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การวจิยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือสร้างแบบประเมนิทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยั

ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริงและทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความ
น่าเช่ือถือของผลการวัด  2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินและ  3. เพ่ือพัฒนาคู่มือการใช้แบบ
ประเมนิ  วธีิด าเนินการวจิยั มี 3 ระยะ  ระยะท่ี 1 การสร้างแบบประเมนิเป็นการสร้างรายการประเมินและเกณฑ์
การให้คะแนนจากการศกึษาข้อมลู เอกสารและสมัภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการศกึษาพิเศษและปฐมวยั ระยะท่ี 2 
การตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมนิ ศกึษาจากประชากร คือ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา อาย ุ
4–6 ปี ปีการศึกษา 2561ในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 22 คน การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตรวจสอบ
คณุภาพของแบบประเมนิ ได้แก่ ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา  อ านาจจ าแนก  ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้อง
ภายในโดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องของผู้ประเมินโดยใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ ประเมินและความน่าเช่ือถือของผลการวัดโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการสรุป
อ้างอิง   และระยะท่ี  3 การพัฒนาคู่มือการใช้แบบประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมโดย
ผู้ เช่ียวชาญ  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการสร้างแบบประเมินท่ีประเมินจากสภาพการปฏิบตัิจริง   ได้เคร่ืองมือท่ี
มี  4  ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการแตง่ตวั  ทกัษะการรับประทานอาหาร  ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง และทักษะการ
ดแูลสขุภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวนั โดยมีจ านวนรายการประเมิน 25 รายการ มีเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริคแยกองค์ประกอบ แบง่เป็น 4 ระดบั  2. ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมิน พบว่าแบบ
ประเมนิมีความเท่ียงตรงตามเนือ้หามีคา่ดชันีความสอดคล้องรายข้อตัง้แต่ 0.80–1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 
0.182 -0.852 ความเช่ือมัน่แบบสอดคล้องภายในโดยใช้การหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.943 
คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งผู้ประเมนิ เท่ากบั 0.75  และมีความน่าเช่ือถือของผลการวดัส าหรับการตดัสินใจ
เชิงสมับรูณ์ และการตดัสนิใจเชิงสมัพทัธ์ เม่ือครู  ผู้ปกครอง และครู-ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน เท่ากับ 0.922 และ 
0.955,0.848 และ 0.903,0.896 และ 0.943 ตามล าดบั  3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้
แบบประเมนิพบวา่มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.27 
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The objectives of this study were as follows : (1) To develop an evaluation form on self-

help skills in early childhood with intellectual disabilities by applying an authentic assessment and 
generalizability theory; (2) to evaluate the quality of the evaluation form, and (3) to develop a guide 
for an evaluation form. The methodology consisted of three phases. Phase one was the development 
of an evaluation form along with the development of an evaluation list and scoring criteria by studying 
information and conducting interviews. Phase two was the quality evaluation of the evaluation form. 
The population in this study was twenty two students who were four to six years old and 
had intellectual disabilities. The data analysis was carried out to evaluate the quality of the evaluation 
form in terms of Content Validity, Discrimination, and Internal Consistency by the Cronbach's alpha 
coefficient, in terms of the Consistency Reliability of Evaluators by the Rater Agreement Index 
(RAI),and in the reliability of measurement results by the Generalizability Coefficient. 
Phase  three was the development guide for the evaluation form. The results of the study were as 
follows: 1. The developed evaluation form used tools which consisted of four skills, There were 
twenty-five items for evaluation and scoring criteria were provided in the analytic scoring rubric. 2. 
The results of the evaluation of the quality of the evaluation form revealed that the range of 
IOC for each item was 0.80 to 1.00, discrimination was 0.182 to 0.852, internal consistency at 0.943, 
and RAI  was 0.75. The reliability of the measurement results by absolute coefficient, and relative 
coefficient and when teachers, parents, and teacher-parents were evaluators at 0.922 and 0.955, 
0.848 and 0.903, 0.896, and 0.943, respectively.  3.The result of proper examination in a guide 
to using the evaluation form showed that the average quality level was 4.27. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

หลักการจัดการศึกษาในประเทศไทยได้ก าหนดไว้ว่า ต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญท่ีสุด  กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2542, 36)  และในมาตรา 10 วรรคสี่ ท่ีระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของ
บุคคลนัน้ ท าให้การจดัการศกึษาของไทยในปัจจุบนัท่ีจัดการศึกษาเก่ียวกับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษนัน้ ได้จดัการศกึษาท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมกบัความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่ง
จ ะ เ ป็ นปร ะ โย ช น์ ท่ี ส า คัญ ท่ีจ ะท า ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ รั บก า ร เ รี ยนอย่ า ง เ ต็ม ความสามา รถ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2542, 47)  

