวดัผลและประเมินผลเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนั”  

ครูการศึกษาพเิศษคนที ่2 กล่าวว่า ...ควรรว่มกนัประเมินตามสภาพจริงทนัทีท่ีเรียนจบแต่
ละกิจกรรม รวมทัง้จดัท าแนวทางในการวดัผลและประเมินผลใหช้ดัเจน” 

ครูการศึกษาพเิศษคนที ่3 กล่าวว่า ...ควรจดัท าแนวการวดัผลและประเมินผลส าหรบัเด็ก
ท่ีมีความพิเศษนัน้ ครูปกติบางครัง้มีความเขา้ใจในธรรมชาติของเด็กคอ่นขา้งนอ้ย อนัดบัแรกตอ้ง
ให้ความรูพื้น้ฐานของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษก่อน ว่าระดับท่ีตอ้งการวัดนั้นอยู่ในระดับใด 
บางอย่างท าไดม้ากกว่าเด็กคนอ่ืน แตบ่างอย่างก็อาจจะท าไดน้อ้ยกว่า หรือเดก็ปกตสิามารถท าให้
ดีกว่า มีปัญหาทางอารมณเ์หมือนกัน วุฒิภาวะบางอย่างต่างจากเด็กคนอ่ืน แต่ดา้นสงัคม หรือ
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ดา้นความรบัผิดชอบอาจจะไม่ดีไปกว่าเด็กอ่ืนก็ได ้ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะใหค้รูท่ีสอนประจ า
วิชาเขา้ใจในธรรมชาตขิองเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษใหม้าก เพ่ือจะไดเ้ขา้ใจเดก็มากขึน้” 

ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 กลา่ววา่ ...ควรปรบัการประเมินใหเ้หมาะสม
กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และตรงกับศักยภาพของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา และไมลื่มการประเมินผลเดก็ทั่วไปในชัน้เรียนรว่มดว้ยเชน่กนั” 

2. ผลการสร้างโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม 

โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนใหญ่ ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี 1 ผลการยกร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม จากขอ้มลูระยะท่ี 1 

ตอนท่ี 2  ผลการหาคณุภาพโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม มี 2 ขัน้ตอนยอ่ย คือ 

ตอนท่ี 2.1 ประเมินรา่งโปรแกรมโดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
ตอนท่ี 2.2 พิจารณารา่งโปรแกรมฯ จากผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ 

ตอนที ่1 
ผลการยกรา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม จากขอ้มูลระยะท่ี 1 พบว่า ร่างโปรแกรมสรา้งเสริม       
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม   
มีรายละเอียด ดงัภาพประกอบ 18 
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รา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบั 

เด็กที่มคีวามบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรยีนรว่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 18 รา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ 
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
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จากภาพประกอบ 18 ร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม มีรายละเอียด ดงันี ้

1) จดุมุง่หมาย  
เพ่ือพฒันาความสามารถในการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็ก  

ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา ในชัน้เรียนรว่ม 
2) ลกัษณะของโปรแกรม  

เป็นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาในชัน้เรียนรว่ม สปัดาหล์ะ 
1 ชั่วโมง จ านวน 12 สปัดาห ์โดยประกอบดว้ย หน่วยการรกัสุขภาพ จ านวน 6 สปัดาห ์หน่วยการ
ใชชี้วิตปลอดภัย จ านวน 6 สัปดาห ์โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือ Co-Teaching รูปแบบการสอน
แบบสถานี (Station Teaching) ร่วมกับวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาโดยครูมีบทบาทวิเคราะหง์าน และใชก้ารสอนตรง  รวมทัง้วิธีการสอนในวิชาสุขศึกษา 
ไดแ้ก่ การสอนแบบสาธิต การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิการสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง และการสอน
ในสถานการณจ์รงิ  

3) การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
-ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาท่ีสอนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 
-เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย อายุระหว่าง 8-10 ปี   

ในชัน้เรียนรว่ม 
4) วิธีการจดักิจกรรมแบบ Co-Teaching 

ขัน้ท่ี 1 Co Plan ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาศึกษาและท า
ความเขา้ใจแผน IEP, แผนการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม จ านวน 12 แผน ไดแ้ก่ 1) หนว่ยการรกั
สขุภาพ จ านวน 6 แผน 2) หนว่ยการใชชี้วิตปลอดภยั จ านวน 6 แผน   

ขั้นท่ี 2  Co Instruction ครูทั้ง 2 คนท าการสอนตามรูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือCo-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) ท่ีออกแบบไว้ในแต่ละ
สถานี โดยสถานีท่ี 1 ครูผูส้อนวิชาสุขศกึษา ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกบัวิชาสขุศกึษา สถานีท่ี 2 ครู
การศึกษาพิเศษ ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สถานีท่ี 3 ใชคู้่
เพ่ือนพาท าซ า้ในการเรียนผา่นการใชส่ื้อการสอนท่ีครูสรา้งขึน้ 
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ขั้นท่ี 3 Co Assess ครูทั้ง 2 คนบันทึกหลังการสอน และร่วมกันประเมิน
ตนเองและนกัเรียน โดยครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาประเมินเด็กทั่วไป ครูการศกึษาพิเศษประเมินเด็กท่ี
มีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 

ขั้นท่ี  4 Reflect หลังการใช้โปรแกรมแล้วครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและครู
การศกึษาพิเศษรว่มกนัประเมินผล โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยั ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

5) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : 
IEP) เพิ่มเตมิเรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัลงในแผน มี 10 ขอ้ 

6) แผนการจดัการเรียนรูจ้  านวน 12 แผน ไดแ้ก่ 1) หน่วยการรกัสขุภาพ จ านวน 
6 แผน 2) หน่วยการใช้ชีวิตปลอดภัย จ านวน 6 แผนใชรู้ปแบบการสอนแบบ StationTeaching 
ผสมการสอนวิชาสขุศกึษาและการสอนส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 

7) การประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละกลุ่ม เป็นการ
ประเมินผลหลงัเรียนแตล่ะชั่วโมง ตาม PAK 

8) แบบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็ก
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ใชป้ระเมินก่อนใชแ้ละหลงัใชโ้ปรแกรมฯ มี 10 ขอ้ 

9) คู่มือการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบั
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ใชป้ระกอบรา่งโปรแกรมฯท่ีสรา้งขึน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบ 19 วิธีการจดักิจกรรมในรา่งโปรแกรมฯ ตามรูปแบบการสอนแบบรว่มมือ  
Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)   
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จากภาพประกอบ 19 วิธีการจดักิจกรรมในรา่งโปรแกรมฯ ตามรูปแบบการสอนแบบ
รว่มมือ Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching มีรายละเอียด ดงันี ้

ขั้นท่ี 1 Co Plan ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาศึกษาและท า
ความเขา้ใจแผน IEP, แผนการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม จ านวน 12 แผน ไดแ้ก่ 1) หนว่ยการรกั
สขุภาพ จ านวน 6 แผน 2) หน่วยการใชชี้วิตปลอดภัย จ านวน 6 แผน โดยใชก้ารสอนแบบรว่มมือ 
Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) ) รูปแบบนี้ผู้เรียนจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือใหท้  างานร่วมกันในแต่ละสถานี ครูอยู่ประจ าสถานีมีลักษณะเป็นชัน้เรียน
เด่ียวท่ีมีครู 2 คน เนือ้หาถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานีท่ี 1ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา 1 คน สอน
นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 เรียนเรื่องใหม่ ใชว้ิธีการสอน   ในวิชาสขุศกึษา ไดแ้ก่ การสอนโดยใชก้ารสาธิต/ 
การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ/การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง/การสอนในสถานการณ์จริง 
สถานีท่ี 2 ใหค้รูการศึกษาพิเศษสอนประยุกตเ์นือ้หาท่ีสอนในสปัดาหท่ี์ผ่านมาจนถึงเหตกุารณท่ี์
สอนอยู่ในปัจจุบัน หลังจากนั้นก็จะมีการเปล่ียนกลุ่มเรียน โดยครูผูส้อนจะสอนเนือ้หาเดิมโดย
วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา โดยครูมีบทบาทวิเคราะหง์านและ
ใช้การสอนตรง และ สถานีท่ี 3 เป็นการเรียนรู้อิสระด้วยตนเองผ่านส่ือการสอนท่ีครูสรา้งขึน้ 
ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายโดยเป็นคูเ่พ่ือนในการเรียนไวค้อยช่วยเหลือกนัในการท างานแบบท าซ า้
และครูเวียนกนัมาด ูโดยแตล่ะสถานีนัน้ผูเ้รียนท าใหค้รบภายใน 1 ชั่วโมง 

ขัน้ท่ี 2  Co Instruction ครูทัง้ 2 คนท าการสอนตามรูปแบบการสอนแบบรว่มมือ
Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) ท่ีออกแบบไวใ้นแต่ละสถานีโดย
สถานีท่ี 1 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกับวิชาสุขศึกษา สถานีท่ี 2 ครูการศกึษา
พิเศษ ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สถานีท่ี 3 ใชคู้่เพ่ือนพา
ท าซ า้ในการเรียน 

ขัน้ท่ี 3 Co Assess ครูทัง้ 2 คนบนัทึกหลังการสอน และร่วมกันประเมินตนเอง
และนกัเรียน โดยครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาประเมินเด็กทั่วไป ครูการศกึษาพิเศษประเมินเดก็ท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญา 
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ขัน้ท่ี 4 Reflect หลงัการใชโ้ปรแกรมแลว้ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาและครูการศกึษา
พิเศษประเมินผล โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบั
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 แผนการจดัการเรียนรูใ้นรา่งโปรแกรมฯ ตามรูปแบบการสอนแบบรว่มมือ  
Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) 

จากภาพประกอบ 20 แผนการจดัการเรียนรูใ้นรา่งโปรแกรมฯ ตามรูปแบบการสอน
แบบรว่มมือCo-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)  มีรายละเอียด ดงันี ้

1. แผนการจดัการเรียนรู ้
1.1 มาตรฐานการเรียนรู ้
1.2 ตวัชีว้ดัชัน้ปี 
1.3 สาระส าคญั 
1.4 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้PAK 
1.5 สาระการเรียนรู ้

2. กิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู ้
2.1 สถานีท่ี 1 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา 
2.2 สถานีท่ี 2 ครูการศกึษาพิเศษ 
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2.3 สถานีท่ี 3 คูเ่พ่ือนพาท าซ า้ 
3. การวดัและประเมินผล 

3.1 การวดัและประเมินผลส าหรบัเดก็ทั่วไป 
3.2 การวดัและประเมินผลส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 
4. กิจกรรมนอกเวลา เป็นกิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองจากในหอ้งเรียน 
5. ส่ือ/แหลง่เรียนรู ้(ใชแ้นวคดิส่ือจากรูปธรรมไปนามธรรม) 

5.1 ส่ือท่ีมีความเหมาะสมเดก็ทั่วไป(ภาพการต์นู) 
5.2 ส่ือท่ีมีความเหมาะสมเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 

(ภาพจรงิ) 
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ขัน้ตอนการท างานรว่มกนัของครู Co-Teaching ในรา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและ

ความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 21 ขัน้ตอนการท างานรว่มกนัของครู Co-Teaching ในรา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการ
ดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 
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จากภาพประกอบ 21 ขั้นตอนการท างานร่วมกันของครู Co-Teaching ในร่าง
โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 Co Plan  
ครู Co- Teaching รว่มกนัท าความเขา้ใจและท างานรว่มกนัในเรื่องตอ่ไปนี ้

1.การบริหารจัดการชัน้เรียนตามรูปแบบของ Co-teaching รูปแบบการ
สอนแบบสถานี (Station Teaching)  

สถานีท่ี1 สอนโดยครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา  
สถานีท่ี 2 สอนโดยครูการศกึษาพิเศษ  
สถานีท่ี 3 คูเ่พ่ือนพาท าซ า้ 

2. ศึกษาแผนการจดัการเรียนรูร้่วมกัน และเตรียมการสอนตามรูปแบบ
ของ Co-teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)  

3. ก าหนดบทบาทของตนเองในขณะท่ีท างานร่วมกันในชั้นเรียนระบุ
จดุประสงคแ์ละประเมินผลของเดก็ทั่วไปและเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 

4. เตรียมส่ือ 
ขัน้ท่ี 2  Co Instruction 

ครู Co- Teaching  สอนตามสถานีของตนเอง 
1.ขัน้น า 
2.ขัน้สอน 
3.ขัน้สรุป 
4.ขัน้ประเมินผล        

ขัน้ท่ี 3 Co Assess 
ครู Co- Teaching รว่มกนัประเมินผลตามจดุประสงคท่ี์วางแผนไว ้     

ขัน้ท่ี 4 Reflect 
ครู Co- Teaching  หลงัการใชโ้ปรแกรมแลว้ครู Co-teaching พูดคยุกันเพ่ือ

สะทอ้นสิ่งท่ีไดจ้ากการประเมิน เพ่ือน ามาปรบัปรุงพฒันาตอ่ไป 
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ตาราง 20 บทบาทของครู Co-Teaching ในรา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยั ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
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จากตารางท่ี 20 บทบาทของครู Co-Teaching ในร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแล
สขุภาพและความปลอดภัย ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  แสดงให้
เห็นว่า  ขัน้ตอนการท างานร่วมกันของครู Co-Teaching ในรา่งโปรแกรมการสรา้งเสริมการดแูล
รกัษาสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้น เรียนร่วม 
นอกจากจะมีบบบาทต่อครูด้วยกันเองแล้วยังมีบทบาทต่อเด็กอย่างไร เช่น จัดกิจกรรมโดย
พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัเดก็ทัง้ 2 กลุม่  สงัเกตพฤตกิรรมของเด็กเพ่ือน ามาสะทอ้นการท างานของ
ตนเองและน าพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองทกุชั่วโมง เพ่ือใหเ้ห็นการท างานท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

ตอนที ่2 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ

ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  
ตอนที ่2.1 ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 21 

ตาราง 21 ผลการประเมินรา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ 
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

รายการ   แปลความหมาย 
โปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชั้นเรียนร่วม 
องคป์ระกอบของโปรแกรมฯ 
1. จุดมุ่งหมาย 5.00 มากที่สดุ 

2. ลักษณะของโปรแกรม 4.80 มากที่สดุ 

3. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรแกรม 4.80 มากที่สดุ 

4. วิธีการจดักิจกรรม แบบ Co-Teaching 4.80 มากที่สดุ 

    4.1 ขั้นที่ 1   Co Plan 4.80 มากที่สดุ 

    4.2 ขั้นที่ 2   Co Instruct 4.80 มากที่สดุ 

    4.3 ขั้นที่ 3   Co Assess 4.80 มากที่สดุ 

    4.4 ขั้นที่ 4   Reflect 5.00 มากที่สดุ 

    4.5 บทบาทของครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุข
ศึกษา 

4.80 มากที่สดุ 

5. การประเมินผล 5.00 มากที่สดุ 
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รายการ   แปลความหมาย 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ของโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและปลอดภยัส าหรับเดก็ที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม 
แผนที่ 1 การดูแลตนเองไม่ใหเ้ป็นโรคติดต่อ- การดูแลตนเองไม่ให้เป็นไขห้วดัและไวรัส Covid-
19 (1) 
1.ความครบถว้นองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

5.00 มากที่สดุ 

  1.2 ตัวชีว้ดัชัน้ปี 5.00 มากที่สดุ 

  1.3 สาระส าคัญ 5.00 มากที่สดุ 

  1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 มากที่สดุ 

  1.5 สาระการเรียนรู้ 5.00 มากที่สดุ 

2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 สถานีที่ 1 

 
4.80 

 
มากที่สดุ 

  2.2 สถานีที่ 2 4.80 มากที่สดุ 

  2.3 สถานีที่ 3 4.80 มากที่สดุ 

3.การวัดและประเมินผล 
  3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ ID 4.80 มากที่สดุ 

4.กิจกรรมนอกเวลา 4.80 มากที่สดุ 

5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก ID 5.00 มากที่สดุ 

แผนที่ 2 การดูแลตนเองไม่ใหเ้ป็นโรคติดต่อ- การดูแลตนเองไม่ให้เป็นไขห้วดัและไวรัส Covid-
19 (2) 
1.ความครบถว้นองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

5.00 มากที่สดุ 

  1.2 ตัวชีว้ดัชัน้ปี 5.00 มากที่สดุ 

  1.3 สาระส าคัญ 5.00 มากที่สดุ 

  1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 มากที่สดุ 

  1.5 สาระการเรียนรู้ 5.00 มากที่สดุ 
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รายการ   แปลความหมาย 
2.กิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  2.1 สถานีที ่1 

 
4.80 

 
มากท่ีสดุ 

  2.2 สถานีที ่2 4.80 มากท่ีสดุ 

  2.3 สถานีที ่3 4.80 มากท่ีสดุ 

3.การวัดและประเมินผล 
   3.1 การวัดและประเมินผลส าหรับเดก็ทั่วไป 

 
5.00 

 
มากท่ีสดุ 

  3.2 การวัดและประเมนิผลส าหรับเด็ก ID 5.00 มากท่ีสดุ 
4.กิจกรรมนอกเวลา 4.80 มากท่ีสดุ 

5.ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 ส่ือมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากท่ีสดุ 

  5.2 ส่ือมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก ID 5.00 มากท่ีสดุ 

แผนที ่3 การป้องกนัอนัตรายจากมลพษิ - การป้องกนัฝุ่น PM2.5 (1) 

1.ความครบถ้วนองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
5.00 

 
มากท่ีสดุ 

  1.2 ตัวชีวั้ดชัน้ปี 5.00 มากท่ีสดุ 

  1.3 สาระส าคัญ 5.00 มากท่ีสดุ 

  1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 มากท่ีสดุ 

  1.5 สาระการเรียนรู้ 5.00 มากท่ีสดุ 

2.กิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
  2.1 สถานีที ่1 

 
4.80 

 
มากท่ีสดุ 

  2.2 สถานีที ่2 4.80 มากท่ีสดุ 

  2.3 สถานีที ่3 4.80 มากท่ีสดุ 

3.การวัดและประเมินผล 
  3.1 การวัดและประเมินผลส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากท่ีสดุ 

  3.2 การวัดและประเมนิผลส าหรับเด็ก ID 4.80 มากท่ีสดุ 

4.กิจกรรมนอกเวลา 4.80 มากท่ีสดุ 

5.ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 ส่ือมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากท่ีสดุ 

  5.2 ส่ือมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก ID 5.00 มากท่ีสดุ 
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รายการ   แปลความหมาย 
แผนที่ 4 การป้องกนัอนัตรายจากมลพษิ - การป้องกนัฝุ่น PM2.5 (1) 
1.ความครบถว้นองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  1.2 ตัวชีว้ดัชัน้ปี 5.00 มากที่สดุ 
  1.3 สาระส าคัญ 5.00 มากที่สดุ 

  1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 มากที่สดุ 

  1.5 สาระการเรียนรู้ 5.00 มากที่สดุ 

2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 สถานีที่ 1 

 
4.80 

 
มากที่สดุ 

  2.2 สถานีที่ 2 4.80 มากที่สดุ 

  2.3 สถานีที่ 3 4.80 มากที่สดุ 

3.การวัดและประเมินผล 
  3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ ID 4.80 มากที่สดุ 

กิจกรรมนอกเวลา 4.80 มากที่สดุ 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก ID 5.00 มากที่สดุ 

แผนที่ 5 การปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บ– การท าแผลถลอกและการท าแผลจากของมีคม (1) 

1.ความครบถว้นองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  1.2 ตัวชีว้ดัชัน้ปี 5.00 มากที่สดุ 

  1.3 สาระส าคัญ 5.00 มากที่สดุ 

  1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 มากที่สดุ 

  1.5 สาระการเรียนรู้ 5.00 มากที่สดุ 

2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 สถานีที่ 1 

 
4.80 

 
มากที่สดุ 

  2.2 สถานีที่ 2 4.80 มากที่สดุ 
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รายการ   แปลความหมาย 

  2.3 สถานีที่ 3 4.80 มากที่สดุ 
3.การวัดและประเมินผล 
  3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ ID 4.80 มากที่สดุ 
4.กิจกรรมนอกเวลา 4.80 มากที่สดุ 
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก ID 5.00 มากที่สดุ 
แผนที่ 6 การปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บ– การท าแผลถลอกและการท าแผลจากของมีคม (2) 
1.ความครบถว้นองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  1.2 ตัวชีว้ดัชัน้ปี 5.00 มากที่สดุ 

  1.3 สาระส าคัญ 5.00 มากที่สดุ 

  1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 มากที่สดุ 

  1.5 สาระการเรียนรู้ 5.00 มากที่สดุ 

2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 สถานีที่ 1 

 
4.80 

 
มากที่สดุ 

  2.2 สถานีที่ 2 4.80 มากที่สดุ 

  2.3 สถานีที่ 3 4.80 มากที่สดุ 

3.การวัดและประเมินผล 
  3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ ID 4.80 มากที่สดุ 

4.กิจกรรมนอกเวลา 4.80 มากที่สดุ 

5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก ID 5.00 มากที่สดุ 
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รายการ   แปลความหมาย 

แผนที่ 7 การป้องกนัอุบัติเหตุทางบก - การข้ามทางม้าลายและการใช้สะพานลอย (1) 

1.ความครบถว้นองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  1.2 ตัวชีว้ดัชัน้ปี 5.00 มากที่สดุ 

  1.3 สาระส าคัญ 5.00 มากที่สดุ 

  1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 มากที่สดุ 

  1.5 สาระการเรียนรู้ 5.00 มากที่สดุ 

2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 สถานีที่ 1 

 
4.80 

 
มากที่สดุ 

  2.2 สถานีที่ 2 4.80 มากที่สดุ 

  2.3 สถานีที่ 3 4.80 มากที่สดุ 

3.การวัดและประเมินผล 
  3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ ID 4.80 มากที่สดุ 

4.กิจกรรมนอกเวลา 4.80 มากที่สดุ 

5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก ID 5.00 มากที่สดุ 

แผนที่ 8 การป้องกนัอุบัติเหตุทางบก - การข้ามทางม้าลายและการใช้สะพานลอย (2) 

1.ความครบถว้นองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

1.2 ตวัชีว้ดัชัน้ปี 5.00 มากที่สดุ 

1.3 สาระส าคัญ 5.00 มากที่สดุ 

1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 มากที่สดุ 

1.5 สาระการเรียนรู้ 5.00 มากที่สดุ 

2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 สถานีที่ 1 

 
4.80 

 
มากที่สดุ 

  2.2 สถานีที่ 2 4.80 มากที่สดุ 
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รายการ   แปลความหมาย 

   2.3 สถานีที่ 3 4.80 มากที่สดุ 
3.การวัดและประเมินผล 
   3.1 การวัดและประเมินผลส าหรับเดก็ทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

   3.2 การวัดและประเมินผลส าหรับเดก็ ID 4.80 มากที่สดุ 
4.กิจกรรมนอกเวลา 4.80 มากที่สดุ 

5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก ID 4.80 มากที่สดุ 

แผนที่ 9 การป้องกนัอุบัตเิหตุทางบก - การสวมหมวกนิรภยัและการคาดเข็มขัดนิรภยั (1) 

1.ความครบถว้นองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  1.2 ตัวชีว้ดัชัน้ปี 5.00 มากที่สดุ 

  1.3 สาระส าคัญ 5.00 มากที่สดุ 

  1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 มากที่สดุ 

  1.5 สาระการเรียนรู้ 5.00 มากที่สดุ 

2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 สถานีที่ 1 

 
4.80 

 
มากที่สดุ 

  2.2 สถานีที่ 2 4.80 มากที่สดุ 

  2.3 สถานีที่ 3 4.80 มากที่สดุ 

3.การวัดและประเมินผล 
  3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ ID 4.80 มากที่สดุ 

4.กิจกรรมนอกเวลา 4.80 มากที่สดุ 

5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก ID 4.80 มากที่สดุ 
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รายการ   แปลความหมาย 

แผนที่ 10 การป้องกนัอุบตัิเหตุทางบก - การสวมหมวกนิรภยัและการคาดเข็มขดันิรภยั (2) 

1.ความครบถว้นองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  1.2 ตัวชีว้ดัชัน้ปี 5.00 มากที่สดุ 
  1.3 สาระส าคัญ 5.00 มากที่สดุ 
  1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 มากที่สดุ 

  1.5 สาระการเรียนรู้ 5.00 มากที่สดุ 

2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 สถานีที่ 1 

 
4.80 

 
มากที่สดุ 

  2.2 สถานีที่ 2 4.80 มากที่สดุ 

  2.3 สถานีที่ 3 4.80 มากที่สดุ 

3.การวัดและประเมินผล 
  3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ ID 4.80 มากที่สดุ 

4.กิจกรรมนอกเวลา 4.80 มากที่สดุ 

5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก ID 4.80 มากที่สดุ 

แผนที่ 11 การป้องกนัอัคคีภยั – การหนีไฟ (1) 

1.ความครบถว้นองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  1.2 ตัวชีว้ดัชัน้ปี 5.00 มากที่สดุ 

  1.3 สาระส าคัญ 5.00 มากที่สดุ 

  1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 มากที่สดุ 

  1.5 สาระการเรียนรู้ 5.00 มากที่สดุ 

2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 สถานีที่ 1 

 
4.80 

 
มากที่สดุ 

  2.2 สถานีที่ 2 4.80 มากที่สดุ 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

รายการ   แปลความหมาย 

   2.3 สถานีที่ 3 4.80 มากที่สดุ 
3.การวัดและประเมินผล 
   3.1 การวัดและประเมินผลส าหรับเดก็ทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

   3.2 การวัดและประเมินผลส าหรับเดก็ ID 4.80 มากที่สดุ 
4.กิจกรรมนอกเวลา 4.80 มากที่สดุ 
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก ID 4.80 มากที่สดุ 

แผนที่ 12 การป้องกนัอัคคีภยั – การหนีไฟ (2) 

1.ความครบถว้นองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  1.2 ตัวชีว้ดัชัน้ปี 5.00 มากที่สดุ 

  1.3 สาระส าคัญ 5.00 มากที่สดุ 

  1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.80 มากที่สดุ 

  1.5 สาระการเรียนรู้ 5.00 มากที่สดุ 

2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 สถานีที่ 1 

 
4.80 

 
มากที่สดุ 

  2.2 สถานีที่ 2 4.80 มากที่สดุ 

  2.3 สถานีที่ 3 4.80 มากที่สดุ 

3.การวัดและประเมินผล 
  3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับเดก็ ID 4.80 มากที่สดุ 

4.กิจกรรมนอกเวลา 4.80 มากที่สดุ 

5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็กทั่วไป 

 
5.00 

 
มากที่สดุ 

  5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก ID 4.80 มากที่สดุ 

7. แผน IEP 

  7.1ความครบถว้นองคป์ระกอบของแผน IEP 5.00 มากที่สดุ 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

รายการ   แปลความหมาย 

   7.2 เป้าหมายระยะเวลา  1 ปี ด้านการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัย 

 
4.80 

 
มากท่ีสดุ 

   7.3 จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม (เป้าหมายระยะส้ัน)ด้านการ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 

 
4.80 

 
มากท่ีสดุ 

  7.4 เกณฑแ์ละวธิีประเมินผล 5.00 มากท่ีสดุ 

  7.5 ผู้รับผิดชอบ 5.00 มากท่ีสดุ 

8.แบบประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม 
ด้านการดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง 
  8.1 ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกบ้าน 5.00 มากท่ีสดุ 

  8.2 ไอ จาม ใส่ข้อศอก ข้อพับเมื่อไม่มีผ้าหรือกระดาษทชิชู 4.80 มากท่ีสดุ 

  8.3 ล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหาร 5.00 มากท่ีสดุ 

  8.4 บอกผู้ใหญ่เมื่อป่วยหรือบาดเจบ็ 5.00 มากท่ีสดุ 

  8.5 ท าแผลเบือ้งต้นได้เมื่อเกิดแผลถลอก 4.80 มากท่ีสดุ 

ด้านการระมัดระวังเร่ืองความปลอดภัยของตนเอง 
  8.6 ข้ามถนนตรงทางม้าลาย 5.00 มากท่ีสดุ 

  8.7 ใช้สะพานลอยเมื่อไม่มีทางม้าลาย 5.00 มากท่ีสดุ 

  8.8 สวมหมวกนิรภัยเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต ์ 5.00 มากท่ีสดุ 

  8.9  ใช้เข็มขัดนิรภัยเมื่อน่ังรถยนต ์ 5.00 มากท่ีสดุ 

  8.10 ไม่เล่นจุดธูปเทียนทิง้ไว้ 4.80 มากท่ีสดุ 

9.คู่มือการใช้โปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม 
  9.1 ความครบถ้วนองคป์ระกอบของคู่มือ ฯ 5.00 มากท่ีสดุ 

  9.2  ความเหมาะสมของคู่มือการใช้โปรแกรมฯ 5.00 มากท่ีสดุ 

 9.3 ภาษาที่ใช้ในคู่มือการใช้   โปรแกรมฯ 5.00 มากท่ีสดุ 

 9.4 ความชัดเจนของคู่มือการใช้โปรแกรมฯ 4.80 มากท่ีสดุ 

 9.5 ความสมบูรณข์องคู่มือการใช้โปรแกรมฯ 4.80 มากท่ีสดุ 
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จากตารางท่ี 21  ผลการประเมินรา่งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความ
คิดเห็นว่า โปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ทุกประเด็นไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบของ
โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชั้นเรียนร่วม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย(   = 4.80-5.00)  2) แผนการ
จดัการเรียนรูข้องโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย(   = 4.80-5.00) 3) ส่ือสรา้ง
เสริมการดูแลสุขภาพและปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติ ปัญญาในชัน้เรียนร่วม  
มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย(   = 4.80-5.00) 4) แผน IEP มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
คา่เฉล่ีย(   = 4.80-5.00) 5) แบบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย    
(   = 4.80-5.00) และ6) คู่มือการใช้โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย     
(   = 4.80-5.00)  

และมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมคือ  ควรปรบักิจกรรมนอกเวลาของเด็กท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสติปัญญาใหส้ามารถท าไดจ้รงิ บทบาทของครู Co-Teaching ทัง้ 2 คน ตอ้งเขียนใหช้ดัเจนว่า
ใครมีบทบาทอย่างไร ท าอะไรในช่วงไหน เพ่ือท าใหค้รูไม่สับสนในการท างานร่วมกันในชัน้เรียน
ร่วม รวมทั้งให้ทบทวนกิจกรรมแนะแนวสุขภาพอีกครั้งและปรับจุดประสงค์การเรียนรู้จาก  
การปฏิบตัิ(P) เจตคติ (A) ความรู ้(K) เป็น ความรู ้(K) เจตคติ (A) และการปฏิบตัิ(P) ตามหลกัการ
สอนวิชาสุขศึกษา การวดัผลและประเมินผล โดยใหเ้ด็กทั่วไปประเมินเพ่ือนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ควรเพิ่มให้เด็กทุกคนไดป้ระเมินตนเอง และครูแต่ละสถานีวัดผลและ
ประเมินผลเดก็ทกุคนท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในแตล่ะสถานีตามเกณฑข์องเด็กแตล่ะกลุม่ 

ตอนที ่2.2 พิจารณารา่งโปรแกรมฯ จากผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ 

ผลการพิจารณาร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วมจากผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ  านวน  
8 คน พบว่า โปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มมีความเหมาะสม และใหข้อ้เสนอแนะในเรื่องตอ่ไปนี ้ดงัตารางท่ี 22   
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ตาราง 22 ผลการพิจารณารา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม จากผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ 

องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
1. จุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการดูแล
สุขภาพและความปลอดภยั
ส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม 

   

2. ลักษณะของโปรแกรมเป็นการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาในชัน้เรียนร่วม 
สัปดาหล์ะ 1 ชั่วโมง จ านวน 12 
สัปดาห ์โดยประกอบดว้ย หน่วย
การรักสุขภาพ จ านวน 6 สัปดาห ์
หน่วยการใช้ชวีิตปลอดภยั 
จ านวน 6 สัปดาห ์ 

  เพิ่มโดยประกอบดว้ย หนว่ย
การรกัสขุภาพ จ านวน 6 
สปัดาห ์หนว่ยการใชชี้วิต
ปลอดภยั จ านวน 6 สปัดาห ์
โดยใชก้ารสอนแบบรว่มมือ 
Co-Teaching รูปแบบการ
สอนแบบสถานี (Station 
Teaching) รว่มกบัวิธีการสอน
ที่เหมาะสมกบัเด็กที่มคีวาม
บกพรอ่งทางสติปัญญาโดยครู
มีบทบาทวเิคราะหง์านและใช้
การสอนตรง รวมทัง้ 
วิธีการสอนในวชิาสขุศกึษา 
ไดแ้ก่ การสอนแบบสาธิต     
การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ  
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ตาราง 22 (ตอ่) 

องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
   การสอนโดยใช้สถานการณ์

จ าล อ ง  แ ล ะก ารส อน ใน
สถานการณจ์รงิ 

3. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
3.1 ครูการศึกษาพิเศษและ 

ค รู ผู้สอนวิช า สุ ข ศึกษ าที่ สอนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2 

3.2 เด็กที่มีความบกพร่องทาง 
สติปัญญาระดับเล็กน้อย อายุระหว่าง 
8-10 ปี ในชั้นเรียนร่วม 

   

4. วิธีการจดักิจกรรม แบบ 
Co-Teaching 
      4.1 ขั้นที่ 1 Co Plan ครูการศึกษา
พิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
ร่วมกันศึกษาแผนโดยแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้างเสริมการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภยัส าหรับเดก็ที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ในชัน้
เรียนร่วม จ านวน 12 แผน ไดแ้ก่  

1) หน่วยการรักสุขภาพ  
จ านวน 6 แผนประกอบด้วย 

1.1) การดูแลตนเองไม่ใหเ้ป็น
โรคติดต่อ – การดูแลตนเองไม่ให้เป็น
ไข้หวัด และไวรัส Covid-19 (1)  

1.2) การดูแลตนเองไม่ใหเ้ป็น
โรคติดต่อ – การดูแลตนเองไม่ให้เป็น
ไข้หวัด และไวรัส Covid-19 (2)  

  ขัน้ท่ี 1 Co Plan ครู
การศกึษาพิเศษและครูผูส้อน
วิชาสขุศกึษารว่มกนัวางแผน
และเตรยีมการสอน 
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องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 

           1.3) การป้องกนัอนัตราย
จากมลพษิ - การป้องกนัฝุ่น PM2.5 
(1) 
 1.4) การป้องกันอันตราย
จากมลพษิ - การป้องกนัฝุ่น PM2.5 
(2) 
  1.5) การปฐมพยาบาลเม่ือ
บาดเจ็บ – การท าแผลถลอกและ
การท าแผลจากของ 
มีคม (1) 

1.6) การปฐมพยาบาล 
เม่ือบาดเจ็บ – การท าแผลถลอก
และการท าแผลจากของ 
มีคม (2) 
2) ห น่ วยการใช้ ชี วิ ตปลอดภั ย 
จ านวน 6 แผน  
  2.1) การป้องกันอุบัตเิหตุ
ทางบก - การข้ามทางม้าลายและ
การใช้สะพานลอย (1)  
 2.2) การป้องกันอุบัตเิหตุ
ทางบก - การข้ามทางม้าลายและ
การใช้สะพานลอย (2) 

2.3) การป้องกนัอุบัตเิหตุ 
ทางบก - การสวมหมวกนิรภยัและการ
คาดเข็มขดันิรภยั (1) 

2.4) การป้องกนัอุบัตเิหตุ 
ทางบก -การสวมหมวกนิรภยัและการ
คาดเข็มขดันิรภยั (2) 
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องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 
เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 

          2.5) การป้องกนัอคัคภียั  
– การหนีไฟ (1) 

2.6) การป้องกันอัคคภียั 
–การหนีไฟ (2) 

โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ 
Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบ
สถานี (Station Teaching) ) รูปแบบนี้
ผู้เรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
เพื่อให้ท างานร่วมกันในแต่ละสถานี 
ครูอยู่ประจ าสถานีหรือ ครูทั้ง 2 คน
เดินเยี่ยมกิจกรรมผู้เรียนทุกสถานี  
มีลักษณะเป็นชั้นเรียนเดี่ยวที่ มีครู  
2 คน เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
สถานีที่  1ครู ผู้สอนวิชาสุข ศึกษา  
1 คน สอนนักเรียนกลุ่มที่  1 เรียน
เร่ืองใหม่ ใช้วิธีการสอนในวิชาสุข
ศึกษา ได้แก่ การสอนโดยใช้สาธิต/ 
การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ/การ
สอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง/การ
สอนในสถานการณจ์ริง สถานีที่ 2 ให้
ค รูการศึกษาพิ เศษสอนประยุกต์
เนื้อหาที่สอนในสัปดาห์ที่ ผ่านมา
จนถึงเหตุการณท์ี่สอนอยู่ในปัจจุบัน 
หลังจากน้ัน มีการเปลี่ยนกลุ่มเรียน 
โดยครูผู้สอนสอนเนื้อหาเดิมโดย
วิธีการสอนที่ เหมาะสมกับเด็กที่ มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยครู
มีบทบาทวิเคราะห์งานและใช้การ
สอนตรง  
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องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
และสถานีที่ 3 เป็นการเรียนรู้อิสระ
ด้วยตนเองผ่านสื่อ ท างานที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีคู่ เพื่ อนในการ
เรียนไว้คอยช่วยเหลือกันในการ
ท างานแบบท าซ ้า โดยแต่ละสถานี
น้ัน ผู้ เรียนท าให้ ค รบภายใน  1 
ชั่วโมง 

   

  4.2 ขั้นที่  2 Co Instruct ค รูทั้ ง 2 
คนท าการสอนตามรูปแบบการ
สอนแบบ ร่วมมื อ  Co-Teaching 
รู ป แ บ บ ก า รส อ น แบ บ ส ถ า นี 
(Station Teaching) ที่ออกแบบไว้ 
และแต่ละสถานีที่ ออกแบบไว้ 
สถานีที่ 1 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา 
ใช้การสอนที่เหมาะสมกับวิชาสุข
ศึกษา สถานีที่  2 ครูการศึกษา
พิเศษ ใช้การสอนที่เหมาะสมกับ
เด็ ก ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ท า ง
สติปัญญา สถานีที่ 3 ใช้คู่เพื่อนพา
ท าซ า้ในการเรียน 

   

  4.3 ขั้นที่  3 Co Assess ค รูทั้ ง  2 
คนบันทึกหลังการสอน และร่วมกัน
ประเมินตนเองและนักเรียน โดย
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาประเมินเด็ก
ทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษประเมิน
เด็ ก ที่ มี ค ว า ม บ ก พ ร่ อ ง ท า ง
สติปัญญา 

   

  4.4 ขั้ นที่  4 Reflect หลั งการใช้
โป รแ ก รม แ ล้ ว ค รู ผู้ ส อ น วิ ช า            
สุขศึกษาและครูการศึกษาพิเศษ 
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องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
พูดคุยกันเพื่อสะท้อนสิ่งที่ได้จาก
การประเมิน เพื่อน ามาปรับปรุง
พัฒนาต่อไป 

   

  4.5 บทบาทของค รูการศึกษา
พิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา 

  ปรบัใหช้ดัเจน 

5.แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ( Individualized 
Education Program: IEP)  

  ปรับใส่ข้อมูลให้ครบตาม
การประเมิน 12 ขอ้ 

6.แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 12 แผน 
ใช้รูปแบบการสอนแบบ Station 
Teaching ผสมกับ ส าหรับเด็กที่ มี
ค วามต้ อ งการพิ เศษ  โดยค รู มี
บทบาทวิเคราะห์งานและใช้การ
สอนตรง และการสอนในวิชาสุข
ศึกษา ได้แก่ การสอนแบบสาธิต 
การสอนโดยใช้บทบาทสมมติ การ
สอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง และ
การสอนในสถานการณจ์ริง  

   

6.1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองการดูแลตนเองไม่ให้เป็นไข้หวัดและไวรัส Covid-19 (1) 
1.ความครบถว้นองคป์ระกอบฯ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   

1.2 ตวัชีว้ดัชัน้ปี    
1.3 สาระส าคัญ    
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 

  ก าหน ด จุ ด ป ระส งค์ ให้
เหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ไป
ปรับที่ วิ ธี กับ เกณฑ์กา ร
ประเมิน 

1.5 สาระการเรียนรู้    
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องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.1 สถานีที่ 1 

   

2.2 สถานีที่ 2    
2.3 สถานีที่ 3    
3.การวัดและประเมินผล 
3.1 การวัดและประเมินผลส าหรับเดก็
ท่ัวไป 

   

3.2 การวัดและประเมินผลส าหรับเดก็ 
ID 

  ป รับ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

4.กิจกรรมนอกเวลา    
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเดก็
ท่ัวไป 

   

5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเดก็ ID   ปรบัให้ใชส่ื้อประเภทของ
จริงเน้นรูปธรรมเพิ่มเติม
เขา้ไปดว้ย 

6.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองการดูแลตนเองไม่ให้เป็นไขห้วัดและไวรัส Covid-19 (2) 
1.ความครบถ้วนองคป์ระกอบฯ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   

1.2 ตัวชีวั้ดช้ันปี    
1.3 สาระส าคัญ    
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 

  ก าหนดจุดป ระสงค์ให้
เหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ไป
ปรับ ท่ีวิ ธีกับ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.5 สาระการเรียนรู้    
2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.1 สถานีที่ 1 

   

2.2 สถานีที่ 2    
2.3 สถานีที่ 3    
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องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม รายละเอียดการปรับ 
เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 

3.การวัดและประเมินผล 
3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับเด็ก
ทั่วไป 

   

3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับเด็ก 
ID 

  ป รั บ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

4.กิจกรรมนอกเวลา    
5.ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 ส่ือมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก
ทั่วไป 

   

5.2 ส่ือมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก 
ID 

  ปรับใช้สื่ อประเภทของจริง 
และภาพของจรงิเนน้รูปธรรม 

6.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองการป้องกันฝุ่น PM2.5 (1) 
1.ความครบถ้วนองคป์ระกอบฯ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   

1.2 ตัวชีวั้ดชัน้ปี    
1.3 สาระส าคญั    
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 

  ก า ห น ด จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ใ ห้
เหมือนกับเด็กทั่ วไปแต่ ไป
ป รับ ท่ี วิ ธี กั บ เกณ ฑ์ ก า ร
ประเมิน 

1.5 สาระการเรียนรู้    
2.กิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
2.1 สถานีที ่1 

   

2.2 สถานีที ่2    
2.3 สถานีที ่3    
3.การวัดและประเมินผล 
3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับเด็ก
ทั่วไป 

   

3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับ 
เด็ก ID 

  ป รั บ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
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องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
4.กิจกรรมนอกเวลา    
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเดก็ท่ัวไป 

   

5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเดก็ ID 
 
 

  ปรับใช้ส่ือประเภทของ
จริง และภาพของจริง
เนน้รูปธรรม 

6.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ืองการป้องกันฝุ่น PM2.5 (2) 
1.ความครบถ้วนองคป์ระกอบฯ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   

1.2 ตัวชีวั้ดช้ันปี    
1.3 สาระส าคัญ    
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 

  ปรับ ท่ี วิ ธี กับ เกณ ฑ์
การประเมิน 

1.5 สาระการเรียนรู้    
2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.1 สถานีที่ 1 

   

2.2 สถานีที่ 2    
2.3 สถานีที่ 3    
3.การวัดและประเมินผล 
3.1 การวัดและประเมินผลส าหรับเดก็ท่ัวไป 

   

3.2 การวัดและประเมินผลส าหรับเดก็ ID 
 
 

  ปรับใหส้อดคล้องกับ
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

4.กิจกรรมนอกเวลา    
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเดก็ท่ัวไป 

   

5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเดก็ ID 
 
 

  ปรบัใหใ้ช้ส่ือประเภท
ของจริงเน้นรูปธรรม
เพิ่มเตมิเขา้ไปดว้ย 

 