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นความบกพร่องทางพฒันาการประเภทหนึ่ง  โดยเด็กท่ีมี
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจะมีข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต ทัง้ความลา่ช้าทางด้านสติปัญญา 
วิชาการ จิตวิทยา ภาษาและสงัคมต ่ากว่าเกณฑ์  ความจ ากัดเหลา่นีท้ าให้บุคคลนัน้ไม่สามารถ
ตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของสงัคมท่ีเขาต้องเผชิญในต่ละวนัได้  ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อยท่ีมีความยุ่งยากในการแก้ปัญหาและจัดการชีวิตประจ าวันเพียงบางเร่ือง จนถึง
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงท่ีท าให้บุคคลนัน้มีปัญหาด้านทักษะการด ารงชีวิต
ประจ าวนั   

ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควร
ได้รับการฝึก โดยศูนย์พฒันศึกษาแห่งประเทศได้กล่าวไว้ว่า การมีพัฒนาการในพฤติกรรมการ
ช่วยเหลือตนเอง ท าให้เด็กมีความสขุ มีอิสระในครอบครัวและชุมชน เด็กจะพึ่งตนเองได้มากขึน้   
เป็นการลดภาระของสมาชิกครอบครัวในการดแูลเด็ก  อีกทัง้ ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองเป็นทกัษะ
ท่ีสง่เสริมความเช่ือมั่นในตนเองและการนบัถือตนเอง (Stephens, 2018, 58) ดงันัน้ทกัษะการ
ช่วยเหลอืตนเองจึงเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาควรได้รับการ
ช่วยเหลอื  ซึง่สอดคล้องกับหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ท่ีได้ให้ความส าคญักับ
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง โดยมีหนึง่ข้อได้ระบุไว้ว่า “ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวยั” ซึ่งเด็ก
ปฐมวยัจะเป็นวยัท่ีควรได้รับการวางรากฐานในด้านตา่งๆให้มัน่คง ทัง้ในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
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และจิตใจ ด้านสงัคม และด้านสติปัญญา ซึง่เป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 
3 ปี และส าหรับเด็ก 3-5 ปี (กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, 31) จากคุณลกัษณะ
ดงักลา่วการพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัจึงมีความส าคญั และควรได้รับการ
จดัการศกึษาและพฒันาให้เหมาะสม 

การประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสว่นใหญ่
เป็นแบบประเมินท่ีใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรวมทัง้ทกัษะ  เกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นเกณฑ์อย่างง่าย  
อีกทัง้แบบประเมินท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเป็นแบบประเมินท่ีสร้างขึน้แยกในแต่ละทกัษะย่อย  เป็นแบบ
สงัเกตพฤติกรรมอย่างง่าย หรือแบบบันทึกพฤติกรรม  อีกทัง้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครยงัเป็น
การประเมินโดยใช้แบบประเมินโดยทั่วไป ยังไม่ครอบคลุมบริบทของเด็กปฐมวัยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ซึง่แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัจะเป็นสื่งท่ีส าคญั ท่ี
ท าให้ได้ข้อมลูซึง่ผู้ปกครองและครูการศกึษาพิเศษจะสามารถน าไปพฒันาศกัยภาพของเด็กให้สงู
ยิ่งขึน้ 

การประเมินตามสภาพจริงจะเป็นการประเมินท่ีใช้วิธีการและเกณฑ์ท่ีหลากหลายในการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะต่างๆ  ของผู้ เรียน  ซึ่งกิจกรรมท่ี
น ามาใช้ในการประเมินนัน้ จะมีลกัษณะเหมือนและเป็นสว่นหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่า
เป็นการทดสอบ  และข้อมูลของการประเมินผลได้มาจากทัง้การเก็บรวบรวมผลงานท่ีผู้ เรียนได้
ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน การสงัเกตพฤติกรรม  ควบคู่ไปกับการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ   ลกัษณะของการประเมินตามสภาพจริงนัน้เป็นงานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีมีความหมาย 
สอดคล้องกบัชีวิตประจ าวนั เป็นงานท่ีมาจากเหตกุารณ์จริงมากกวา่กิจกรรมที่จ าลองขึน้เพื่อใช้ใน
การทดสอบ โดยท่ีนกัเรียนจะต้องมีปฏิสมัพนัธ์ทางบวก  นกัเรียนต้องไม่รู้สกึเครียดหรือเบื่อหน่าย
ตอ่การประเมิน ครู  ผู้ปกครอง และนกัเรียนต้องเกิดความร่วมมือท่ีดีต่อกันในการประเมินและใช้
ผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงนกัเรียน (ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา, 2542, 2-4)  
อีกทัง้การประเมินตามสภาพจริงจะท าให้ผู้ปกครองรับรู้ถึงปัญหาและยอมรับในผลการประเมิน  
(Anastasios Pekis and Efthymia Gourgiotou,2017,45) ดังนัน้ในกระบวนการวัดและ
ประเมินผลเด็กท่ีมีบกพร่องทางสติปัญญาจึงควรจัดให้มีลกัษณะการประเมินท่ีเป็นไปตามสภาพ
จริง  

ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด (Generalizability Theory) หรือ
เรียกว่า G-Theory เป็นโมเดลของการศึกษาวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของผลการวัด หรือความ
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เช่ือมั่นในสถานการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆของการวดั  ท าให้ทราบและสามารถควบคุมแหลง่ความ
คลาดเคลื่อนได้ตรงประเด็น  เพื่อผลการวัดมีความน่าเช่ือถือ  หรือมีความเช่ือมั่นถึงระดับท่ี
ต้องการ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555, 11) ซึ่งสามารถน าผลค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง           
(G-Coefficient) ไปใช้ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

จากเหตผุลดงักลา่วผู้วิจยัจึงมีความสนใจพฒันาแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และ
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด  และพฒันาคู่มือการใช้แบบประเมินทกัษะ
การช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อสร้างแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความนา่เช่ือถือของผลการวดั  

2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง และทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั  

3. เพื่อพฒันาคูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุป
อ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั  

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การศกึษาครัง้นีท้ าให้ได้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับชีวิตประจ าวนัของเด็ก 
ซึง่ครูและผู้ปกครองสามารถน าแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองไปใช้ประเมินเด็ก เพื่อให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน าไปพัฒนาความสามารถในด้านทักษะการช่วยเหลือตนเองเป็น
รายบุคคลได้ในอนาคต อีกทัง้ยงัช่วยในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบักระบวนการ
จดัการเรียนรู้ของผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้ตอ่ไปในอนาคต 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยเพื่อพฒันาแบบประเมินและคู่มือทกัษะการช่วยเหลือตนเอง

ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง และ
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั  ซึ่งในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ระยะดงันี ้
 ระยะท่ี 1 การสร้างแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความนา่เช่ือถือของผลการวดั  
 ระยะท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 

ระยะท่ี 3 การสร้างคูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุป
อ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 

 
ประชากร,ผู้ให้ข้อมูล 

ระยะท่ี 1 
ผู้ ให้ข้อมูลท่ีใช้ในการสมัภาษณ์  เป็นผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษาพิเศษ 2 ทา่น และผู้ เช่ียวชาญทางด้านเด็กปฐมวยั 1 ทา่น 
ระยะท่ี 2  

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้ เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา      
อาย ุ4 -  6 ปี      ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 โรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร 
มีประชากรทัง้สิน้  22   คน ซึง่ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษากบัประชากรทัง้หมด 

ระยะท่ี 3  
ผู้ ให้ข้อมูลท่ีใช้ในการสมัภาษณ์  เป็นผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาพิเศษ 1 ท่าน ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเด็กปฐมวัย 1 ท่านและ
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวดัผล 1 ทา่น 
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ขอบเขตเนือ้หา 
แบบประเมินมีองค์ประกอบ   4  ทักษะ ได้แก่ทักษะการแต่งตัว  ทักษะการ

รับประทานอาหาร ทกัษะการดูแลอนามัยตนเอง  และทกัษะการดูแลสขุภาพและความปลอดภยั
ในชีวิตประจ าวนั  โดยมีจ านวนรายการประเมิน 25 รายการ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ความบกพร่องทางสติปัญญา  หมายถึง ความจ ากัดในการด ารงชีวิต และพฒันาการ
ทางด้านสติปัญญา ภาษา สงัคม ต ่ากวา่บุคคลปกติทัว่ไปในวยัเดียวกนั  ซึง่ความจ ากดัดงักลา่วท า
ให้ต้องได้รับการช่วยเหลอืในการด ารงชีวิตประจ าวนัในด้านตา่งๆ 

2. การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง การประเมินความสามารถของเด็กท่ีสอดคล้องกับ
การปฏิบติัชีวิตจริงท่ีสะท้อนความสามารถและการปฏิบติัในชีวิตจริงโดยครู  ผู้ปกครองเกิดความ
ร่วมมือท่ีดีตอ่กนัในการประเมินและใช้ผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงเด็ก 

3. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง หมายถึง ความสามารถของเด็กในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวนัได้ในด้านการแตง่ตวั  การรับประทานอาหาร การดแูลอนามยัตนเอง  ซึง่จะท าให้เด็กเกิด
ความภมิูใจ และสามารถดแูลสขุภาพและความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนัได้และไม่เป็นภาระต่อ
คนอ่ืน 

3.1 ทกัษะการแต่งตวั หมายถึง ความสามารถของเด็กในการถอดและสวมถุงเท้า 
รองเท้าแบบติดแถบ กางเกงเอวยางยืด เสือ้ยืด เสือ้ผา่หน้ามีกระดมุ และผกูเชือกรองเท้าได้ 