 207 
 
 

ตาราง 22 (ตอ่) 

องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
6.5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เร่ืองการท าแผลถลอกและการท าแผลจากของมีคม (1) 
1.ความครบถว้นองคป์ระกอบฯ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   

1.2 ตวัชีว้ดัชัน้ปี    
1.3 สาระส าคัญ    
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 

  ก าหนดจุดป ระสงค์ ให้
เหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ไป
ปรับที่ วิ ธีกับ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.5 สาระการเรียนรู้    
2.กิจกรรม/กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 
2.1 สถานีที่ 1 

   

2.2 สถานีที่ 2    
2.3 สถานีที่ 3    
3.การวัดและประเมินผล 
3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็กทั่วไป 

   

3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็ก ID 

  ป รับ ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

4.กิจกรรมนอกเวลา    
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก
ทั่วไป 

   

5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก 
ID 

  ปรบัให้ใช้สื่อประเภทของ
จริงเน้นรูปธรรมเพิ่มเติม
เขา้ไปดว้ย 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
6.6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เร่ืองการท าแผลถลอกและการท าแผลจากของมีคม (2) 
1.ความครบถว้นองคป์ระกอบฯ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   

1.2 ตวัชีว้ดัชัน้ปี    
1.3 สาระส าคัญ    
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 
 

  ก าหนดจุดประสงค์ให้
เหมือนกับเด็กทั่วไปแต่
ไปปรับที่ วิ ธีกับ เกณฑ์
การประเมิน 

1.5 สาระการเรียนรู้    
2.กิจกรรม/กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 
2.1 สถานีที่ 1 

   

2.2 สถานีที่ 2    
2.3 สถานีที่ 3    
3.การวัดและประเมินผล 
3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็กทั่วไป 

   

3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็ก ID 

  ปรับ ให้สอดคล้องกับ
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

4.กิจกรรมนอกเวลา    
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก
ทั่วไป 

   

5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก 
ID 
 

  ปรับ ให้ใช้สื่อประเภท
ของจริง เน้น รูป ธรรม
เพิ่มเติมเขา้ไปดว้ย 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
6.7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เร่ืองการข้ามทางม้าลายและการใช้สะพานลอย (1) 
1.ความครบถว้นองคป์ระกอบฯ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   

1.2 ตวัชีว้ดัชัน้ปี    
1.3 สาระส าคัญ    
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 

  ก าหนดจุดประสงค์ให้
เหมือนกบัเด็กทั่วไปแต่ไป
ปรับที่ วิ ธีกับ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.5 สาระการเรียนรู้    
2.กิจกรรม/กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 
2.1 สถานีที่ 1 

   

2.2 สถานีที่ 2    
2.3 สถานีที่ 3    
3.การวัดและประเมินผล 
3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็กทั่วไป 

   

3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็ก ID 

  ปรับ ให้ส อดคล้อ งกับ
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

4.กิจกรรมนอกเวลา    
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก
ทั่วไป 

   

5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก 
ID 
 

  ปรบัใหใ้ชส้ื่อประเภทของ
จริงเน้นรูปธรรมเพิ่มเติม
เขา้ไปดว้ย 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 

6.8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เร่ืองการข้ามทางม้าลายและการใช้สะพานลอย (2) 
1.ความครบถว้นองคป์ระกอบฯ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   

1.2 ตวัชีว้ดัชัน้ปี    
1.3 สาระส าคัญ    
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 

  ก าหนดจุดประสงค์ให้
เหมือนกบัเด็กทั่วไปแต่ไป
ปรับที่ วิ ธีกับ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.5 สาระการเรียนรู้    
2.กิจกรรม/กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 
2.1 สถานีที่ 1 

   

2.2 สถานีที่ 2    
2.3 สถานีที่ 3    
3.การวัดและประเมินผล 
3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็กทั่วไป 

   

3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็ก ID 

  ปรับ ให้ส อดคล้อ งกับ
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

4.กิจกรรมนอกเวลา    
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก
ทั่วไป 

   

5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก 
ID 
 

  ปรบัใหใ้ชส้ื่อประเภทของ
จริงเน้นรูปธรรมเพิ่มเติม
เขา้ไปดว้ย 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
6.9 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เร่ืองการสวมหมวกนิรภยัและการคาดเข็มขัดนิรภยั (1) 
1.ความครบถว้นองคป์ระกอบฯ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   

1.2 ตวัชีว้ดัชัน้ปี    
1.3 สาระส าคัญ    
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 

  ก าหนดจุดประสงค์ให้
เหมือนกบัเด็กทั่วไปแต่ไป
ปรับที่ วิ ธีกับ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.5 สาระการเรียนรู้    
2.กิจกรรม/กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 
2.1 สถานีที่ 1 

   

2.2 สถานีที่ 2    
2.3 สถานีที่ 3    
3.การวัดและประเมินผล 
3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็กทั่วไป 

   

3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็ก ID 

  ปรับ ให้ส อดคล้อ งกับ
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

4.กิจกรรมนอกเวลา    
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก
ทั่วไป 

   

5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก 
ID 
 

  ปรบัใหใ้ชส้ื่อประเภทของ
จริงเน้นรูปธรรมเพิ่มเติม
เขา้ไปดว้ย 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
6.10 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เร่ืองการสวมหมวกนิรภยัและการคาดเข็มขัดนิรภยั (2) 
1.ความครบถว้นองคป์ระกอบฯ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   

1.2 ตวัชีว้ดัชัน้ปี    
1.3 สาระส าคัญ    
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 

  ก าหนดจุดประสงค์ให้
เหมือนกบัเด็กทั่วไปแต่ไป
ปรับที่ วิ ธีกับ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.5 สาระการเรียนรู้    
2.กิจกรรม/กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 
2.1 สถานีที่ 1 

   

2.2 สถานีที่ 2    
2.3 สถานีที่ 3    
3.การวัดและประเมินผล 
3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็กทั่วไป 

   

3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็ก ID 

  ปรับ ให้ส อดคล้อ งกับ
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

4.กิจกรรมนอกเวลา    
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก
ทั่วไป 

   

5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับ 
เด็ก ID 
 

  ปรบัใหใ้ชส้ื่อประเภทของ
จริงเน้นรูปธรรมเพิ่มเติม
เขา้ไปดว้ย 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
6.11 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เร่ืองการหนีไฟ (1) 
1.ความครบถว้นองคป์ระกอบฯ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   

1.2 ตวัชีว้ดัชัน้ปี    
1.3 สาระส าคัญ    
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 

  ก าหนดจุดประสงค์ให้
เหมือนกบัเด็กทั่วไปแต่ไป
ปรับที่ วิ ธีกับ เกณฑ์การ
ประเมิน 

1.5 สาระการเรียนรู้    
2.กิจกรรม/กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 
2.1 สถานีที่ 1 

   

2.2 สถานีที่ 2    
2.3 สถานีที่ 3    
3.การวัดและประเมินผล 
3.1 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็กทั่วไป 

   

3.2 การวดัและประเมินผลส าหรับ
เด็ก ID 

  ปรับ ให้ส อดคล้อ งกับ
จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

4.กิจกรรมนอกเวลา    
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเด็ก
ทั่วไป 

   

5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับ 
เด็ก ID 

  ปรบัใหใ้ชส้ื่อประเภทของ
จริงเน้นรูปธรรมเพิ่มเติม
เขา้ไปดว้ย 

 
 

 



 214 
 
ตาราง 22 (ตอ่) 

องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
6.12 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เร่ืองการหนีไฟ (2) 
1.ความครบถ้วนองคป์ระกอบฯ 
1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 

   

1.2 ตัวชีวั้ดช้ันปี    
1.3 สาระส าคัญ    
1.4 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 

  ก าหนดจุดประสงค์ให้
เหมือนกับเด็กทั่วไปแต่
ไปปรบัท่ีวธีิกบัเกณฑก์าร
ประเมิน 

1.5 สาระการเรียนรู้    
2.กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2.1 สถานีที่ 1 

   

2.2 สถานีที่ 2    
2.3 สถานีที่ 3    
3.การวัดและประเมินผล 
3.1 การวัดและประเมินผลส าหรับเดก็
ท่ัวไป 

   

3.2 การวัดและประเมินผลส าหรับเดก็ 
ID 

  ปรับ ให้สอดคล้อ งกับ
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

4.กิจกรรมนอกเวลา    
5.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
5.1 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเดก็
ท่ัวไป 

   

5.2 สื่อมีความเหมาะสมส าหรับเดก็ ID   ปรบัใหใ้ชส่ื้อประเภทของ
จริงเน้นรูปธรรมเพิ่มเติม
เขา้ไปดว้ย 

7. การประเมินผล    
8. แบบประเมินความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
ส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา ในช้ันเรียนร่วม 

  เพิ่มเป็น 12 ขอ้ เทา่กบั 
สิ่ ง ท่ี เรี ย น จ า น วน  12 
แผน 

 



 215 
 
ตาราง 22 (ตอ่) 

องคป์ระกอบภายในร่างโปรแกรมฯ ผลการสนทนากลุ่ม ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม ไมเ่หมาะสม 
9. คู่มือการใช้โปรแกรมสร้างเสริม
การดูแลสุขภาพและความปลอดภยั
ส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชั้นเรียนร่วม 

   

1) ความหมายของโปรแกรมสร้าง
เสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียน
ร่วม 

   

2) สว่นประกอบของโปรแกรม ฯ    
3) ค าชีแ้จงส าหรับผู้ใช้โปรแกรม ฯ    
4) สิ่งที่ผู้สอนและผู้เรียนต้องเตรียม   เพิ่มค าอธิบายเก่ียวกับ

ผูเ้รยีน 5) บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน   

6)  การจดัหอ้งเรียน    
7) เนื้อหาสาระของกิจกรรม    
8) ตารางการจัดกิจกรรม    
9) ตวัอยา่งแผน IEP    
10) ตัวอยา่งแผนการจัดการเรียนรู้    
11) แบบประเมินความสามารถใน
การดูแลสุขภาพและความปลอดภยั
ส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชั้นเรียนร่วม 

   

12) แบบสอบถามความคดิเหน็ของ
ครูที่มีตอ่โปรแกรมสร้างเสริมการ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภยั
ส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชั้นเรียนร่วม 

   

ข้อเสนอเพิ่มเติม เพิ่มการประเมินสมรรถนะการประเมินคณุลกัษณะที่พึง
ประสงคใ์นแผนฯ 
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จากตารางท่ี 22 พบวา่ รา่งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั 
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม แต่ควร
ปรบัลกัษณะของโปรแกรมโดยเพิ่มรายละเอียดใหช้ดัเจนมากขึน้ ปรบัวิธีการจดักิจกรรม ขัน้ท่ี 1       
Co Plan ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาเป็นร่วมกันวางแผนและเตรียมการสอน 
ปรบับทบาทของครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาใหช้ดัเจนตามรูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือ (Co-Teaching)รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)ใหเ้ห็นการท างานในขัน้ 
Co-instruct ใหช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปรบัใหส้อดคลอ้งกับ
แบบประเมินความสามารถในการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มโดยปรบัเพิ่มเป็น 12 ขอ้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู ้  

ทัง้นีผ้ลของการสนทนากลุ่มจากผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรปรบัเพิ่มดา้น
จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ใหมี้ความครบถว้น ทัง้ทางดา้นความรู ้(K) เจตคติ (A) ปฏิบตัิ(P)  เท่ากับ
เด็กทั่วไป แต่ไปปรบัวิธีกับเกณฑก์ารประเมินเพ่ือความสมบูรณข์องการวดัและประเมินผล ดา้น
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ควรปรบัใช้ส่ือประเภทของจริง และภาพของจริงเน้นรูปธรรม รวมทั้งเพิ่มการ
ประเมินสมรรถนะ การประเมินคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นแผนการจดัการเรียนรู้ และค าอธิบาย
เก่ียวกบัผูเ้รียนในคูมื่อการใชโ้ปรแกรมฯ เชน่ สิ่งท่ีผูเ้รียนตอ้งเตรียม บทบาทของผูเ้รียน เป็นตน้ 

รวมทัง้ผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้สังเกตเรื่อง 1) จ านวนครัง้ในการสอนเพ่ือใหเ้ด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสติปัญญาเกิดการเรียนรูแ้ละน าไปใชไ้ดจ้รงิ ผูว้ิจยัจึงเพิ่มเติมการจดักิจกรรมตอ่เน่ือง
นอกเวลาเรียน โดยใช้ช่ือว่ากิจกรรมนอกเวลาเพ่ือให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามี
กิจกรรมต่ อ เน่ื อง เพิ่ ม เติม จากในชั้น เรียนมากขึ ้น  และ2) เรื่ อ งการสอนแบบร่วม มื อ                    
(Co-Teaching)โดยครู 2 คนซึ่งอาจจะท าไดย้ากในประเทศไทย แต่ทัง้นีจุ้ดเนน้ของการสอนแบบ
ร่วมมือ (Co-Teaching)นั้นนอกจากการร่วมกันสอนในชั้นเรียนแล้วยังมีขั้นตอนส าคัญในการ
ท างานร่วมกันของค รู Co-Teaching ทั้ง  4 ขั้น  และใน ปัจจุบัน โรงเรียน เรียนร่วมสังกัด
กรุงเทพมหานครไดเ้ริ่มด าเนินการเปล่ียนแปลงเรื่องการจดักรอบอตัราก าลงัใหค้รูการศกึษาพิเศษ
ออกนอกกรอบอตัราก าลงัจากครูทั่วไปและปรบัอตัราสว่นของจ านวนครูกบัเดก็พิเศษจาก 1 ตอ่ 10 
เป็น 1 ตอ่ 6 จึงท าใหมี้ความเป็นไปไดข้องการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching)โดยใชรู้ปแบบการ
สอนแบบสถานี Station Teaching ในชัน้เรียนรว่มตอ่ไปในอนาคต 
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โปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่ง 

ทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญและการสนทนากลุม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการปรบัในรายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู ้การประเมินผล ส่ือการสอน  
วิธีการจดักิจกรรมในขัน้ท่ี 1 Co Plan ขัน้ท่ี 2 Co Instruction และแบบประเมิน 

 
ภาพประกอบ 22 โปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ 
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จากภาพประกอบ 22 โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วมท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ มีรายละเอียด ดงันี ้

1) จดุมุง่หมาย  
เพ่ือพฒันาความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ี

มีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา ในชัน้เรียนรว่ม 
2) ลกัษณะของโปรแกรม  

เป็นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาในชัน้เรียนรว่ม สปัดาหล์ะ 
1 ชั่วโมง จ านวน 12 สปัดาห ์โดยประกอบดว้ย หน่วยการรกัสุขภาพ จ านวน 6 สปัดาห ์หน่วยการ
ใชชี้วิตปลอดภัย จ านวน 6 สัปดาห ์โดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือ Co-Teaching รูปแบบการสอน
แบบสถานี (Station Teaching) ร่วมกับวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาโดยครูมีบทบาทวิเคราะหง์าน และใชก้ารสอนตรง  รวมทัง้วิธีการสอนในวิชาสุขศึกษา 
ไดแ้ก่ การสอนแบบสาธิต การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิการสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง และการสอน
ในสถานการณจ์รงิ  

3) การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม 
- ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาท่ีสอนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 
- เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาระดบัเล็กนอ้ย อายรุะหว่าง 8-10 ปี  ใน

ชัน้เรียนรว่ม 
4) วิธีการจดักิจกรรมแบบ Co-Teaching 

ขั้นท่ี  1 Co Plan ครูการศึกษาพิ เศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาร่วมกัน
วางแผนและเตรียมการสอนตามแผน IEP, แผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพ
และความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม จ านวน 12 แผน 
ไดแ้ก่ 1) หนว่ยการรกัสขุภาพ จ านวน 6 แผน 2) หนว่ยการใชชี้วิตปลอดภยั จ านวน 6 แผน   

ขั้นท่ี 2  Co Instruction ครูทั้ง 2 คนท าการสอนตามรูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือCo-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) ท่ีออกแบบไว้ในแต่ละ
สถานี โดยสถานีท่ี 1 ครูผูส้อนวิชาสุขศกึษา ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกบัวิชาสขุศกึษา สถานีท่ี 2 ครู
การศึกษาพิเศษ ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สถานีท่ี 3 ใชคู้่
เพ่ือนพาท าซ า้ในการเรียนผา่นการใชส่ื้อการสอนท่ีครูสรา้งขึน้ 
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ขั้นท่ี 3 Co Assess ครูทั้ง 2 คนบันทึกหลังการสอน และร่วมกันประเมิน
ตนเองและนกัเรียน โดยครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาประเมินเด็กทั่วไป ครูการศกึษาพิเศษประเมินเด็กท่ี
มีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 

ขั้นท่ี  4 Reflect หลังการใช้โปรแกรมแล้วครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและครู
การศกึษาพิเศษรว่มกนัประเมินผล โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยั ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

5) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : 
IEP) เพิ่มเตมิเรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัลงในแผน ปรบัใหมี้ 12 ขอ้ 

6) แผนการจดัการเรียนรูจ้  านวน 12 แผน ไดแ้ก่ 1) หน่วยการรกัสขุภาพ จ านวน 
6 แผน 2) หน่วยการใช้ชีวิตปลอดภัย จ านวน 6 แผนใชรู้ปแบบการสอนแบบ StationTeaching 
ผสมการสอนวิชาสขุศกึษาและการสอนส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 

7) การประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละกลุ่ม เป็นการ
ประเมินผลหลงัเรียนแตล่ะชั่วโมง ปรบัแผนฯใหมี้จดุประสงคก์ารเรียนรู ้เป็น KAP และการประเมิน
ใหค้รบทัง้ 3 ดา้น เพิ่มการประเมินสมรรถนะการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคใ์นแผนการ
จดัการเรียนรู ้

8) แบบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็ก
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ใชป้ระเมินก่อนใชแ้ละหลงัใชโ้ปรแกรมฯ ปรบัเพิ่ม
เป็น 12 ขอ้ 

9) คู่มือการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบั
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ใชป้ระกอบรา่งโปรแกรมฯท่ีสรา้งขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 220 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 23 วิธีการจดักิจกรรมในรา่งโปรแกรมฯ ตามรูปแบบการสอนแบบรว่มมือ  
Co-Teaching รูปแบบ การสอนแบบสถานี (Station Teaching)   

ท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ 

จากภาพประกอบ 23 วิธีการจดักิจกรรมในรา่งโปรแกรมฯ ตามรูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือ Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching ท่ีผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ มีรายละเอียด ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 Co Plan ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาร่วมกันวางแผน
และเตรียมการสอนแผน IEP, แผนการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ในชัน้เรียนร่วม จ านวน 12 แผน ไดแ้ก่ 1) 
หน่วยการรกัสขุภาพ จ านวน 6 แผน 2) หน่วยการใชชี้วิตปลอดภยั จ านวน 6 แผน โดยใชก้ารสอน
แบบร่วมมือ Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) ) รูปแบบนีผู้เ้รียนจะ
ถกูแบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือใหท้  างานรว่มกันในแตล่ะสถานี ครูอยู่ประจ าสถานีมีลกัษณะเป็นชัน้
เรียนเด่ียวท่ีมีครู 2 คน เนือ้หาถกูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานีท่ี 1ครูผูส้อนวิชาสุขศกึษา 1 คน สอน
นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 เรียนเรื่องใหม่ ใชว้ิธีการสอน   ในวิชาสขุศกึษา ไดแ้ก่ การสอนโดยใชก้ารสาธิต/ 
การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ/การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง/การสอนในสถานการณ์จริง 
สถานีท่ี 2 ใหค้รูการศึกษาพิเศษสอนประยุกตเ์นือ้หาท่ีสอนในสปัดาหท่ี์ผ่านมาจนถึงเหตกุารณท่ี์
สอนอยู่ในปัจจุบัน หลังจากนั้นก็จะมีการเปล่ียนกลุ่มเรียน โดยครูผูส้อนจะสอนเนือ้หาเดิมโดย
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วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา โดยครูมีบทบาทวิเคราะหง์านและ
ใช้การสอนตรง และ สถานีท่ี 3 เป็นการเรียนรูอิ้สระด้วยตนเองผ่านส่ือการสอนท่ีครูสรา้งขึน้ 
ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายโดยเป็นคูเ่พ่ือนในการเรียนไวค้อยช่วยเหลือกนัในการท างานแบบท าซ า้
และครูเวียนกนัมาด ูโดยแตล่ะสถานีนัน้ผูเ้รียนท าใหค้รบภายใน 1 ชั่วโมง 

ขัน้ท่ี 2  Co Instruction ครูทัง้ 2 คนท าการสอนตามรูปแบบการสอนแบบรว่มมือ
Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) ท่ีออกแบบไวใ้นแต่ละสถานีโดย
สถานีท่ี 1 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกับวิชาสุขศึกษา สถานีท่ี 2 ครูการศกึษา
พิเศษ ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สถานีท่ี 3 ใชคู้่เพ่ือนพา
ท าซ า้ในการเรียน ปรบัแผนฯใหมี้จดุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละการประเมินใหค้รบทัง้ 3 ดา้น เพิ่มการ
ประเมินสมรรถนะการประเมินคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคใ์นแผนการจดัการเรียนรู ้

ขัน้ท่ี 3 Co Assess ครูทัง้ 2 คนบนัทึกหลังการสอน และร่วมกันประเมินตนเอง
และนกัเรียน โดยครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาประเมินเด็กทั่วไป ครูการศกึษาพิเศษประเมินเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญา 

ขัน้ท่ี 4 Reflect หลงัการใชโ้ปรแกรมแลว้ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาและครูการศกึษา
พิเศษประเมินผล โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบั
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 24 แผนการจดัการเรียนรูใ้นรา่งโปรแกรมฯ ตามรูปแบบการสอนแบบรว่มมือ  
 Co-Teaching   รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)  
ท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญและการสนทนากลุม่ 
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จากภาพประกอบ 24 แผนการจดัการเรียนรูใ้นรา่งโปรแกรมฯ ตามรูปแบบการสอน
แบบรว่มมือCo-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)  ท่ีผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญและการสนทนากลุม่ มีรายละเอียด ดงันี ้

1. แผนการจดัการเรียนรู ้
1.1 มาตรฐานการเรียนรู ้
1.2 ตวัชีว้ดัชัน้ปี 
1.3 สาระส าคญั 
1.4 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ปรบั KAPส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทาง 

สตปัิญญา 
1.5 สาระการเรียนรู ้

2. กิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู ้
2.1 สถานีท่ี 1 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา 
2.2 สถานีท่ี 2 ครูการศกึษาพิเศษ 
2.3 สถานีท่ี 3 คูเ่พ่ือนพาท าซ า้ 

3. การวดัและประเมินผล ปรบัใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
3.1 การวดัและประเมินผลส าหรบัเดก็ทั่วไป 
3.2 การวดัและประเมินผลส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 

4. กิจกรรมนอกเวลา เป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากในห้องเรียน ปรบัให้ชัดเจน
เพิ่มขึน้ 

5. ส่ือ/แหลง่เรียนรู ้(ใชแ้นวคดิส่ือจากรูปธรรมไปนามธรรม) 
5.1 ส่ือท่ีมีความเหมาะสมเดก็ทั่วไป(ภาพการต์นู) 
5.2 ส่ือท่ีมีความเหมาะสมเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา(ภาพจรงิ) 

เพิ่มรายละเอียดใหเ้หมาะสมกบัวิธีการสอนเดก็มีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 
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ขัน้ตอนการท างานรว่มกนัของครู Co-Teaching ในโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ

ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
ท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 25 ขัน้ตอนการท างานรว่มกนัของครู Co-Teaching ในโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูล
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ 
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จากภาพประกอบ 25 ขัน้ตอนการท างานร่วมกันของครู Co-Teaching ในโปรแกรม
สรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้
เรียนรว่ม ท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม มีรายละเอียด
ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 Co Plan  
ครู Co- Teaching รว่มกนัท าความเขา้ใจและท างานรว่มกนัในเรื่องตอ่ไปนี ้

1.การบริหารจัดการชัน้เรียนตามรูปแบบของ Co-teaching รูปแบบการ
สอนแบบสถานี (Station Teaching)  

สถานีท่ี1 สอนโดยครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา  
สถานีท่ี 2 สอนโดยครูการศกึษาพิเศษ  
สถานีท่ี 3 คูเ่พ่ือนพาท าซ า้ 

2. วางแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกนั และเตรียมการสอนตามรูปแบบของ 
Co-teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)  

3. ก าหนดบทบาทของตนเองในขณะท่ีท างานร่วมกันในชั้นเรียนระบุ
จดุประสงคแ์ละประเมินผลของเดก็ทั่วไปและเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 

4. เตรียมส่ือ 
ขัน้ท่ี 2  Co Instruction 

ครู Co- Teaching  สอนตามสถานีของตนเอง 
1.ขัน้น า 
2.ขัน้สอน 
3.ขัน้สรุป 
4.ขัน้ประเมินผล        

ขัน้ท่ี 3 Co Assess 
ครู Co- Teaching รว่มกนัประเมินผลตามจดุประสงคท่ี์วางแผนไว ้     

ขัน้ท่ี 4 Reflect 
ครู Co- Teaching  หลงัการใชโ้ปรแกรมแลว้ครู Co-teaching พดูคยุกนัเพ่ือ 

สะทอ้นสิง่ที่ไดจ้ากการประเมิน เพื่อน ามาปรบัปรุงพฒันาตอ่ไป 
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ตาราง 23 บทบาทของครู Co-Teaching ในโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยั ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพ
จากผูเ้ช่ียวชาญและผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 226 
 

จากตารางท่ี 23 บทบาทของครู Co-Teaching ในโปรแกรมสร้างเสริมการดูแล
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญและผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแสดงให้เห็นว่า  บทบาทของครู
การศกึษาและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา มีความชดัเจนมากขึน้ 

3. ผลการทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม 

สัญลักษณแ์ละอักษรย่อทีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล  
    N แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุม่เปา้หมาย 
     แทน  คา่เฉล่ียเลขคณิต 
     แทน  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    E1  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู ้
   คดิเป็นรอ้ยละจากการท ากิจกรรมประกอบการเรียนระหวา่งเรียน 
    E2 แทน  ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์(พฤตกิรรมท่ีเปล่ียนไปในตวัผูเ้รียนหลงัจาก 
   การเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรูฯ้) คดิเป็นรอ้ยละจากการประเมิน 
   ความสามารถฯ หลงัเรียน 
   E.I. แทน  ดชันีประสิทธิผล 

   X แทน คะแนนรวมจากการท าแบบฝึกหดัหรือประกอบกิจกรรมระหวา่งเรียน 

   F แทน      คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียน 
    A แทน คะแนนเตม็ของกิจกรรมการเรียน 
    B  แทน คะแนนเตม็ของการประเมินหลงัเรียน 
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น าเสนอเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหห์าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริม

การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่มใน
โปรแกรมฯ จากการหาคา่ E1/E2 ตามเกณฑ ์80/80   

ตอนท่ี  2 ผลการวิเคราะหห์าค่าดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแล
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ดว้ยการหา
คา่ E.I.  

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของครูท่ีมีต่อโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแล
สขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม ดว้ยการ
วิเคราะหข์อ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามโดยหาคา่ความถ่ีและหาคา่รอ้ยละ วิเคราะหค์วาม
คิดเห็นโดยใช้ค่าเฉล่ีย (  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และระดับความคิดเห็น วิเคราะห์
ขอ้เสนอแนะ โดยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis)  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหห์าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการ
ดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม  ใน
โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ดงัตารางท่ี 24  

 ตาราง 24 ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู ้(N=6) 

 

 
 
 

คนที ่

คะแนน 
ระหว่างเรียน (E1) 

   คะแนน 
หลังเรียน(E2) 

จดุประสงคท์ี่ 
1(K)  
(36) 

จดุประสงค์
ที่ 2(A) 
(36) 

 

จดุประสงค์
ที่ 3(P) 
(36) 

 

รวมคะแนน
ระหวา่งเรยีน 

A 
(108) 

แบบทดสอบ  
หลงัเรยีน 

B 
(75) 

1 29 32 34 95 69 

2 32 32 32 96 66 
3 27 32 32 91 66 
4 29 32 32 93 66 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

 
จากตารางท่ี 24  พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและ

ความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม ในโปรแกรมฯ                         
มีประสิทธิภาพของ 

กระบวนการ (E1) เท่ ากับ  87.34 สู งกว่าเกณฑ์  ท่ี ก าหนดไว้คือ  ร้อยละ 80  
และ มีประสิทธิภาพของผลลพัธ ์(E2) เทา่กบั 89.11 สงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวเ้ช่นเดียวกนั กลา่วได้
ว่าแผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วมในโปรแกรมฯ  มีประสิทธิภาพ 87.34/89.11 ผ่านตาม
เกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหห์าคา่ดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ดว้ยการหาค่าค่า
ดชันีประสิทธิผล E.I.   ดงัตารางท่ี 25  

 

 

 

 
 
 

คนที ่

คะแนน 
ระหว่างเรียน (E1) 

   คะแนน 
หลังเรียน(E2) 

จดุประสงคท์ี่ 
1(K)  
(36) 

จดุประสงค์
ที่ 2(A) 
(36) 

 

จดุประสงค์
ที่ 3(P) 
(36) 

 

รวมคะแนน
ระหวา่งเรยีน 

A 
(108) 

แบบทดสอบ  
หลงัเรยีน 

B 
(75) 

5 27 32 32 91 66 

6 32 32 36 100 68 
รวม 176 192 198 566 401 
เฉลี่ย 29.33 32 33 94.33 66.83  

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.47 88.89 91.67 87.34 89.11 
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 E1=87.34 E2=89.11 
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ตาราง 25 คา่ดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบั
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม (N=6) 

จ านวน 
คน 

 
 
 

คะแนน
เต็ม 

 
 

คะแนน 
การประเมิน 
ก่อนเรียน 

(X1) 

คะแนน 
การประเมิน 
หลังเรียน 

(X2) 

ความ 
ก้าวหน้า 

(D) 
 

ร้อยละของ 
ความก้าวหน้า 

(X2 -X1) 
 

ดัชนี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
 

6 216 111 184 73 +33.80 0.69 

 

จากตารางท่ี 25 พบวา่ หลงัจากการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่มแลว้ เด็กท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสติปัญญามีคะแนนก่อนเรียน =  111 คะแนน มีคะแนนหลังเรียน =  184 คะแนน มีรอ้ยละ
ของความกา้วหนา้ +33.80  และมีคา่ดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและ
ความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม มีคา่เทา่กบั 0.69 

ตาราง 26 รอ้ยละของความกา้วหนา้ของโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม (รายบคุคล) 

คนที ่
 
 
 

คะแนน
เต็ม 

 
 

คะแนน 
การประเมิน 
ก่อนเรียน 

(X1) 

คะแนน 
การประเมิน 
หลังเรียน 

(X2) 

ความ 
ก้าวหน้า 

(D) 
 

ร้อยละของ 
ความก้าวหน้า 

(X2 -X1) 
 

ดัชนี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
 

1 36 19 32 13 +36.11 0.76 

2 36 20 32 12 +33.33 0.75 

3 36 16 23 7 +19.44 0.35 
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ตาราง 26 (ตอ่) 

คนที ่
 
 
 

คะแนน
เต็ม 

 
 

คะแนน 
การประเมิน 
ก่อนเรียน 

(X1) 

คะแนน 
การประเมิน 
หลังเรียน 

(X2) 

ความ 
ก้าวหน้า 

(D) 
 

ร้อยละของ 
ความก้าวหน้า 

(X2 -X1) 
 

ดัชนี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
 

4 36 18 31 13 +36.11 0.72 
5 36 20 33 13 +36.11 0.81 
6 36 18 33 15 +41.67 0.83 

รวม 216 111 184 73 +33.80 0.69 
 

จากตารางท่ี 26 พบวา่ หลงัจากการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่มแลว้ ในภาพรวมเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาทั้ง 6 คนมีความก้าวหน้าในการเรียนทุกคน และเม่ือพิจารณาเป็น
รายบุคคลพบว่า เด็กคนท่ี 6 มีร้อยละของความก้าวหน้ามากท่ีสุด +41.67 และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลของโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม มีค่าเท่ากับ 0.81รองลงมามีคะแนนเท่ากันถึง 3 คน คือ 
เด็กคนท่ี 1 เด็กคนท่ี 4 และเด็กคนท่ี 5 มีร้อยละของความก้าวหน้า +36.11 และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลของโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม มีค่าเท่ากบั 0.76 , 0.72 และ0.8 ส่วนเด็กคนท่ี 3 มีรอ้ยละ
ของความกา้วหนา้นอ้ยท่ีสดุ เพราะสามารถท าได ้แต่ตอ้งช่วยเหลือ แตก่ารบอกผูใ้หญ่เมื่อป่วยหรือ
บาดเจ็บ ยงัไมส่ามารถท าได ้

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะหค์วามคดิเห็นของครูท่ีมีตอ่โปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ดงัตารางท่ี 27 
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ตาราง 27 ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่โปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม (N=2) 

รายการประเมิน   ระดับความคิดเห็น 

โปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชั้นเรียนร่วม 
1.โครงสร้างเนื้อหาของโปรแกรมมีความถกูต้องครอบคลุม 4.50 มาก 
2.องคป์ระกอบของโปรแกรมมีความถกูต้องครอบคลุม 4.50 มาก 
3.รูปแบบการน าเสนอของโปรแกรมมีความถกูต้องครอบคลุม 4.50 มาก 
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ส าหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม 
4.โครงสร้างเนือ้หาความสามารถในการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยั มีความถกูต้องครอบคลุม 

4.50 มาก 

5.องคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ มีความถกูตอ้ง
ครอบคลุม 

4.50 มาก 

6.รูปแบบการสอนแบบสถานี และวิธีการสอนทีเ่หมาะสมแต่ละ
สถานี   มีความถกูต้องครอบคลุม 

4.50 มาก 

7.รูปแบบการน าเสนอของแผนการจัดการเรียนรู้ มีความถกูตอ้ง
ครอบคลุม 

4.50 มาก 

สื่อสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ในชัน้เรียนร่วม 
8. เนื้อหาของสือ่เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

4.50 มาก 

9. สื่องา่ยตอ่ความเข้าใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญา 4.50 มาก 
10.สื่อแข็งแรง ทนทาน คุ้มค่า น่าใช้ และเพียงพอ 4.50 มาก 
แบบประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความปลอดภยั ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ในชั้นเรียนร่วม 
11.โครงสร้างของแบบประเมิน มีความถกูตอ้งครอบคลุม 4.50 มาก 
12.โครงสร้างเนื้อหาความสามารถในการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัของแบบประเมินมีความถกูตอ้งครอบคลุม 

4.50 มาก 

13.รูปแบบของแบบประเมิน มีความถกูต้องเหมาะสม 4.50 มาก 
คู่มือการใช้โปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ในชั้นเรียนร่วม 
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ตาราง 27 (ตอ่) 

รายการประเมิน   ระดับความคิดเห็น 

14.โครงสร้างเนื้อหาของคู่มือการใช้โปรแกรมฯ มีความถกูต้อง
ครอบคลุม 

4.50 มาก 

15.องคป์ระกอบของคู่มือการใช้โปรแกรมฯ มีความถกูตอ้ง
ครอบคลุม 

4.50 มาก 

16.รูปแบบการน าเสนอของคูมื่อการใช้โปรแกรมฯ มีความถกู
ต้องครอบคลุม 

4.50 มาก 

ความเป็นไปได้ในการน าไปขยายผล 
17.โปรแกรมสอดคลอ้งกบัความต้องการของครูการศึกษาพเิศษ/
ครูผู้สอนวชิาสุขศึกษา 

4.50 มาก 

18.บทบาทของครูการศึกษาพเิศษ/ครูผู้สอนวชิาสุขศึกษา ใน
โปรแกรมมีความเหมาะสม 

4.50 มาก 

19.โปรแกรมมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปขยายผลเพือ่สร้าง
เสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพและความปลอดภยั 
ส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในชัน้เรียนร่วมได ้

4.50 มาก 

20.รูปแบบ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทปัจจุบนั 4.50 มาก 
รวม 4.50 มาก 

 

จากตารางท่ี 27 พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม  มีระดบั
ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก ในทกุประเดน็ มีคา่เฉล่ีย (  =4.50) 

ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบความแตกตา่งของโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและ
ความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มทัง้ก่อนและหลงัทดลอง 
ดงัตารางท่ี 28 
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ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

รายการ ก่อนการทดลองใช้ หลังการทดลองใช ้
1. จุดมุ่งหมาย 

 
 
 

เพื่อพฒันาความสามารถในการ
ดแูลสขุภาพและความปลอดภยั
ส าหรบัเด็กที่มคีวามบกพรอ่งทาง
สติปัญญา ในชัน้เรยีนรว่ม 

ไมม่ีแกไ้ขน าไปใชข้ยายผลได ้

2. ลักษณะของโปรแกรม 

 
 
 
 

 

เป็นการจดักิจกรรมการจดัการ
เรยีนรูว้ิชาสขุศกึษาในชัน้เรยีน
รว่ม สปัดาหล์ะ 1 ชั่วโมง จ านวน 
12 สปัดาห ์โดยประกอบดว้ย 
หนว่ยการรกัสขุภาพ จ านวน 6 
สปัดาห ์หนว่ยการใชชี้วิต
ปลอดภยั จ านวน 6 สปัดาห ์   
โดยใชก้ารสอนแบบรว่มมือ          

ไม่มีแก้ไขน าไปใช้ขยายผลได ้    
แ ต่ ค รู ผู้ ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะว่าควรได้รับการ
สนบัสนนุอตัราก าลงัครูการศึกษา
ใหเ้พิ่มขึน้เพื่อใหม้ีครูเพียงพอต่อ
การท างานในโรงเรียนเรียนร่วม
ตอ่ไป 

 (Co-Teaching) รูปแบบการสอน
แบบสถานี (Station Teaching) 
รว่มกบัวิธีการสอนท่ีเหมาะสม 
กบัเด็กทีม่ีความบกพรอ่งทาง
สติปัญญาโดยครูมีบทบาท 
วิเคราะหง์านและใชก้ารสอนตรง 
รวมทัง้วิธีการสอนในวชิา           
สขุศกึษา ไดแ้ก่ การสอนโดยใช้
สาธิต การสอนโดยใชบ้ทบาท
สมมติ การสอนโดยใช้
สถานการณจ์ าลอง และการสอน
ในสถานการณจ์รงิ 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

รายการ ก่อนการทดลองใช้ หลังการทดลองใช ้
3. การคั ด เลื อก ผู้ เข้ า ร่วม

โปรแกรม 

 
 
 

-ครูการศกึษาพเิศษและ   
ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา               
ที่สอนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2   
 -เด็กทีม่ีความบกพรอ่งทาง
สติปัญญาระดบัเลก็นอ้ย       
อายรุะหวา่ง 8-10 ปี ใน           
ชัน้เรยีนรว่ม  
 

เพิ่มรายละเอียดคุณสมบัติ ให้
ชดัเจนตรงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

4. วิธีการจัดกิจกรรม การ

สอน แบบ ร่วมมื อ (Co-

Teaching) รู ป แ บ บ ก า ร

สอนแบบสถานี (Station 

Teaching) 

ขัน้ท่ี 1 Co Plan ครูการศกึษา
พิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา
ศกึษาและท าความเขา้ใจแผน 
IEP, แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและ
ความปลอดภยัส าหรบัเด็กที่มี
ความบกพรอ่งทางสติปัญญาใน
ชัน้เรยีนรว่ม จ านวน 12 แผน 
ไดแ้ก่ 1) หนว่ยการรกัสขุภาพ 
จ านวน 6 แผน 2) หนว่ยการใช้
ชีวิตปลอดภยั จ านวน 6 แผน  
  

เพิ่มบทบาทของผูเ้รยีนในสถานี
ที่3 เพราะเด็กระดบัชัน้นีย้งั
คอ่นขา้งเลก็จงึตอ้งคอ่ยๆ ท า
ความเขา้ใจการอยูร่ว่มกบัเพื่อน 
ที่หลากหลายในชัน้เรยีน 
แ ล ะ ค รูผู้ ใ ช้ โป รแ ก รม ได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะว่าควรได้รับการ
สนบัสนนุอตัราก าลงัครูการศึกษา
ใหเ้พิ่มขึน้เพื่อใหม้ีครูเพียงพอต่อ
การท างานในโรงเรียนเรียนร่วม
ตอ่ไป 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

รายการ ก่อนการทดลองใช้ หลังการทดลองใช ้
 4. วิธีการจดักิจกรรม              
การสอนแบบร่วมมือ              
(Co-Teaching) รูปแบบการ
สอนแบบสถานี (Station 
Teaching)) 
(ต่อ) 

ขัน้ท่ี 2  Co Instruction ครูทัง้ 2 
คนท าการสอนตามรูปแบบการ
สอนแบบรว่มมือ 
(Co-Teaching) รูปแบบการสอน
แบบสถานี (Station Teaching) 
ที่ออกแบบไวใ้นแตล่ะสถานี โดย 
สถานีท่ี 1 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา 
ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกบัวิชา    
สขุศกึษา  
สถานีท่ี 2 ครูการศกึษาพเิศษ ใช้
การสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็กทีม่ี
ความบกพรอ่งทางสติปัญญา 
สถานีท่ี 3 ใชคู้เ่พื่อนพาท าซ า้ 
ในการเรยีน 
ขัน้ท่ี 3 Co Assess ครูทัง้ 2 คน
บนัทกึหลงัการสอน และรว่มกนั
ประเมินตนเองและนกัเรยีน โดย
ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาประเมิน
เด็กทั่วไป ครูการศกึษาพิเศษ
ประเมินเดก็ที่มีความบกพรอ่ง
ทางสติปัญญา 

เพิ่มบทบาทของผูเ้รยีนในสถานี     
ที่3 เพราะเด็กระดบัชัน้นีย้งั
คอ่นขา้งเลก็จงึตอ้งคอ่ยๆ ท า
ความเขา้ใจการอยูร่ว่มกบัเพื่อน   
ที่หลากหลายในชัน้เรยีน 
และครูผูใ้ชโ้ปรแกรมไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะวา่ควรไดร้บัการ
สนบัสนนุอตัราก าลงัครูการศกึษา
ใหเ้พิ่มขึน้เพื่อใหม้ีครูเพยีงพอตอ่
การท างานในโรงเรยีนเรยีนรว่ม
ตอ่ไป 

 ขัน้ท่ี 4 Reflect หลงัการใช้
โปรแกรมแลว้ครูผูส้อนวิชา        
สขุศกึษาและครูการศกึษา 
พิเศษรว่มกนัประเมินผล โดยใช้
แบบประเมินความสามารถในการ
ดแูลสขุภาพและความปลอดภยั 
ส าหรบัเด็กที่มคีวามบกพรอ่งทาง
สติปัญญาในชัน้เรยีนรว่ม 

เวลาในการสะทอ้นผล 
ยืดหยุน่เป็นแบบไมเ่ป็นทางการ
เพราะภาระงานของครู
คอ่นขา้งมาก 
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ตาราง 28 (ตอ่) 

รายการ ก่อนการทดลองใช ้ หลังการทดลองใช ้
5. แผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (Individualized 
Education Program: IEP) 

เพิ่มเติมเรือ่งการดแูลสขุภาพและ
ความปลอดภยัลงในแผน 

 

ไม่มีแกไ้ขน าไปใชข้ยายผลได ้
แต่ครูทกุคนในโรงเรยีนเรยีนรว่ม
ควรมีความรูเ้รือ่งแผน IEP ของเดก็
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 

6.แผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 12 
แผน 

1) หน่วยการรกัสขุภาพ       
จ านวน 6 แผน  
2) หน่วยการใชช้ีวิตปลอดภยั 
จ านวน 6 แผนใชก้ารสอนแบบ
รว่มมือ (Co-Teaching) รูปแบบ
การสอนแบบสถานี (Station 
Teaching) ผสมการสอนวิชา      
สขุศกึษาและการสอนส าหรบัเด็กท่ี
มีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 
 

ขณะท่ีท าการทดลองอยู่ในช่วง
สถานการณข์องโรคระบาด ไวรสั 
COVID-19 จงึท าใหม้ีการปรบัเพิ่ม
จ านวนสื่อท่ีใชใ้นการสอนเป็น
รายบคุคลเพิ่มขึน้ และน าสื่อ
ประเภทภาพจากกระดาษไป
เคลือบเพื่อน ามาความสะอาดทกุ
ครัง้เพื่อใหน้กัเรยีนใชใ้นการท า
กิจกรรมแต่ละสถานี  
ควรไดร้บังบประมาณในการจดัสื่อ
เพิ่มจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

7. การประเมนิผล 
    ตามจุดประสงคก์าร 
    เรียนรู้ของเด็กแต่ละกลุ่ม 

เป็นการประเมินผลตาม
จดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องเด็ก 
ครูสงัเกตเด็กท่ีเขามาในสถานีของ
ตนเองแลว้ประเมินตามเกณฑข์อง
เด็กแต่ละกลุ่มท่ีตัง้ไว ้

ไม่มีแกไ้ขน าไปใชข้ยายผลได ้
 

8. แบบประเมินความสามารถ 
ในการดแูลสุขภาพและ
ความ 
ปลอดภยัส าหรับเด็กทีมี่   
ความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชัน้เรียนร่วม 

ใชป้ระเมินก่อนใชแ้ละหลงัใช้
โปรแกรมฯ จ านวน 12 ขอ้ 
 

ไม่มีแกไ้ขน าไปใชข้ยายผลได ้
    

9. คู่มือการใช้โปรแกรมสร้าง
เสริมการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภยัส าหรับเด็ก   
ทีมี่ความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชัน้เรียนร่วม  

ใชป้ระกอบโปรแกรมฯที่สรา้งขึน้ เพิ่มค าอธิบายเกี่ยวกบัผูเ้รยีน 
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จากขอ้มลูทัง้หมดจงึท าใหไ้ดโ้ปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มท่ีสมบรูณ ์ดงันี ้

 

โปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั 
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการปรบัในรายละเอียดของการคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม  

เพิ่มค าอธิบายเก่ียวกบัผูเ้รียนเตรียมตวัของเดก็ทัง้ 2 กลุ่ม 

ภาพประกอบ 26 โปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั 
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
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จากภาพประกอบ 26 โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม มีรายละเอียด ดงันี ้

1) จดุมุง่หมาย  
เพ่ือพฒันาความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ี

มีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา ในชัน้เรียนรว่ม 
2) ลกัษณะของโปรแกรม  

เป็นการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาในชัน้เรียนรว่ม สปัดาหล์ะ 
1 ชั่วโมง จ านวน 12 สปัดาห ์โดยประกอบดว้ย หน่วยการรกัสุขภาพ จ านวน 6 สปัดาห ์หน่วยการ
ใชชี้วิตปลอดภัย จ านวน 6 สปัดาห ์โดยใชก้ารสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) รูปแบบการสอน
แบบสถานี (Station Teaching) ร่วมกับวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาโดยครูมีบทบาทวิเคราะหง์าน และใช้การสอนตรง รวมทัง้วิธีการสอนในวิชาสุขศึกษา 
ไดแ้ก่ การสอนแบบสาธิต การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมต ิการสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง และการสอน
ในสถานการณจ์รงิ  

3) การคดัเลือกผูเ้ขา้รว่มโปรแกรม ปรบัเพิ่มรายละเอียด 
3.1) ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาสอนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 

2 ในชัน้เรียนรว่ม ท่ีสมคัรใจเขา้รว่มการทดลอง และมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
1) ครูการศึกษาพิเศษท่ีมีประสบการณ์สอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

สตปัิญญา ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 
2) ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาท่ีมีประสบการณส์อนเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทาง

สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 
3.2) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วมท่ีสมคัรใจเขา้รว่ม

การทดลอง และมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
1) เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยมีระดับ

สตปัิญญาอยูใ่นชว่ง 50-69  
2) มีใบรบัรองแพทยห์รือบตัรคนพิการ ไมมี่ความพิการซอ้น 
3) อายรุะหวา่ง 8- 10 ปี เรียนอยูใ่นชัน้เรียนรว่ม 
4) ผูป้กครองอนญุาตและเดก็สมคัรใจเขา้รว่มการทดลอง 
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4) วิธีการจดักิจกรรมแบบ Co-Teaching 
ขั้นท่ี  1 Co Plan ครูการศึกษาพิ เศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาร่วมกัน

วางแผนและเตรียมการสอนแผน IEP, แผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม จ านวน 12 แผน ไดแ้ก่       
1) หนว่ยการรกัสขุภาพ จ านวน 6 แผน 2) หนว่ยการใชชี้วิตปลอดภยั จ านวน 6 แผน   

ขั้นท่ี 2  Co Instruction ครูทั้ง 2 คนท าการสอนตามรูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือ (Co-Teaching) รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) ท่ีออกแบบไว้ในแต่ละ
สถานี โดยสถานีท่ี 1 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกับวิชาสุขศึกษา สถานีท่ี 2  
ครูการศึกษาพิเศษ ใช้การสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สถานีท่ี 3  
ใชคู้เ่พ่ือนพาท าซ า้ในการเรียน 

ขั้นท่ี 3 Co Assess ครูทั้ง 2 คนบันทึกหลังการสอน และร่วมกันประเมิน
ตนเองและนกัเรียน โดยครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาประเมินเด็กทั่วไป ครูการศกึษาพิเศษประเมินเด็กท่ี
มีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 

ขั้นท่ี  4 Reflect หลังการใช้โปรแกรมแล้วครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและครู
การศกึษาพิเศษรว่มกนัประเมินผล โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยั ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

5) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : 
IEP) เพิ่มเตมิเรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัลงในแผน 

6) แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 12 แผน ได้แก่ 1) หน่วยการรักสุขภาพ จ านวน  
6 แผน  2) หน่วยการใช้ชี วิตปลอดภัย  จ านวน 6 แผนใช้รูปแบบการสอนแบบร่วม มือ 
(Co-Teaching) รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)ผสมการสอนวิชาสุขศึกษาและ
การสอนส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 

7) การประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละกลุ่ม เป็นการ
ประเมินผลหลงัเรียนแตล่ะชั่วโมง 

8) แบบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็ก
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ใชป้ระเมินก่อนใชแ้ละหลงัใชโ้ปรแกรมฯ 

9) คู่มือการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบั
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม ใชป้ระกอบโปรแกรมฯท่ีสรา้งขึน้ 
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ภาพประกอบ 27 วิธีการจดักิจกรรมในโปรแกรมฯ ตามรูปแบบการสอนแบบรว่มมือ  
Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)   

จากภาพประกอบ 27 วิธีการจัดกิจกรรมในโปรแกรมฯ ตามรูปแบบการสอนแบบ
รว่มมือ Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching มีรายละเอียด ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 Co Plan ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาร่วมกันวางแผน
และเตรียมการสอน แผน IEP, แผนการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ในชั้นเรียนร่วม จ านวน 12 แผน ได้แก่       
1) หน่วยการรกัสุขภาพ จ านวน 6 แผน 2) หน่วยการใชชี้วิตปลอดภัย จ านวน 6 แผน โดยใชก้าร
สอนแบบร่วมมือ Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) ) รูปแบบนี้
ผู้เรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือให้ท างานร่วมกันในแต่ละสถานี ครูอยู่ประจ าสถานีมี
ลักษณะเป็นชั้นเรียนเด่ียวท่ีมีครู 2 คน เนือ้หาถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานีท่ี 1ครูผู้สอนวิชา  
สขุศกึษา 1 คน สอนนกัเรียนกลุ่มท่ี 1 เรียนเรื่องใหม่ ใชว้ิธีการสอนในวิชาสขุศกึษา ไดแ้ก่ การสอน
โดยใชก้ารสาธิต/ การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติ/การสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง/การสอนใน
สถานการณ์จริง สถานีท่ี 2 ใหค้รูการศึกษาพิเศษสอนประยุกตเ์นือ้หาท่ีสอนในสปัดาหท่ี์ผ่านมา
จนถึงเหตกุารณท่ี์สอนอยู่ในปัจจบุนั หลงัจากนัน้ก็จะมีการเปล่ียนกลุ่มเรียน โดยครูผูส้อนจะสอน
เนือ้หาเดิมโดยวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา โดยครูมีบทบาท
วิเคราะหง์านและใชก้ารสอนตรง และ สถานีท่ี 3 เป็นการเรียนรูอิ้สระดว้ยตนเองผ่านส่ือการสอนท่ี
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ครูสรา้งขึน้ ท างานท่ีไดร้บัมอบหมายโดยเป็นคูเ่พ่ือนในการเรียนไวค้อยช่วยเหลือกนัในการท างาน
แบบท าซ า้และครูเวียนกนัมาด ูโดยแตล่ะสถานีนัน้ผูเ้รียนท าใหค้รบภายใน 1 ชั่วโมง 

ขัน้ท่ี 2  Co Instruction ครูทัง้ 2 คนท าการสอนตามรูปแบบการสอนแบบรว่มมือ
Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) ท่ีออกแบบไวใ้นแต่ละสถานีโดย
สถานีท่ี 1 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกับวิชาสุขศึกษา สถานีท่ี 2 ครูการศกึษา
พิเศษ ใชก้ารสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สถานีท่ี 3 ใชคู้่เพ่ือนพา
ท าซ า้ในการเรียน 

ขัน้ท่ี 3 Co Assess ครูทัง้ 2 คนบนัทึกหลังการสอน และร่วมกันประเมินตนเอง
และนกัเรียน โดยครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาประเมินเด็กทั่วไป ครูการศกึษาพิเศษประเมินเดก็ท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญา 

ขัน้ท่ี 4 Reflect หลงัการใชโ้ปรแกรมแลว้ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาและครูการศกึษา
พิเศษประเมินผล โดยใชแ้บบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบั
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

 

เพิ่มค าอธิบายเก่ียวกบัผูเ้รยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 28 แผนการจดัการเรียนรูใ้นโปรแกรมฯ ตามรูปแบบการสอนแบบรว่มมือ 
Co-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) 
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จากภาพประกอบ 28 แผนการจดัการเรียนรูใ้นโปรแกรมฯ ตามรูปแบบการสอนแบบ
รว่มมือCo-Teaching รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)  มีรายละเอียด ดงันี ้

1. แผนการจดัการเรียนรู ้
1.1 มาตรฐานการเรียนรู ้
1.2 ตวัชีว้ดัชัน้ปี 
1.3 สาระส าคญั 
1.4 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
1.5 สาระการเรียนรู ้

2. กิจกรรม/กระบวนการจดัการเรียนรู ้
2.1 สถานีท่ี 1 ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา 
2.2 สถานีท่ี 2 ครูการศกึษาพิเศษ 
2.3 สถานีท่ี 3 คูเ่พ่ือนพาท าซ า้ 

3. การวดัและประเมินผล 
3.1 การวดัและประเมินผลส าหรบัเดก็ทั่วไป 
3.2 การวดัและประเมินผลส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 

4. กิจกรรมนอกเวลา เป็นกิจกรรมท่ีตอ่เน่ืองจากในหอ้งเรียน 
5. ส่ือ/แหลง่เรียนรู ้(ใชแ้นวคดิส่ือจากรูปธรรมไปนามธรรม) 

5.1 ส่ือท่ีมีความเหมาะสมเดก็ทั่วไป(ภาพการต์นู) 
5.2 ส่ือท่ีมีความเหมาะสมเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา(ภาพจรงิ) 
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ขัน้ตอนการท างานรว่มกนัของครู Co-Teaching ในโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ

ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 29 ขัน้ตอนการท างานรว่มกนัของครู Co-Teaching ในโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูล
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
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จากภาพประกอบ 29 ขัน้ตอนการท างานร่วมกันของครู Co-Teaching ในโปรแกรม
สรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้
เรียนรว่ม มีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 Co Plan ครู Co- Teaching รว่มกันท าความเขา้ใจและท างานรว่มกันใน
เรื่องตอ่ไปนี ้

1) การบ ริห ารจัด การชั้น เรี ยนตาม รูป แบบการสอน แบบ ร่วม มื อ  
(Co-Teaching) รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) 

สถานีท่ี1 สอนโดยครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา  
สถานีท่ี 2 สอนโดยครูการศกึษาพิเศษ  
สถานีท่ี 3 คูเ่พ่ือนพาท าซ า้ 

2) ศึกษาแผนการจดัการเรียนรูร้ว่มกัน และเตรียมการสอนตามรูปแบบการ
สอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)  

3) ก าหนดบทบาทของตนเองในขณะท่ีท างานรว่มกนัในชัน้เรียน 
4) ระบุจุดประสงคแ์ละประเมินผลของเด็กทั่วไปและเด็กท่ีมีความบกพร่อง

ทางสตปัิญญา 
5) เตรียมส่ือ 

ขัน้ท่ี 2  Co Instruction ครู Co- Teaching  สอนตามสถานีของตนเอง 
1.ขัน้น า 
2.ขัน้สอน 
3.ขัน้สรุป 
4.ขัน้ประเมินผล        

ขัน้ท่ี 3 Co Assess 
ครู Co- Teaching รว่มกนัประเมินผลตามจดุประสงคท่ี์วางแผนไว ้     

ขัน้ท่ี 4 Reflect 
ครู Co- Teaching  หลงัการใชโ้ปรแกรมแลว้ครู Co-teaching พดูคยุกนัเพ่ือ 

สะทอ้นสิ่งท่ีไดจ้ากการประเมิน เพ่ือน ามาปรบัปรุงพฒันาตอ่ไป 
ผูเ้รียน เด็กทั่วไป เตรียมตวัในการท ากิจกรรมรว่มกบัเพ่ือน ID และเด็ก IDเตรียมตวั

ในการท ากิจกรรมรว่มกบัเพ่ือนทั่วไปตามตารางกิจกรรม ดงัตารางท่ี 29 ดงันี ้
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ตาราง 29 บทบาทของครู Co-Teaching ในโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 
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จากตารางท่ี 29 บทบาทของครู Co-Teaching ในโปรแกรมสร้างเสริมการดูแล
สขุภาพและความปลอดภัย ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  แสดงให้
เห็นว่า  ขัน้ตอนการท างานรว่มกนัของครู Co-Teaching ในโปรแกรมการสรา้งเสริมการดแูลรกัษา
สุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม  รวมทั้ง
จุดส าคญัท่ีขาดไม่ไดคื้อบทบาทของเด็กทัง้ 2 กลุ่ม เพราะเด็กระดบัชัน้นีย้ังค่อนขา้งเล็กจึงตอ้ง
คอ่ยๆ ท าความเขา้ใจการอยูร่ว่มกบัเพ่ือนท่ีหลากหลายในชัน้เรียน 
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บทที ่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่องการพฒันาโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบั
เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม มีรายละเอียดเก่ียวกบัความมุ่งหมาย วิธีการ
ด าเนินการวิจยั สรุป อภิปราย และขอ้เสนอแนะ โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี  ้

ความมุ่งหมายของงานวิจัย  
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ตัง้ความมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแล

สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม โดยมีความ
มุง่หมายยอ่ย ดงันี ้

1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการสรา้งเสริมการ
ดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม     

2) เพ่ือสรา้งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมี
ความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

3) เพ่ือทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัเรื่องการพฒันาโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบั

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ไดมี้การด าเนินการเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการสรา้งเสริม
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม  
มี 3 ขัน้ตอนยอ่ย ประกอบดว้ย 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร(Document Research) ท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดการ
จดัการเรียนการสอนในชัน้เรียนรว่ม และการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็น (Need Assessment 
Research) และแนวทางในการสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความ
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บกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม โดยการสอบถามสภาพ ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และ
แนวทางในการสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม และสมัภาษณเ์ชิงลึกเพ่ือสรุปแนวทางในการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิเคราะหข์อ้มูลจากขอ้ 1 และ 2 เพ่ือจดัท าร่างโปรแกรมสรา้งเสริม
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม    

ระยะที่ 2 สรา้งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็ก 
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม มี 3 ขัน้ตอนยอ่ย ประกอบดว้ย 

ขั้นตอนท่ี 1 น าข้อมูลในการสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วมในระยะท่ี 1 มายกร่างเป็นโปรแกรม
สรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา ในชัน้
เรียนรว่ม 

ขัน้ท่ี 2 ตรวจสอบคณุภาพรา่งโปรแกรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
ขัน้ท่ี 3 จดัการสนทนากลุม่เพ่ือพิจารณารา่งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพ

และความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม 
ระยะที่ 3 ทดลองใช้และปรบัปรุงโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ

ปลอดภัยส าหรับเด็กท่ี มีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม มี  4 ขั้นตอนย่อย 
ประกอบดว้ย 

ขัน้ตอนท่ี 1 จดัประชมุชีแ้จงขัน้ตอนทดลองใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลรกัษา
สขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ขั้นตอนท่ี 2 ทดลองใช้โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา ในชัน้เรียนรว่ม กบัโรงเรียนอาสาสมคัร 

ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรมสรา้งเสริม
สุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม จาก  
คา่ E1/E2 และ E.I. 

ขัน้ตอนท่ี 4 ปรบัปรุงโปรแกรมสรา้งเสรมิสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ 

ที่มีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรยีนรว่มจากผูใ้ชโ้ปรแกรม 

สรุปผลการวิจัย 
ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการสรา้งเสรมิการ 
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ดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

1.สภาพปัญหาในการสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็ก 
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ซึ่งไดม้าจากสภาพท่ีเป็นอยู่ (D)โดยรวมมีคา่เฉล่ีย
อยู่ในระดบันอ้ย (  = 2.46,  = 0.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสดุ 
คือ องคป์ระกอบท่ี 5 ดา้นส่ือการเรียนการสอน ( = 2.39,  = 0.86)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ข้อท่ีมีสภาพปัญหาในการสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็ก 
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 25 ครูการศึกษา
พิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศึกษารว่มกันประเมินการใชส่ื้อการเรียนการสอนเรื่องการดแูลสุขภาพ
และความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กทั่ วไปในชั้นเรียนร่วม  
เพ่ือพฒันาปรบัปรุงตอ่ไป ( = 2.27,  = 0.78)   

2. ความตอ้งการจ าเป็นในการสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบั
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม โดยค านวณจากค่าเฉล่ียของสภาพท่ีควรจะ
เป็น (I) และค่าเฉล่ียของสภาพท่ีเป็นอยู่ (D) มีค่า PNI Modified = 0.48   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ล าดบัแรกคือ องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นหลกัสตูร (PNI Modified = 0.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุ คือ ขอ้ท่ี 15 ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา
ร่วมกันประเมินหลักสูตรทั้งก่อนการใช้ ระหว่างการใช้ และหลังใช้หลักสูตร อย่างเป็นระบบ      
(PNI Modified =  0.53) รองล งม า  คื อ  องค์ป ระกอบ ท่ี  6 ด้าน การวัด ผลและป ระ เมิ น ผล                      
(PNI Modified = 0.44 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ดา้นท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุ คือ ขอ้ท่ี 27 ครู
การศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษารว่มกนัจดัท าแนวปฏิบตัิการวดัผลและประเมินผลเรื่อง
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยโดยสอดคลอ้งแผน IEP ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชั้นเรียนร่วม (PNI Modified = 0.47) และอันดับท่ี 3 คือ องค์ประกอบท่ี 1 ด้านครู  
(PNI Modified = 0.43 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด คือ ขอ้ท่ี 2  
ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศกึษา ร่วมกันปรบัหลกัสูตรในการดแูลสุขภาพและความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กทั่วไปในชั้นเรียนร่วม    
(PNI Modified = 0.45) 

3. แนวทางในการสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสติปัญญา ในชัน้เรียนรว่มจากครู โดยการสรุปแนวทางจากครูและผูเ้ช่ียวชาญ ดา้น
ความคิดเห็นพบว่า ครูทัง้ 2 กลุ่มยงัไม่มีแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพ
และความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ดา้นขอ้เสนอแนะ 
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พบว่า  ครูทัง้ 2 กลุม่ควรท างานรว่มกนั มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบตัิจรงิ และเพิ่มเรื่อง
การดแูลสุขภาพและความปลอดภัยลงในแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ทัง้นี ้ครูทัง้ 2 
กลุ่มควรรว่มมือกนัโดยการสรา้งปฏิสมัพนัธ ์การส่ือสารเชิงบวก การเปิดใจ และการค านึงถึงลีลา
ในการเรียนรูข้องนกัเรียน ศกัยภาพของแตล่ะบุคคล โดยใชป้ฏิบตัิการการรว่มมือ(Co-Teaching) 
กบัเพ่ือนรว่มงานมาเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนนกัเรียนจนเป็นสขุนิสยัท่ีดี 

ระยะที ่2 สรา้งโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมี 
ความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม มี 2 ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

1. ผลการประเมินร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มจากผูเ้ช่ียวชาญ มีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุดทุกประเด็น ได้แก่ 1) องค์ประกอบของโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย    (   = 4.80-5.00)  2) แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย (   = 4.80-5.00) 3) ส่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย  (   = 4.80-5.00)  
4) แผน  IEP  มี ความ เหมาะสมมาก ท่ี สุด  ค่ า เฉ ล่ี ย  (   = 4.80-5.00) 5) แบบประ เมิ น
ความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา
ในชัน้เรียนร่วม มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (   = 4.80-5.00) และ6) คู่มือการใช้
โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มมีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสดุ คา่เฉล่ีย  (   = 4.80-5.00) 

2. ผลการพิจารณาร่างโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม จากผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ส่วนใหญ่ 
มีความเหมาะสม แต่ควรปรับลักษณะของโปรแกรมโดยเพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึน้  
ปรบัวิธีการจดักิจกรรม ขัน้ท่ี 1  Co Plan ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาเป็นรว่มกนั
วางแผนและเตรียมการสอน ปรบับทบาทของครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาให้
ชัดเจนตามรูปแบบการสอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching)รูปแบบการสอนแบบสถานี (Station 
Teaching)ใหเ้ห็นการท างานในขัน้ Co-instruct ใหช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ แผนการจดัการศกึษาเฉพาะ
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บุคคล (IEP) ปรับให้สอดคล้องกับแบบประเมินความสามารถในการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วมโดยปรบัเพิ่มเป็น 12 ขอ้ให้
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู ้  

ระยะที่ 3 ทดลองใช้และปรับปรุงโปรแกรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม พบว่า 

1. โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยพิจารณาจาก 

1.1 ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่มในโปรแกรมฯ โดย
การหาค่า E1/E2 ตามเกณฑ ์80/80 พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้เพ่ือสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพ
และความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วมของโปรแกรมฯ            
มีประสิทธิภาพ 87.34/89.11 ผ่านตามเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไวแ้ละเม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคล
พบวา่ เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาทัง้ 6 คน มีความสามารถในการเรียนรูแ้ละปฏิบตัิตาม
กิจกรรมท่ีสรา้งขึน้ตามศกัยภาพของตนเอง  

1.2 ค่าดชันีประสิทธิผลจากคะแนนในแบบประเมินความสามารถในการสรา้ง
เสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาก่อนและหลงั
การใชแ้ผนการจดัการเรียนรูฯ้ ดงันี ้คะแนนก่อนเรียน =  111 คะแนน มีคะแนนหลงัเรียน =  184 
คะแนน มีรอ้ยละของความกา้วหนา้ +33.80  รวมทัง้มีคา่ดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมสรา้งเสริม
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม  
มีคา่เท่ากบั 0.69 ทัง้นีใ้นภาพรวมเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาทัง้ 6 คนมีความกา้วหนา้ใน
การเรียนทกุคน และเมื่อพิจารณาเป็นรายบคุคลพบวา่ เดก็คนท่ี 6 มีรอ้ยละของความกา้วหนา้มาก
ท่ีสดุ +41.67 และมีคา่ดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.81รองลงมามีคะแนนเท่ากนัถึง 3 คน คือ เด็กคน
ท่ี 1 เด็กคนท่ี 4 และเด็กคนท่ี 5 มีรอ้ยละของความกา้วหนา้ +36.11 และมีคา่ดชันีประสิทธิผลของ
โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชั้นเรียนร่วม มีค่าเท่ากับ 0.76 , 0.72 และ0.8 ส่วนเด็กคนท่ี 3 มีร้อยละของ
ความกา้วหนา้นอ้ยท่ีสุด เพราะสามารถท าได ้แต่ตอ้งช่วยเหลือ โดยเรื่องการบอกผูใ้หญ่เม่ือป่วย
หรือบาดเจ็บ ยงัไมส่ามารถท าได ้

2. ความคดิเห็นของครูท่ีมีตอ่โปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
ในทกุประเด็น มีคา่เฉล่ีย (  =4.50)แสดงใหเ้ห็นว่าโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความ
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ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ทัง้คูมื่อการใชโ้ปรแกรมสรา้ง
เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม แผนการจดัการเรียนรูใ้นโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็ก 
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  ส่ือสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยั
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม และแบบประเมินความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม  
มีความถกูตอ้ง ครอบคลมุ มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปขยายผลตอ่ไป  

อภปิรายผล 
งานวิจัยนี ้เป็นงานวิจัยประเภทการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)  

ดงันัน้ ผูว้ิจยัจงึขออภิปรายตามขัน้ตอนของงานวิจยั 3 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางในการสรา้งเสริม  

การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  
ในการท างานวิจยัครัง้นี ้ความตอ้งการจ าเป็น (Need assessment) เป็นขัน้ตอน

แรกท่ี ท าใหเ้ราทราบและสามารถน าขอ้มูลไปวางแผนการท างานวิจยัเพ่ือพฒันาโปรแกรมสรา้ง
เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม รวมทัง้ยงัตอบสนองความตอ้งการของครูไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการพฒันา
โปรแกรม เป็นกระบวนการตดัสินใจอย่างมีล าดบัขัน้ตอน โดยพิจารณาความตอ้งการท่ีจะศึกษา 
ซึ่งนักพัฒนาจะตอ้งท าความเขา้ใจในองคป์ระกอบแรกคือ วิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นและ
ปัญหา (Janobrom, 1998 อา้งถึงใน อจัศรา ประเสริฐสิน, 2563) ดงันัน้ในการจดัท ารา่งโปรแกรม
สรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้
เรียนรว่ม ผูว้ิจยัจงึไดพ้ิจารณาขอ้มลู ใน 3 สว่นคือ 

ส่วนท่ี 1 ความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วนท่ีสดุในการสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม คือ ดา้นหลกัสตูร 
ซึ่งจะท าใหเ้ราควรวางแผนให้ครอบคลุมตามความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน ดงักล่าว ดว้ยขอ้มูล
ดังกล่าวนี ้ผู้วิจัยจึงไดว้างโครงเรื่องในการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) การเพิ่มปริมาณของฝุ่ น PM2.5 
เป็นตน้สอดคลอ้งกับโสภณ ชัยวฒันกุลวานิช (2558) ท่ีไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาทางเลือกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ: กรณีศึกษาเด็กท่ีมี
ความบกพรอ่งทางการไดย้ิน พบวา่ รูปแบบการจดัการศกึษาทางเลือกเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของ

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%93+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A
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เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มี 4 รูปแบบ คือสถานศกึษารูปแบบพิเศษ นวตักรรมการศกึษา การจดั
โปรแกรมพิเศษ และการใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสาร โดยสิ่งท่ีค  านึงถึงล าดบัแรกคือ ดา้นหลักสูตร 
มุ่งเน้นเนือ้หาวิชาการ การสรา้งทักษะและการเรียนรูท่ี้หลากหลาย และการบ าบัดรกัษา และ
สอดคลอ้งกบั ธานี ทาขาว (2561) ท่ีไดศ้ึกษาเรื่อง การบริหารและการจดัการเรียนการสอนส าหรบั
เด็กพิเศษเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบา้นปางขอน พบว่า แนวทางการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน อันดบัแรก คือการปรบัหลักสูตร ประกอบดว้ย 1) ควรปรบั
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน 2) จดัท าส่ือท่ีตอบสนองความรู ้และทกัษะใน
สาระของหลักสูตร 3) เตรียมงบประมาณในการพัฒนาครูและซือ้วัสดุอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการ
เรียนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพ 4) ก ากับติดตามการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะกระบวนการคิดจาก
ประสบการณจ์ริง การฝึกปฏิบตัิและการประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นชีวิตประจ าวนั 5) ประเมินหลกัสูตร
ของสถานศกึษาเพ่ือน ามาพฒันาปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป ดงันัน้ประการส าคญัท่ีสดุคือ การจดัท ารา่ง
โปรแกรมสรา้งเสริมสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้
เรียนร่วม คือ เนือ้หาของหลกัสูตรกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและ พลศึกษาท่ีจะใชใ้นครัง้นี ้เกิดจาก
การปรบัหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วน ามาวิเคราะหห์ลักสูตร สาระการ
เรียนรู ้ตัวชีว้ัดท่ีต้องรู ้ และน ามาวางโครงเรื่องท่ีจะสอน ประกอบดว้ย 1. หน่วยการรกัสุขภาพ
ประกอบดว้ย 1.1 เรื่องการดูแลตนเองไม่ใหเ้ป็นโรคติดต่อ จ านวน 2 ชั่วโมง 1.2 เรื่องการป้องกัน
อนัตรายจากมลพิษ จ านวน 2 ชั่วโมง 1.3 เรื่องการปฐมพยาบาลเม่ือบาดเจ็บ จ านวน 2 ชั่วโมง 
และ2. หน่วยการใชชี้วิตปลอดภัย 2.1 เรื่องการขา้มถนนและการใชส้ะพานลอย จ านวน 2 ชั่วโมง 
2.2 เรื่องการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัยจ านวน 2 ชั่ วโมง 2.3 เรื่องการหนีไฟ 
จ านวน 2 ชั่วโมง สอดคลอ้งกบัสภาวการณข์องสภาพแวดลอ้ม สภาวะโรคระบาดของประเทศ และ
โลกในปัจจุบนั ซึ่งวิชาสุขศึกษาสามารถปรบัหลักสูตรให้เหมาะสมไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายของ
จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาอย่างแทจ้รงิ 

ส่วนท่ี 2 คือ สภาพปัญหาในการท างานท่ีควรปฏิบตัิรว่มกนัอยู่ในระดบันอ้ย 
ซึ่งไดม้าจากสภาพท่ีเป็นอยู่ (D) คือ ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดว้ยขอ้มลูดงักล่าวนี ้ผูว้ิจยัจึงไดใ้ห้
ความส าคญัในการผลิตส่ือการเรียนการสอนในโปรแกรมฯ โดยใชผ้ลจากการตรวสอบคณุภาพของ
ส่ือ จากผูเ้ช่ียวชาญ จากผูเ้ขา้รว่มสนทนากลุม่และทดลองใช ้ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ควรเป็นส่ือของ
จรงิ และภาพประกอบจากของจริงมากกว่าการใชภ้าพการณต์นูท่ีเหมาะสมกบัเด็กทั่วไปมากกว่า 
ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดผ้ลิตส่ือภาพจรงิ และน ามาวิเคราะหง์านเป็นขัน้ตอนแยกย่อยใหเ้หมาะสมกบัเด็ก
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา จ านวน 12 ชุด ซึ่งนบัว่าเป็นส่ือท่ีจดัท าขึน้ส  าหรับเด็กท่ีมีความ
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บกพร่องทางสติปัญญาโดยเฉพาะ และสามารถน าไปใช้ประกอบอุปกรณ์ของจริงเพ่ือให้เด็ก
สามารถใชอุ้ปกรณด์งักล่าว โดยดตูามขัน้ตอนของภาพจริงท่ีไดจ้ดัท าขึน้อีกดว้ย ส่วนส าหรบัเด็ก
ทั่วไปผูว้ิจยัก็ไดจ้ดัท าขึน้เชน่เดียวกนัแตภ่าพจะเป็นภาพการต์นูซึ่งเป็นสิ่งท่ีเด็กสนใจ สอดคลอ้งกบั 
งานวิจยัของ ธญัญฐิ์ตา ญาณวิริยะวงษ ์(2560) ท่ีไดศ้กึษาเรื่อง การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น
ในการเปิดโรงเรียนเรียนรว่มของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตบางรกั พบวา่ ความตอ้งการจ าเป็น
ในการเปิดโรงเรียนเรียนรว่มทกุดา้นมีปัญหาในระดบัมาก โดยดา้นส่ือสิ่งอ านวยความสะดวกเป็น
ดา้นท่ีมีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด และสอดคล้องกับ วิภาสิริ  บุญชูช่วย (2558) ท่ีไดศ้ึกษา
เรื่อง แนวทางการขบัเคล่ือนนโยบายการศึกษาเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตเด็กพิการ พบว่า แนวทาง  
ท่ีเหมาะสมในการขบัเคล่ือนนโยบายการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็พิการ ดา้นจดัการเรียน
การสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนพิการ ดว้ยการเตรียมความพรอ้มเด็กพิการ ส่งเสริม
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า โดยครูไดร้บัความรู ้เทคนิคการสอน และผลิตส่ือท่ีเหมาะสมกับเด็ก
พิการ 

และส่วนท่ี 3 คือ แนวทางในการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม มีประเด็นท่ีน่าสนใจจากการ
วิจยัพบว่า การใชป้ฏิบตัิการการรว่มมือ (Co-Teaching) มาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานรว่มกนั
ของครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา โดยรว่มกนัสอนนกัเรียนจนเป็นสขุนิสยัท่ีดี ทัง้นี ้
ตอ้งอาศัยการสรา้งปฏิสัมพันธ์ท่ีดี การส่ือสารเชิงบวก และการเปิดใจยอมรบัการท างานร่วมกัน 
พรอ้มท่ีจะเรียนรูแ้ละแกปั้ญหาไปดว้ยกนัซึ่งเป็นหวัใจส าคญัในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน
เรียนร่วม โดยค านึงถึงลีลาในการเรียนรู้ ความแตกต่างตามศักยภาพของเด็ก สอดคล้องกับ  
จิรวรรณ คุ้มพร้อม สาลีพันธ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการสอนแบบทีมต่อการสร้าง
จิตส านึกในการจัดการขยะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเกาะสมุย จังหวัด  
สุราษฎรธ์านี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจการสอนแบบทีมของครูโดยรวมอยู่  
ในระดับมากท่ีสุด ในภาพรวมพบว่า การวิจัย ชี ้ให้เห็นประโยชน์ของการสอนแบบทีม  
(Team Teaching) ต่อการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา การสอนแบบทีมเป็นรูปแบบการ
พฒันาตนเองทัง้ในดา้นการออกแบบหลกัสตูร การจดักระบวนการเรียนรู ้และการประเมินผลการ
เรียนรูข้องนกัเรียน สรา้งบรรยากาศท่ีดี สนุกสนาน และสามารถสรา้งจิตส านึกในการจดัการขยะ
ได ้เน่ืองจากนกัเรียนไดเ้รียนรูผ้า่นประสบการณจ์รงิ  
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สอดคลอ้งกับ Nandar (2012) ท่ีไดศ้ึกษาเรื่อง นโยบายการเรียนรวมส าหรบัคน
พิการในเมืองย่างกุง้ประเทศเมียนมาร ์พบว่า นโยบายการเรียนรวมส าหรบัเด็กพิการ ไม่ไดส้่งผล
ตามท่ีคาดหวังเพราะมีสาเหตุจากทัศนคติด้านสังคมท่ีเป็นลบ การฝึกอบรมครูดา้นคนพิการ 
สิ่งแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีคนพิการเขา้ถึงยาก และสอดคลอ้งกับ Alshemari (2016) ท่ีไดศ้ึกษา
เรื่อง การเรียนรวมส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในรฐัคูเวต พบว่า การเรียนรวม  
ท่ีประสบความส าเร็จส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาจากครู มีลกัษณะส าคญัดงันี ้ครู
ท่ีมีทัศนคติเชิงบวกต่อเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา และเป็นครูท่ีมีความมั่นใจเม่ือไดร้บั
มอบหมายใหด้แูลเก่ียวกบัการสอนเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา ทัง้นีค้วามส าเรจ็ยงัขึน้อยู่
กบัการสนบัสนนุของทรพัยากรท่ีมีผลตอ่การพฒันาโปรแกรมการศกึษาและฝึกอบรมของครูตอ่การ
ตระหนกัรูท้างสังคมเป็นส าคญัอีกดว้ย รวมทัง้สอดคลอ้งกับ Kim (2013) ท่ีไดศ้ึกษาเรื่อง บริการ
การศกึษาแบบเรียนรว่มส าหรบัเด็กและเยาวชนท่ีพิการ: คา่นิยมบทบาทและความทา้ทายของผูน้  า
โรงเรียน พบว่า การพฒันาคณุคา่และการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโปรแกรมการ
ฝึกอบรมโดยใชห้ลักการบูรณาการความรูแ้ละทักษะส าหรบัการศึกษาแบบเรียนร่วม และการ
จดัสรรทรพัยากรท่ีเหมาะสมเป็นสิ่งท่ีส  าคญั 

ระยะที่ 2 สรา้งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็ก 
ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม เป็นการสรา้งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่มใหมี้คณุภาพโดย 
มีประเด็นท่ีน่าสนใจจากตอนท่ี 2 คือ การหาคณุภาพรา่งโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและ
ความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม โดยมีขัน้ตอนย่อยท่ี 1 
คือ ประเมินโปรแกรมฯ โดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ พบวา่รา่งโปรแกรมฯ มีความเหมาะสม
มากท่ีสุด ทุกประเด็น ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบของโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
คา่เฉล่ีย (   = 4.80-5.00)  2) แผนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและปลอดภยั
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 
(   = 4.80-5.00) 3) ส่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติ ปัญญาในชั้น เรียนร่วม  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉ ล่ีย  (   = 4.80-5.00)  
4) แผน  IEP  มี ความ เหมาะสมมาก ท่ี สุด  ค่ า เฉ ล่ี ย  (   = 4.80-5.00) 5) แบบประ เมิ น
ความสามารถในการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา
ในชัน้เรียนร่วม มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (   = 4.80-5.00) และ6) คู่มือการใช้
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โปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มมีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสดุ คา่เฉล่ีย  (   = 4.80-5.00) 

และขัน้ตอนย่อยท่ี 2 พิจารณาร่างโปรแกรมฯ จากผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จ  านวน 8 
คน พบว่า ร่างโปรแกรมฯ มีความเหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ในทุกประเด็นการพิจารณา ท า ให้
โปรแกรมมีความสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริงเพ่ือเป็นการยืนยันให้แน่ใจว่าโปรแกรมมีคุณภาพ  
มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั ขอ้มลูการพฒันาโปรแกรมการสอนตอ้งมีการประเมินผลโปรแกรม 
เพ่ือทราบวา่โปรแกรมนัน้มีคณุภาพมากนอ้ยเพียงใด Tyler  (1986 อา้งถึงใน อจัศรา ประเสรฐิสิน, 
2563) กล่าวว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่างกับจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมท่ีวางไว ้โดยมีความเช่ือว่า จดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไวอ้ย่างชดัเจน รดักมุ และจ าเพราะเจาะจง
แลว้จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินไดอ้ย่างดีในภายหลงั นอกจากนี ้Dimonstone  (ปัทมศิร ิ 
ธีรานุรักษ์, 2539 อ้างถึงใน คัทนีย์ แก้วมณี , 2544) กล่าวถึง การประเมินผลโปรแกรมไว้ดังนี ้ 
การประเมินโปรแกรมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมในด้านรูปแบบ  
ของโปรแกรมและประสิทธิภาพของโปรแกรม การประเมินสามารถท าได้หลายรูปแบบ  
เชน่ ประเมินดว้ยแบบสอบถาม แบบส ารวจหรือการสมัภาษณ ์เป็นตน้ 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้และปรบัปรุงโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม  

ในระยะทดลองนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญในการพัฒนาโปรแกรมท่ีไดจ้ัดท าขึน้มาว่า
ไดผ้ลเป็นอย่างไร เป็นการตรวจสอบโปรแกรมจากการทดสอบภาคสนาม ดงัท่ี วิโรจน ์สารรตันะ 
(2551) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมไว้ว่า ขั้นตอนท่ี 3 การ
ตรวจสอบและการปรบัปรุงโปรแกรม โดยการประยุกตใ์ช้ และแนวคิด Broge (1982 อ้างถึงใน 
วิโรจน์ สารรัตนะ , 2551) ท่ีกล่าวถึง การปรับปรุงแก้ไข ส่ือการเรียนการสอนทั่ ว ๆ ไปใน
กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยการทดสอบภาคสนามเบื ้องต้นและการปรับปรุงแก้ไข 
(preliminary field testing and revisions) และในส่วนของการปรบัปรุงโปรแกรมยงัสอดคลอ้งกับ 
Stee (1970 อ้า งถึ ง ใน  Boyle, 1981: 225 อ้างถึ งใน  คัท นี ย์  แก้วม ณี , 2544) ได้กล่ าวว่ า  
การประเมินผล หมายถึง เป็นกระบวนการตดัสินคณุค่าของโปรแกรม การตดัสินเกิดขึน้จากการ
เปรียบเทียบข้อมูลว่าโปรแกรมเป็นอย่างไรเม่ือเทียบเกณฑ์ และโปรแกรมควรเป็นอย่างไร  
การประเมินผลจะเกิดขึน้ต่อเม่ือมีการตัดสิน โดยองคป์ระกอบของการประเมินโปรแกรม  คือ 
โปรแกรมมีคณุภาพหรือไม่ เนือ้หาสาระกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการปฏิบตัิของผูส้อนเป็น
อย่างไร โปรแกรมตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมหรือไม่ ระดบั
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ความยากง่ายเป็นอย่างไร ตอบสนองความตอ้งการของชมุชนหรือไม่ โปรแกรมอยู่ในขอบเขตงาน
ขององคก์รพฒันาโปรแกรมหรือไม่ ประสิทธิผล (Effectiveness) โปรแกรมประสบความส าเร็จใน
เรื่องอะไรและบรรลุวัตถุประสงคอ์ย่างไร ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลส าเร็จของโปรแกรม
เหมาะสมกบัทรพัยากร ท่ีองคก์รและผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมลงทนุใหห้รือไม่ วิธีการใชท้รพัยากรดีท่ีสดุ
หรือไม่ ความส าคญั (Importance) โปรแกรมมีคุณค่าส าหรบัผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมและมีคณุค่าต่อ
สงัคมหรือไม ่คณุคา่เหมาะสมกบัทรพัยากรตา่ง ๆ ท่ีถกูน ามาใชห้รือไม่ 

ผลการทดลองใช้พบว่าโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
พิจารณาจาก 

1.1 ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วมในโปรแกรมฯ  
โดยการหาค่า E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือสรา้งเสริมการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม ของ
โปรแกรมฯ มีประสิทธิภาพ 87.34/89.11 ผ่านตามเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไวแ้ละเม่ือพิจารณาเป็น
รายบุคคลพบว่า เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาทัง้ 6 คน มีความสามารถในการเรียนรูแ้ละ
ปฏิบตัิตามกิจกรรมท่ีสรา้งขึน้ตามศกัยภาพของตนเอง ทัง้นีผู้ว้ิจยัซึ่งเป็นผูล้งมือปฏิบตัิการทดลอง
ในฐานะครูการศึกษาพิเศษดว้ยตนเองจ านวน 10 ครัง้ และมีผูเ้ช่ียวชาญบางท่านใหข้อ้มูลดา้น
ความถ่ีของการจัดกิจกรรม เน่ืองจากงานวิจัยหลายเรื่องมีข้อมูลว่าเด็กกลุ่มนีค้่อนขา้งลืมง่าย  
การดแูลสุขภาพไม่ใช่ว่าท าไม่ได ้แต่มีลักษณะเป็นการท าแลว้ไม่สะอาด จึงอาจจะถูกมองว่าท า
ไม่ได ้ จากผลการวิจยัพบว่า แผนการจดัการเรียนรูใ้นโปรแกรมฯ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์เน่ือง
ดว้ยในแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ไดจ้ดัท าขึน้มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนัของสงัคม
โลกท่ีเกิดสภาวะการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไปทั่ วโลก และการเกิดฝุ่ น PM 2.5  
ของประเทศไทยในปัจจุบนั เป็นตน้ สภาพแวดลอ้มของโลกท่ีเปล่ียนไปอย่างสิน้เชิง วิถีชีวิตใหม่ท่ี
เกิดขึน้ ผูค้นไดร้บัข่าวสารอย่างต่อเน่ือง ความรู้จากส่ือต่าง ๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เป็นการ
เรียนรูท่ี้มีความหมายนกัเรียนท่ีตอ้งพบเจอในชีวิตประจ าวนัจริง ๆ ครูทุกคนในโรงเรียนในทกุวิชา
ตระหนกัถึงความส าคญัการดแูลสขุภาพมากขึน้  

ดงันัน้เม่ือนกัเรียนไดเ้ขา้มาเรียนรูใ้หเ้ป็นระบบผ่านส่ือท่ีเหมาะสมกับเด็กแต่ละ
กลุ่ม นกัเรียนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้นน้ใหไ้ดล้ง
มือท าจรงิ ทดลองจรงิ ใชส่ื้อจริง ซึ่งสิ่งเหลา่นีส้ง่ผลตอ่การเรียนรูข้องนกัเรียนอยา่งเห็นไดช้ดั เกณฑ์
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การประเมินต่าง ๆ ท่ีชัดเจนครูสามารถประเมินไดอ้ย่างเขา้ใจ สอดคล้องกับขอ้มูลการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดท่ีพบว่า แนวคิดในการส่งเสริมบุคคลให้มีสุขภาพดีนัน้จะตอ้งให้
ความรูสุ้ขศึกษาเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญั เพราะการใหค้วามรู้ดา้นสุขศึกษาช่วยใหบุ้คคลรูจ้กัวิธีดแูล
รกัษาและส่งเสริมสุขภาพของตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปราศจากโรค และยังเป็นการประหยัด
คา่ใชจ้่าย ไม่ตอ้งเสียเวลาท ามาหากินและไม่เจ็บตวัอีกดว้ย แตปั่ญหาและอปุสรรคท่ีส าคญัยิ่งใน
การสอนสุขศึกษาอยู่ท่ีท  าอย่างไรจึงจะใหผู้เ้รียนสามารถน าความรูห้รือประสบการณ์ท่ีไดร้บัไป
ปฏิบตัิเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สขุภาพในชีวิตประจ าวนั และเพ่ือใหก้ารเรียนการสอนสขุศกึษา
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ไดผ้ลดีควรใชว้ิธีสอนหรือกิจกรรมท่ีหลากหลาย รว่มดว้ยกิจกรรมการ
แนะแนวสุขภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ ท่ีจะช่วยท าให้การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาไดผ้ล
สมบูรณ์ยิ่งขึน้เพราะการแนะแนวสุขภาพจะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนมีความเข้าใจใน ปัญหา
สุขภาพของตนเอง พรอ้มทั้งยอมรับค าแนะแนวจากครู เพ่ือน าเอาไปปฏิบัติในการปรับปรุง
พฤติกรรมสขุภาพใหดี้ยิ่งขึน้ (กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, 2552; จินตนา สรายทุธพิทกัษ์, 
2558) 

และมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมในส่วนของเด็กทั่วไปท่ีผูว้ิจัยไดด้  าเนินการเก็บ
ขอ้มลูไวด้ว้ยก็พบว่า เด็กทั่วไปจ านวน 19 คน มีคะแนนระหว่างเรียน คา่เฉล่ียรอ้ยละ 91.90 และมี
คะแนนหลงัเรียน ค่าเฉล่ียรอ้ยละ 98.17 แสดงใหเ้ห็นว่า เด็กทั่วไปก็ไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา
ดา้นการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัเช่นเดียวกนั รวมทัง้ยงัน าความรูม้าใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งชดัเจน 

1.2 ค่าดชันีประสิทธิผลจากคะแนนในแบบประเมินความสามารถในการสรา้ง
เสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาก่อนและหลงั
การใชแ้ผนการจดัการเรียนรูฯ้ ดงันี ้คะแนนก่อนเรียน =  111 คะแนน มีคะแนนหลงัเรียน =  184 
คะแนน มีรอ้ยละของความกา้วหนา้ +33.80  รวมทัง้มีคา่ดชันีประสิทธิผลของโปรแกรมสรา้งเสริม
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม มี
คา่เท่ากับ 0.69 ทัง้นีใ้นภาพรวมเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาทัง้ 6 คนมีความกา้วหนา้ใน
การเรียนทกุคน สอดคลอ้งกบัวลยัภรณ ์จนัทรสาขา (2558) ไดศ้กึษาเรื่องการพฒันาโปรแกรมการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการรับมือภัยธรรมชาติส  าหรับเด็กอนุบาลตามแนวคิดแบบจินตนาการ 
ผลการวิจยัพบว่า  หลงัการทดลอง เด็กอนุบาลท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมฯ มีค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรม
การรบัมือกับภัยธรรมชาติ ดา้นการรบัรูเ้ก่ียวกบัภัยธรรมชาติ และดา้นการป้องกนัตนเองจากภัย
ธรรมชาติ สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และจุฑารตัน ์คชรตัน ์
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และคณะ (2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาเพ่ือสรา้งความเป็นพลเมืองดี
ส าหรบัเดก็ท่ีสงักดัโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเขตพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดน
ภาคใตข้องจงัหวดัสงขลา  ผลการวิจยัพบว่า  คะแนนความรูแ้ละพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีสูง
กว่าก่อนใชโ้ปรแกรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 รวมทัง้ Sarita (2019) ไดศ้ึกษาเรื่อง 
การศึกษาการพัฒนาการน าไปใช้และการประเมินผลชุดฝึกอบรมการเผชิญภัยพิบัติ (Lay 
responder disaster training: LRDT) ในหมู่ครูโรงเรียนในเมืองแองเจเลสซิตีป้ระเทศฟิสิปปินส:์ 
การใชรู้ปแบบพฤติกรรมของวิตต ์(Witte) ผลการวิจยัพบว่า มีการเปล่ียนแปลง ท่ีส าคญัในความรู้
พฤติกรรมการรบัรูค้กุคาม และระดบัความกลวัในหมู่ผูเ้ขา้รว่ม โครงสรา้งอ่ืน ๆ เชน่ ทศันคต ิความ
ตัง้ใจ และการรบัรูป้ระสิทธิภาพ ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ  

และมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมคือ หลังจากการเขา้ร่วมโปรแกรมเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสติปัญญาทัง้ 6 คนมีความกา้วหนา้ในการเรียนทุกคนเพราะเด็กทัง้ 6 คนอยู่เขา้รว่ม
โปรแกรมจนครบระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ได้ท ากิจกรรมทุกกิจกรรมทั้งใน
หอ้งเรียนและนอกห้องเรียน จนครบ สอดคลอ้งกับการสังเกตขณะท่ีผูว้ิจัยไดล้งมือทดลองดว้ย
ตนเอง พบว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาทั้ง 6 คน  สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดจ้ริง ทัง้นีเ้น่ืองจากโปรแกรมไดร้บัการวิเคราะหแ์ละปรบัหลกัสตูรโดยวางโครงเรื่อง
ท่ีสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) สภาวะการเกิดฝุ่ น PM 2.5  

นอกจากนีใ้นการสอนทุกแผนการจัดการเรียนรู ้ผูว้ิจัยไดผ้ลิตส่ือภาพจริงและ
น ามาวิเคราะหง์านเป็นขัน้ตอนแยกย่อยให้เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
จ านวน 12 ชุด ส่วนเด็กทั่วไปใชเ้ป็นภาพการต์นู จ  านวน 12 ชุด และเพิ่มเติมจดัหาของจริงมาให้
เด็กทัง้ 2 กลุ่มไดใ้ช ้เช่น หนา้กากอนามัยประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์ลา้งมือ อุปกรณ์ท าแผล หมวก
นิรภัย เข็มขัดนิรภัย ทางมา้ลาย เป็นตน้ ซึ่งหลังจากการเรียนจบ ปัจจุบนัเด็กทั่วไปและเด็กท่ีมี
ความบกพรอ่งทางสติปัญญา มีพฤติกรรมขา้มทางมา้ลายหนา้โรงเรียน และน าหมวกนิรภัยมาใช้
ในการเดินทางเม่ือซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตม์าโรงเรียนทุกครัง้ โดยผูบ้ริหารและครูท่ีเขา้รว่มการ
ทดลองไดส้่งภาพกลบัมาใหผู้ว้ิจยัอยู่บ่อยครัง้ แสดงใหเ้ห็นว่า ความรูท่ี้ไดร้บัจากโปรแกรมสรา้ง
เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม มีความคงทนกบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาและเดก็ทั่วไป เช่นเดียวกนั เดก็ทกุคนมี
พฤตกิรรมการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัมากขึน้อีกดว้ย 
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รวมทั้งการสอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching)  ในรูปแบบการสอนแบบสถานี 
(Station Teaching) เป็นการแบ่งกลุ่มเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ท าใหค้รูสามารถทบทวนความรูก้ับ
นกัเรียนเป็นกลุ่มย่อย นกัเรียนใกลช้ิดกบัครูมากขึน้ ครูสามารถประเมินผลในการเรียนกบันกัเรียน
ไดท้นัท่วงที และเห็นพฒันาการของนกัเรียนทัง้ 2 กลุ่มไดม้ากขึน้กว่าการสอนเป็นกลุ่มใหญ่พรอ้ม
กนัทัง้ชัน้เรียน เด็กทกุคนไดมี้โอกาสเรียนรูไ้ดม้ากขึน้ โดยครูสามารถใชว้ิธีการสอนท่ีทัง้ง่ายตอ่การ
เขา้ใจของเด็กและทา้ทายกับเด็กในแต่ละสถานี รวมไปถึงไดเ้รียนรูแ้ละใชชี้วิตรว่มกับเพ่ือนในวยั
เดียวกัน การออกแบบใหเ้ด็กลงมือปฏิบัติจริงส่งผลใหเ้ด็กทุกคนเกิดการเรียนรูท่ี้เขา้ใจง่ายและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันไดจ้ริง เหมาะสมทั้งกับวัยของนักเรียนและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตใน
ปัจจบุนั  

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงโปรแกรมโดยใช้ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอ่โปรแกรม
สรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้
เรียนรว่ม มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ในทุกประเด็น มีค่าเฉล่ีย (  =4.50)แสดงใหเ้ห็น
ว่าโปรแกรมสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชัน้เรียนร่วม ประกอบดว้ย 1) คู่มือการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและ
ความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม 2) แผนการจัดการ
เรียนรูใ้นโปรแกรมสรา้งเสรมิการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สติปัญญาในชัน้เรียนร่วม  3) ส่ือสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมี
ความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม และ4)แบบประเมินความสามารถในการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วมมีความถูกตอ้ง 
ครอบคลมุ มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปขยายผลตอ่ไป  

และใหค้วามคิดเห็นว่า ควรน าโปรแกรมนีม้าบูรณาการสอนใหเ้ด็กทุกระดบัชัน้
และเนน้รูปแบบการสอนไปใชก้บัเด็กท่ีความบกพรอ่งทางสติปัญญา เพ่ือใหเ้ด็กไดน้  ามาปฏิบตัิใน
การช่วยเหลือตนเองไดอ้ย่างปลอดภัยตามสภาพจริงของเด็กและบริบทของโรงเรียน  ทัง้นีเ้ป็น
เพราะครูท่ีเขา้รว่มทดลองพบว่า นกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดแูลสุขภาพและความ
ปลอดภัยอย่างชัดเจน การท างานร่วมกันของครูทั้ง 2 คนในหอ้งเรียนแบบการสอนแบบร่วมมือ 
(Co-Teaching) ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีการยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรมโดยพิจารณาจาก
สถานการณ์ในชัน้เรียนขณะนัน้เป็นหลัก การท่ีไดมี้โอกาสท างานร่วมกันท าใหค้รูมีความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเพิ่มมากขึน้ ถึงแมว้่าจะเคยผ่านการอบรมมา
บา้งแลว้ แตบ่างครัง้เม่ือน าไปใชใ้นชัน้เรียน ครูก็ยงัตอ้งการความชดัเจนและค าปรกึษาในหลาย ๆ 
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เรื่อง เพราะเด็กทกุคนมีความแตกตา่งกนั การเรียนรูท่ี้ส  าคญัท่ีสดุในชีวิตของคนเราก็คือการเรียนรู้
ท่ีมีความหมายกบัชีวิต ไม่แยกเป็นสว่น ๆ ควรท าเป็นองคร์วมผสมกลมกลืนกนัอย่างมีความหมาย
ในชีวิต  

สอดคลอ้งกับ จิรวรรณ คุม้พรอ้ม สาลีพนัธ ์(2561) ไดศ้ึกษาเรื่อง ผลการจดัการ
สอนแบบทีมตอ่การสรา้งจิตส านึกในการจดัการขยะของนกัเรียนในโรงเรียนประถมศกึษา อ าเภอ
เกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจการสอนแบบทีมของครู
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ในภาพรวมพบว่า การวิจยัชีใ้หเ้ห็นประโยชนข์องการสอนแบบทีม 
(Team Teaching) ต่อการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา การสอนแบบทีมเป็นรูปแบบการ
พฒันาตนเองทัง้ในดา้นการออกแบบหลกัสตูร การจดักระบวนการเรียนรู ้และการประเมินผลการ
เรียนรูข้องนกัเรียน สรา้งบรรยากาศท่ีดี สนุกสนาน และสามารถสรา้งจิตส านึกในการจดัการขยะ
ได ้เน่ืองจากนกัเรียนไดเ้รียนรูผ้่านประสบการณจ์ริง และ King (2010) ไดศ้กึษาเรื่อง ความเขา้ใจ
ของครูเรื่องการสอนแบบร่วมมือในโรงเรียนเขตชนบทภาคใต ้ผลการวิจัยพบว่า ครูส่ วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในเชิงบวกกับการสอนแบบร่วมมือและต้องการด าเนินการต่อรูปแบบและดูแล
นกัเรียนใหไ้ดร้บัมาตรฐานท่ีสูงขึน้ของหอ้งเรียนรวม ขอ้มูลยงัแสดงใหเ้ห็นว่าค าแนะน าและการ
ฝึกอบรมเพิ่มเตมิจะเป็นประโยชนอ์ย่างมากตอ่ทีมการสอนรว่มกนัเชน่เดียวกบันกัเรียน แผนปฏิบตัิ
การได้รับการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการการฝึกอบรมของครู ความหมายของการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม รวมถึงการบูรณาการท่ีประสบความส าเร็จของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษเขา้สูก่ารตัง้คา่ การรวมผา่น การสง่แบบจ าลองการสอนแบบรว่มมือ  

รวมถึง Smith (2012) ไดศ้ึกษาเรื่อง การสอนแบบร่วมมือ: กรณีศึกษาการรบัรู ้
ของครู ผลการวิจยัพบวา่ พระราชบญัญัตวิ่าดว้ยเดก็ท่ีไม่ถกูทิง้ไวข้า้งหลงั (NCLB)ในปี 2544 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาเพ่ือคนพิการ (IDEA) ปี 2547 มีส่วนช่วยโดยตรงในการเพิ่มจ านวน
นักเรียนท่ีไดร้ับค าแนะน าเฉพาะด้านในห้องเรียนการศึกษาทั่ วไป เพ่ือรองรบันักเรียนเหล่านี ้
โรงเรียนหลายแห่งไดด้  าเนินการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวหรือจับคู่ผู้สอนพิเศษกับครูผู้สอนทั่วไป
เพ่ือใหบ้ริการทัง้นักเรียนพิเศษและนักเรียนทั่วไป  ซึ่งค  าว่า การสอนแบบทีม (Team Teaching) 
เป็นการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) รูปแบบหนึ่ง  

และนอกจากการเข้า ไปสอน ไปห้อ ง เรียนแล้วก ารสอนแบบร่วม มื อ  
(Co-Teaching) ยงัมีการท างานร่วมกันของครู Co-Teaching ก่อนเขา้สู่การจดักิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งผูว้ิจยัคิดว่าเป็นนิมิตรหมายท่ีดีเพราะครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาใหข้อ้มูลว่าก่อนหนา้นีไ้ม่
เคยไดม้านั่งพูดคุยกันเลย ทั้งท่ีมีบางอย่างท่ีตอ้งการอยากรูเ้พ่ือช่วยเหลือเด็ก ครูหลายๆวิชา ก็
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ตอ้งการใหค้รูการศึกษาพิเศษแนะน า หรือใหข้อ้มลู วิธีการสอนเด็กกลุ่มนีด้ว้ย เพราะบางครัง้การ
จัดแบ่งเด็กไปตามสถานี ถ้าเด็กเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามท่ีวางแผนแล้วเด็กสามารถ
หมุนเวียนเขา้ตามสถานีอย่างไรใหเ้ป็นระบบได ้เราอาจจะใชค้รูท่ีมีชั่วโมงว่างมาช่วยดแูลเด็กได้
เพราะครูทุกคนในโรงเรียนเรียนร่วมควรมีความเขา้ใจในวิธีการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาได้ ครูทุกคนก็สามารถท าให้การท างานร่วมกันในโรงเรียนเรียนร่วมมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลสูงสุด หรือถา้ไม่มีครูเพียงพอจริง ๆ ในชัน้เรียนร่วมครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา ก็สามารถ
ดแูลเดก็ได ้แตค่วรมีท่ีปรกึษา มีเพ่ือนคูค่ดิในการออกแบบกิจกรรมในชัน้เรียนรว่มเพ่ือท าใหเ้ดก็ทัง้ 
2 กลุม่ไดร้บัประโยชนใ์นชัน้เรียนรว่มอยา่งแทจ้รงิ  

และในปัจจุบันโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานครได้เริ่มด าเนินการ
เปล่ียนแปลงเรื่องการจดักรอบอตัราก าลงัใหค้รูการศึกษาพิเศษออกนอกกรอบอตัราก าลงัจากครู
ทั่ วไปและปรับอัตราส่วนของจ านวนครูกับเด็กพิเศษจาก 1 ต่อ 10 เป็น 1 ต่อ 6  ซึ่งจะท าให้
แนวโนม้การจดัการเรียนการสอนมีความเป็นไปไดส้งูท่ีโรงเรียนเรียนรว่มนัน้สามารถน ารูปแบบการ
สอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) ไปปรบัใช้ได้ต่อไปในอนาคต และการวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยเป็นผู้
ทดลองโปรแกรม และท างานร่วมกับครู Co-Teaching ในหอ้งเรียน รวมทัง้ ค่อยๆ ถอนตวัเพ่ือให้
ครูการศกึษาพิเศษไดเ้ขา้มาท างานรว่มกบัครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาในชัน้เรียนเพ่ือสงัเกตความเป็นไป
ได้ของการสอนแบบร่วมมือ  (Co-Teaching) โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสถานี  (Station 
Teaching) ในชัน้เรียนดว้ยตนเองพบว่า บทบาทของเด็กทัง้ 2 กลุ่ม เป็นสิ่งท่ีครูควรเตรียมความ
พรอ้มและวางแผนการท างานเรื่องนีใ้หช้ดัเจนและควรใชว้ิธีการส่ือสารแบบ ไม่เป็นทางการ มีการ
เสริมแรงอยา่งสม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น Co-Teaching และครูการศกึษา
พิเศษท่ีสอนแบบ Co-Teaching ในโรงเรียนว่า การสอนแบบ Co-Teaching นั้นมีประโยชน ์ 
มีความเป็นไปได ้และมีความเหมาะสมในโรงเรียนเรียนรว่มสงักดักรุงเทพมหานครท่ีสามารถน ามา
ปรบัใชไ้ดต้อ่ไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา ควรรว่มกนัน าโปรแกรมสรา้งเสริม
การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม มา
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและการสอน แตต่อ้งท าความเขา้ใจถึงกระบวนการท างานตามการ
สอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching) เพราะ
เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกับชัน้เรียนร่วม แตย่งัไม่เคยท างานรว่มกันมาก่อนใหช้ดัเจนก่อนน ามาใช ้
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โดยจัดการประชุมวางแผนท าความเข้าใจกับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง รวมทั้งวางแผนการ
ท างานใหเ้ป็นระบบ ตามวงจรคณุภาพ PDCA  

1.2 ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา ตอ้งท าความเขา้ใจเรื่องการจัด
สภาพหอ้งเรียนตามรูปแบบการสอนแบบสถานี (Station Teaching)นัน้ เป็นการบริหารจดัการชัน้
เรียนไม่ไดเ้นน้แตก่ารจดักิจกรรมในชัน้เรียนเท่านัน้ ครูสามารถยืดหยุ่นปรบัเปล่ียนพืน้ท่ีต่าง ๆ ได้
ตามความเหมาะสม เช่น ใชพื้น้ท่ีหนา้หอ้งเรียนท ากิจกรรม ลงมาจัดท่ีสนาม ใชแ้หล่งเรียนรูใ้น
ชมุชน เป็นตน้ ทัง้นีค้รูการศึกษาพิเศษควรแลกเปล่ียนเรียนรูเ้ทคนิคการสอนส าหรบัเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาใหก้ับครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา เพราะเป็นโอกาสท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
ความรูก้ับครูทกุคนในโรงเรียนเรียนร่วม เพ่ือช่วยใหก้ารท างานรว่มกันราบรื่นบรรลตุามเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว ้

1.3 ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา ควรร่วมกันการปรบัหลกัสูตรซึ่ง
เป็นหวัใจส าคญัของโปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียนรว่ม ครูผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถปรบัเนือ้หาไดต้ามสถานการณท่ี์
เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ยืดหยุ่นไดต้ามความเหมาะสมแต่ควรเกิดจากกระบวนการท างาน
แบบ Co-Teaching ท่ีเน้นให้ครูในโรงเรียนร่วมได้ท างานร่วมกันให้เป็นระบบ ร่วมกันจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program:IEP)ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โดยเพิ่มเรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภัย และพิจารณาเพิ่มเติม
คณะกรรมการในสว่นของครูเพิ่มขึน้ เพ่ือเป็นประโยชนก์บัเดก็ใหม้ากท่ีสดุ 

1.4 ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา ควรค านึงถึงส่ือการเรียนการสอน 
โดยส่ือการสอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอเป็นสิ่งท่ีช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรูท่ี้ดีและช่วยให้การ
จดัการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นบรรลตุามเป้าหมาย แต่ครูตอ้งปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการ
สอนให้เด็กลงมือปฏิบัติผ่านส่ือการสอนมากกว่านั่ งฟังครูอธิบายเพียงอย่างเดียว ทั้งนี ้ครู  
ในวิชาอ่ืน ๆ ยังสามารถน าโปรแกรมการสอนฯนีไ้ปปรบัสรา้งใหเ้หมาะสมกับวิชาของตนเองได้
เพราะในปัจจบุนัการดแูลสขุภาพกลายเป็นเรื่องท่ีทั่วโลกใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัหนึ่งการบรูณา
การเรื่องการดแูลสขุภาพจงึสามารถน าไปใชไ้ดใ้นทกุวิชาเป็นอย่างดี 

1.5 ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ควรค านึงถึงการเตรียมความ
พรอ้มของเด็กทั่วไปและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นอย่างยิ่งในชัน้เรียนรว่ม โดยท า
ความเขา้ใจกับเด็กทั่วไปและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเม่ือเขา้ไปเรียนร่วมกันในชัน้
เรียน ทั้งนีเ้ด็กในช่วงอายุ 8-10 ปี ปรับตัวได้ง่าย แต่เม่ือเด็กมีส่วนดูแลเพ่ือนหรือท ากิจกรรม
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ร่วมกับเพ่ือน ครูควรอธิบายและสรา้งความเขา้ใจอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่อธิบายเฉพาะในเวลาท่ีมี
เพ่ือนมาเรียนเท่านั้น แต่เด็กควรมีความเข้าใจว่าคนทุกคนมีความสามารถพัฒนาตนเองได้
เหมือนกนั และเราควรใหโ้อกาสทกุคนในการใชชี้วิตรว่มกนั โดยค านึงถึงสิ่งท่ีควรปฏิบตัิรว่มกนัใน
สงัคม 

1.6 ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา ควรค านงึถึงการจดัการเรียนการสอน
ในชัน้เรียนรว่มท่ีมีเด็กพิเศษหลากหลายกลุ่มนอกเหนือจากเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา
เพียงกลุ่มเดียว เดก็แตล่ะคนมีศกัยภาพท่ีแตกตา่งกนั ดงันั้นการน าโปรแกรมนีไ้ปใชจ้ึงสามารถท า
ไดเ้พราะมีการวางแผนและเตรียมการสอนใหเ้หมาะสมกบัเด็กทกุคนเป็นหลกัและจดุเนน้ท่ีส าคญั
ท่ีสุดคือการสะท้อนผลกัน เป็นระยะๆ  ท าให้ค รู Co-Teaching ได้มีการทบทวนและปรับ
กระบวนการท างานรว่มกนัไปตามสถานการณจ์รงิ  

1.7 ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา สามารถน าโปรแกรมนี้ไปให้
ผูป้กครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาใชเ้พิ่มเติมท่ีบา้นได ้ถ้าหากเกิดสภาวะโรค
ระบาด เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาตอ้งเรียนอยูท่ี่บา้น เพราะมีขัน้ตอนการสอนพรอ้มส่ือ
ท่ีชดัเจนโดยครูสามารถดึงขอ้มูลของสถานีท่ี 2 ใหผู้ป้กครองไปใชส้อนได ้โดยครูการศกึษาพิเศษ
สามารถเป็น Co-Teaching ใหค้  าปรกึษาแก่ผูป้กครองไดอี้กดว้ย 

1.8 ผูบ้ริหารควรเป็นผูส้นับสนุนส่งเสริม งบประมาณในการสรา้งส่ือ เป็นท่ีปรึกษา 
ร่วมวางแผน อ านวยความสะดวกให้กับครู ก าหนดตัวบุคคล เวลาให้ชัดเจน เพ่ือช่วยให้การ
ขับเคล่ือนงานในโรงเรียนเรียนร่วมชัดเจนขึน้ ขยายความรูเ้รื่องเทคนิคการสอนส าหรบัเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กพิเศษในกลุ่มอ่ืน ๆ  จะท าใหถ้า้หากมีครูไม่เพียงพอ ครูก็
สามารถจดัการเรียนการสอนตามโปรแกรมนีไ้ด ้

1.9 ผูบ้รหิารควรน าเสนอส านักการศกึษาเพ่ือน าไปก าหนดและผลกัดนัเรื่องการสรา้ง
เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียน
ร่วมให้เป็นนโยบายของโรงเรียนเรียนร่วม โดยวางแผนเรื่องอัตราก าลังครูการศึกษาพิเศษใน
โรงเรียนเรียนรว่มหรือทกุโรงเรียนตอ่ไปในอนาคต  

1.10 ส านักการศึกษาควรก าหนดเป็นนโยบายให้โรงเรียนเรียนร่วมวางแผนการ
ด าเนินงานเรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยใหเ้ป็นรูปธรรม สนบัสนุนงบประมาณในการ
จดัท าส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เช่น ส่ือของจริง ภาพของ
จริง และเพียงพอเหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบนัท่ีมีจุดเนน้เรื่องความสะอาดและเป็นรายบุคคล 
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จดักรอบอตัราก าลงัครูการศึกษาพิเศษใหเ้พียงพอในการเขา้ไปท างานในชัน้เรียนรว่มกบัครูผูส้อน
วิชาสขุศกึษาหรือวิชาอ่ืน ๆ ตอ่ไป 

2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1ควรศึกษาผลของการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัย

ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มในระดบัชัน้อ่ืน ๆ หรือเดก็พิเศษกลุม่อ่ืนๆ    
2.2 ควรศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัย

ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียนร่วม ในโรงเรียนเฉพาะความพิการหรือใน
ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ 

2.3 ควรศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม ในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดส านัก
บรหิารงานการศกึษาพิเศษ หรือส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2.4 ควรศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัย
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนร่วม โดยใช้ครู Co-teaching ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เช่น 1 การสอน 1 การสนับสนุน (One Teach – One Support)  การสอนแบบคู่ขนาน 
(Parallel Teaching) การสอนแบบทางเลือก (Alternative Teaching)  การสอนแบบทีม (Team 
Teaching)  

2.5 ควรศึกษาผลของการใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ (Co-teaching) ในกลุ่ม
สาระวิชาอ่ืนๆ 
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โรงเรียนเรียนรว่ม สงักดักรุงเทพมหานคร 

3) นางสาวยพุิน แคนติ ครูการศกึษาพิเศษ โรงเรียนศนูยร์วมน า้ใจมีประสบการณใ์นการ
สอนเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป  

4) นางสุทธิดา ธาดานิติ หัวหน้าแผนกการศึกษาพิเศษระดับปฐมวัยและประถมต้น 
โรงเรียนนานาชาตเิซนตแ์อนดรูส ์กรุงเทพฯ 

5) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวพัชร ์ช่างพินิจ อาจารยป์ระจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนรวม โดยมีวุฒิทาง
การศกึษาพิเศษ    

6) นายจิรพงษ ์ ข่ายเพชร ครูช านาญาการพิเศษ โรงเรียนอนบุาลศรีสชันาลยั (บา้นหาด
สงู) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิธีการ
สอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) เป็นวิทยากรหรือท างานวิจัยหรือมีผลงานวิจัย
ทางดา้นวิธีการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) 

7) นางสาวจิตสุภา คุ้มทรัพย์ ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 2 มีประสบการณใ์นการสอนวิชาสขุศกึษาในชัน้เรียนรว่ม ตัง้แต ่5 ปี     
ขึน้ไป 
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ภาคผนวก ค 

รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  284 

รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

1) ดร.สมบูรณ ์อาศิรพจน ์ผูอ้  านวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกรมีประสบการณ์การสอน
เดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา 

2) นายธนะ สันติสวัสดิ์ ผู้อ  านวยการช านาญการพิเศษ โรงเรียนสามเสนนอก เป็น
ผูบ้รหิารโรงเรียนเรียนรว่ม สงักดักรุงเทพมหานคร 

3) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวพัชร ์ช่างพินิจ อาจารยป์ระจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้เช่ียวชาญด้านการเรียนรวม โดยมีวุฒิทาง
การศกึษาพิเศษ 

4) นายจิรพงษ ์ ข่ายเพชร ครูช านาญาการพิเศษ โรงเรียนอนบุาลศรีสชันาลยั (บา้นหาด
สงู) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิธีการ
สอนแบบร่วมมือ (Co-Teaching) เป็นวิทยากรหรือท างานวิจัยหรือมีผลงานวิจัย
ทางดา้นวิธีการสอนแบบรว่มมือ (Co-Teaching) 

5) นางสาวยพุิน แคนติ ครูการศกึษาพิเศษ โรงเรียนศนูยร์วมน า้ใจมีประสบการณใ์นการ
สอนเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป  

6) นางสุทธิดา ธาดานิติ หัวหน้าแผนกการศึกษาพิเศษระดับปฐมวัยและประถมต้น 
โรงเรียนนานาชาตเิซนตแ์อนดรูส ์กรุงเทพฯ 

7) นายเกรียงไกร โสมประเสริฐ  ค รูการศึกษาพิ เศษ  โรงเรียนวัดช่องนนทรี  มี
ประสบการณใ์นการสอนเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป 

8) นางสาวจิตสุภา คุ้มทรัพย์ ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาโรงเรียนเรียนร่วมระดับชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 2 มีประสบการณใ์นการสอนวิชาสขุศกึษาในชัน้เรียนรว่ม ตัง้แต ่5 ปี
ขึน้ไป 

ผู้บันทกึข้อมูล 

9) นางวชัรีวรรณ ไชยแสนทา ต าแหนง่ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดั
บางปะกอก ส านกังานเขตราษฎรบ์รูณะ 

10) นางสาวน า้ฝน  จนัทิชยั  ต าแหนง่ครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนศาลเจา้  
(หา้วนกุลูวิทยา) ส านกังานเขตบางขนุเทียน 

11) นางปอแกว้ ครุฑนาค ต าแหนง่ครู วิทยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ 
สตรีวิทยา 2  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

-ตัวอย่างแบบสอบถาม 

-ตัวอย่างแบบประเมิน 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง  สภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็น และแนวทางในการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม 

................................................... 
ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามนี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น และ
แนวทางในการสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ในชั้นเรียนร่วม โดยแบบสอบถามฉบับนี ้ใช้เก็บข้อมูลจากครูการศึกษาพิเศษและ
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาของโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที  2 โดยให้ครูการศึกษาพิ เศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาสอนระดับชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนเรียนรว่มสงักดักรุงเทพมหานคร แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพท่ี
เป็นจรงิและสภาพท่ีคาดหวงั ทัง้นี ้

สภาพที่เป็นจริง หมายถึง  สภาวะท่ีเกิดขึน้และเป็นอยู่จริงในปัจจบุนั ตามองคป์ระกอบ
ส าคัญของการจัดการศึกษา 6 ดา้น คือ 1. ดา้นครู  2. ด้านนักเรียน 3. ดา้นหลักสูตร  4. ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน 5. ดา้นส่ือการเรียนการสอน และ 6. ดา้นการวัดผลและประเมินผล      
ในการสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา
ในชัน้เรียนรว่ม  

และ สภาพที่คาดหวัง หมายถึง  สภาวะท่ีครูมีความตอ้งการและคาดหวงัใหเ้กิดขึน้ใน
สถานศึกษาตามองคป์ระกอบส าคญัของการจดัการศึกษา 6 ดา้น คือ 1. ดา้นครู  2. ดา้นนกัเรียน 
3. ดา้นหลกัสูตร  4. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 5. ดา้นส่ือการเรียนการสอนและ 6.ดา้นการ
วดัผลและประเมินผล ในการสรา้งเสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความ
บกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่มโดยแบบสอบถามนีแ้บง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที ่1  เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที ่2  เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัสภาพท่ีเป็นจรงิและสภาพท่ีคาดหวงัตอ่การสรา้ง 

เสริมการดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในชัน้เรียน
รว่ม     

ตอนที่ 3 เป็นแนวทางในการสรา้งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม 

 

ฉบับครู 
ตัวอย่าง 
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ผูว้ิจยัขอรบัรองว่า ค าตอบของท่าน ผูว้ิจยัจะเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบัและน าเสนอผลวิจยั
ในภาพรวมเท่านัน้ จะไม่มีผลทางดา้นลบต่อท่านแต่อย่างใด โดยงานวิจยันี ้ไดผ้่านการพิจารณา
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ศรีนครนิทรวิโรฒ (SWU-SSIRB Submission Form) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

โดยผูต้อบแบบสอบถามฉบบันีต้อ้งเป็นครูการศกึษาพิเศษ และมีประสบการณใ์นการสอน
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2      
ท าการสอนในโรงเรียนเรียนรว่มสงักดักรุงเทพมหานคร เท่านัน้ ซึ่งขอ้ค าถามทกุขอ้ไดม้าจากศกึษา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนร่วม วิธีการสอนแบบร่วมมือ    
(Co-Teaching) และการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในชัน้เรียนร่วม ตามองคป์ระกอบส าคัญของการจัดการศึกษา 6 ดา้น คือ 1. ดา้นครู       
2. ดา้นนกัเรียน 3. ดา้นหลกัสตูร  4. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 5. ดา้นส่ือการเรียนการสอน 
และ 6. ดา้นการวดัผลและประเมินผล  

ขอใหท้า่นกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทกุขอ้ตามความเป็นจรงิ เพราะผูว้ิจทัราบ 
ดีว่าท่านเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมในการใชข้อ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกับการสรา้งเสริมการดแูลสุขภาพ
และความปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญาในชัน้เรียน ซึ่งค  าตอบของท่านจะ
เป็นประโยชนต์อ่การดแูลสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา
ในชัน้เรียนรว่มใหมี้ความเหมาะสมตอ่ไป 
 

 

                   ขอขอบคณุทกุทา่นเป็นอยา่งสงูท่ีใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม 
                                                   โสรจัจะ มีทรพัยม์ั่น 

                                     นิสิตปรญิญาเอก สาขาการศกึษาพิเศษ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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   แบบสอบถามเพือ่การวิจัย  
เร่ือง  สภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็น และแนวทางในการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพ

และความปลอดภัยส าหรับเดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญา ในช้ันเรียนร่วม 

................................................... 
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชีแ้จง   โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจรงิและครบทกุขอ้ 
 

1. ต  าแหนง่ของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ครูการศกึษาพิเศษ 
   ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษาสอนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 

2. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

3. ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ปัจจบุนั 
   นอ้ยกวา่ 5 ปี    

 ตัง้แต ่5 – 10 ปี    
 มากกวา่ 11 ปีขึน้ไป 

 4. การไดร้บัความรูจ้ากการอบรมเก่ียวกบัการสอนเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในชัน้เรียน
รว่ม 
   เคย  
   ไมเ่คย 

ตอนที่ 2  สภาพความเป็นจริงและสภาพที่คาดหวังต่อการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความ 

ปลอดภยัส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสตปัิญญา ในชัน้เรียนรว่ม 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกบัความรูส้กึของทา่นมากท่ีสดุทัง้ในสภาพที่
เป็นจริงและสภาพทีค่าดหวัง 
             โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้

4    หมายถึง สภาพความเป็นจรงิ / สภาพท่ีคาดหวงั อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3    หมายถึง สภาพความเป็นจรงิ / สภาพท่ีคาดหวงั อยูใ่นระดบัมาก 
2    หมายถึง สภาพความเป็นจรงิ / สภาพท่ีคาดหวงั อยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง สภาพความเป็นจริง / สภาพท่ีคาดหวงั อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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การสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับ
เดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 
4 3 2 1 4 3 2 1 

องคป์ระกอบที ่1 ด้านครู (A) 
1. ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา มีความรูค้วาม
เข้าใจในการสรา้งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กทั่วไปใน
ชัน้เรียนรว่ม (A1) 

        

2. ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ร่วมกันปรบั
หลกัสตูรในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัใหเ้หมาะสมกบั
เด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา และเด็กทั่วไปในชัน้เรียน
รว่ม (A2) 

        

3. ครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ร่วมกันจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยใหเ้หมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา
และเดก็ทั่วไปในชัน้เรียนรว่ม (A3) 

        

4. ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสุขศึกษา ช่วยกันจดัหา 
จดัท า หรือเลือกใชส่ื้อเรื่องการดแูลสุขภาพและความปลอดภัย
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาและเดก็ทั่วไปในชัน้เรียนรว่ม (A4) 

        

5. ครูการศึกษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา ช่วยกันจดัท า
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลให้
เหมาะสมกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้เรื่องการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัย ส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
และเดก็ทั่วไปในชัน้เรียนรว่ม (A5) 

        

องคป์ระกอบที ่2 ด้านนักเรียน (B)         

6.ค รูการศึกษาพิ เศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาร่วมกัน 
วางแผนใหเ้ด็กท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา และเด็กทั่วไป
ในชัน้เรียนรว่มไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการ
ดแูลสขุภาพและความปลอดภยัไดอ้ยา่งครอบคลมุ (B1) 
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การสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับ 

เดก็ทีม่ีความบกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 
4 3 2 1 4 3 2 1 

องคป์ระกอบที ่6 ด้านการวัดผลและประเมินผล(F)         

29. ครูการศกึษาพิเศษและครูผูส้อนวิชาสขุศกึษารว่มกนัวดัผล
และประเมินผลเรื่องการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัในชัน้
เรียนรว่มไดเ้หมาะสมกบัเด็กทั่วไป โดยประเมินตามสภาพจรงิ 
(F4) 

        

30. ครูการศึกษาพิ เศษและครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาร่วมกัน
ตรวจสอบทบทวนการวัดผลและประเมินผลเรื่องการดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญาในชัน้เรียนรว่ม (F5) 

        

 
ตอนที ่3 แนวทางในการสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยส าหรับเดก็ทีม่ี 
ความบกพร่องทางสตปัิญญาในช้ันเรียนร่วม 

 

ความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 
องคป์ระกอบที ่1 ด้านครู  
การท างานรว่มกนัระหวา่งครูการศกึษาพิเศษและ
ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสตปัิญญา และเด็กทั่วไป เรื่องการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภยั ในชัน้เรียนรว่ม  
1. ความรูค้วามเขา้ใจ 

...……………………….…………………….. 
………………………….……………………. 
...……………………….…………………….. 
………………………….……………………. 
………………………….……………………. 
………………………….……………………. 

 

องคป์ระกอบที ่1 ด้านครู  
การท างานรว่มกนัระหวา่งครูการศกึษาพิเศษและ
ครูผูส้อนวิชาสขุศกึษา ส าหรบัเดก็ท่ีมีความบกพรอ่ง
ทางสตปัิญญา และเด็กทั่วไป เรื่องการดแูลสขุภาพ
และความปลอดภยั ในชัน้เรียนรว่ม 

1. ความรูค้วามเขา้ใจ 
...……………………….…………………….. 
………………………….……………………. 
...……………………….…………………….. 
………………………….…………………….  
………………………….……………………. 
………………………….……………………. 
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ความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 
อื่น ๆ  

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 

...……………………….…………………….. 
...……………………….……………………. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 

อื่น ๆ  
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….……………………. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 
...……………………….…………………….. 

 
 



  292 

 
 

 

 

 

 

 



  293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  294 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

-ตัวอย่างโปรแกรมฯ 

-ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ฯ 
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ภาคผนวก ฉ 

-ค่าสถติ ิ
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ระยะที่ 1  
 

ค่าความเชื่อม่ันทัง้ฉบับ 
ค่า Fact 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.977 30 
 

ค่า Expect 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.989 30 
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ระยะที่ 2 

คา่ความเช่ือมั่นระหวา่งผูป้ระเมนิ (แคปปา) 
 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

1 * 2 72 100.0% 0 0.0% 72 100.0% 

 

 
 

1 * 2 Crosstabulation 

Count 

 

2 

Total 1 2 3 

1 1 32 5 0 37 

2 2 32 0 34 

3 0 0 1 1 

Total 34 37 1 72 

 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Asymptotic 

Standard Errora Approximate Tb 

Approximate 

Significance 

Measure of Agreement Kappa .811 .068 7.187 .000 

N of Valid Cases 72    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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ภาคผนวก ช 

หนังสือรับรองจริยธรรมในมนุษย ์
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ภาคผนวก ซ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก ฌ 

         ภาพประกอบ 
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สถานีท่ี 1 
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สถานีท่ี 2 
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สถานีท่ี 3 
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ส่ือการสอน 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล โสรจัจะ มีทรพัยม์ั่น 
วัน เดอืน ปี เกิด 11 ธันวาคม 2515 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2533     มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนหอวงั  

พ.ศ.2537     ครุศาสตรบ์ณัฑิต (ค.บ.) สาขาการศกึษาปฐมวยั   
                    วิทยาลยัครูสวนดสุิต  
พ.ศ.2550     ประกาศนียบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑฺิต) สาขาการบรหิาร  
                    การศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  
พ.ศ.2553     ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) สาขาการศกึษาปฐมวยั  
                    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
พ.ศ.2564     การศกึษาดษุฎีบณัฑิต (กศ.ด.) สาขาการศกึษาพิเศษ  
                    มหาวิทยลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 10/98 สมารท์คอนโดพระราม 2 ซอยบางขนุเทียน 16 แขวงแสมด า เขต
บางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150   
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