3.2 ทกัษะการรับประทานอาหาร หมายถึง ความสามารถของเด็กในการดูดนมโดย
ใช้หลอด ด่ืมน า้จากแก้ว หยิบอาหารเข้าปาก และใช้ช้อนส้อมในการรับประทานอาหารได้ 

3.3 ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง หมายถึง ความสามารถของเด็กในการบอกความ
ต้องการในการเข้าห้องน า้ ท าความสะอาดหลงัปัสสาวะหรืออุจจาระ   ล้างมือและเช็ดมือ    ล้าง
หน้าและเช็ดหน้า แปรงฟัน  สัง่และเช็ดน า้มกูได้ 

3.4 ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน หมายถึง 
ความสามารถของเด็กในการออกก าลงักายได้เอง เลอืกรับประทานอาหารและน า้ด่ืมท่ีสะอาด ปิด
ปากเวลาจามหรือไอ และบอกความเจ็บป่วยของตนเองได้ 

4. แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา หมายถึง แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ประกอบด้วย  แบบประเมินทักษะการแต่งตัว  แบบประเมินทักษะการรับประทาน
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อาหาร  แบบประเมินทกัษะการดแูลสขุอนามยัตนเอง และแบบประเมินทกัษะการดแูลสขุภาพและ
ความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนั 

5. คณุภาพของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา หมายถึง คณุลกัษณะของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยั
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบด้วย 

5.1 ความเท่ียงตรง หมายถึง คุณภาพของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนือ้หา ภาษา
และลกัษณะ พฤติกรรมบ่งชีข้องแบบประเมินท่ีสร้างขึน้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
นิยาม 

5.2 ความเช่ือมัน่ หมายถึง ความสอดคล้องของผลการประเมินท่ีได้จากแบบประเมิน
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในการประเมิน   โดยหาความ
เช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายในโดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient : α)   ความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องของผู้ประเมินโดยใช้ค่าดชันีความ
สอดคล้องระหวา่งผู้ประเมิน (Rater Agreement Index : RAI) และความน่าเช่ือถือของผลการวดั
โดยใช้คา่สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิง    (G-Coefficient) 

5.3 อ านาจจ าแนก (Discrimination)  หมายถึง  ความสามารถของรายการประเมิน
ของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาใน
การจ าแนกเด็กท่ีมีคุณลักษณะ หรือความสามารถแตกต่างกันออกจากกันได้ โดยใช้สูตร
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

5.4 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดั (Generalizability Theory) 
หมายถึง ทฤษฎีความนา่เช่ือถือของผลการวดัในสถานการณ์ของการวดัผลลกัษณะต่างๆ โดยเป็น
ผลท่ีได้จากการวดัพฤติกรรมในสถานการณ์ท่ีวัดทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา  ซึง่ผู้บริหารการทดสอบต้องการสรุปอ้างอิงถึง  โดยสามารถท าการ
ตดัสนิความน่าเช่ือถือของผลการวดัได้  โดยค่า (G-Coefficient)   หาได้จากสมัประสิทธ์ิการสรุป

อ้างอิงส าหรับการตัดสินใจเชิงสมับูรณ์(     
 ) และสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงส าหรับการ

ตดัสนิใจเชิงสมัพทัธ์ (    
 )  

6. คูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา หมายถึง  เอกสารท่ีใช้อธิบายการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของ
เด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจยันีเ้ป็นการสร้างแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง และทฤษฎีการสรุป
อ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั แล้วน าแบบประเมินท่ีสร้างขึน้ไปตรวจสอบหาคุณภาพของ
แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ประกอบด้วย ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา อ านาจจ าแนก ความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายใน
โดยใช้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค  ความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องของผู้ประเมินโดย
ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ ประเมิน   และความน่าเช่ือถือของผลการวัดโดยใช้ค่า
สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิง เพ่ือให้ได้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาอยา่งมีคณุภาพ จากนัน้ไปพฒันาคูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเองเพื่อให้ผู้ ท่ีน าแบบประเมินไปใช้ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสงูท่ีสดุดัง
แสดงในภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ทกัษะการ
ช่วยเหลอืตนเอง 

 

การประเมินตาม
สภาพจริง 

แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความ
บกพ ร่อ งทางสติ ปัญญา โดย
ประยกุต์ใช้การประเมินตามสภาพ
จริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความนา่เช่ือถือของผลการวดั 

ทฤษฎีการสรุป
อ้างอิงความ
นา่เช่ือถือของผล
การวดั             
(G-Theory) 

คุณภาพของแบบประเมินทักษะ
การช่ วยเหลือตนเองของ เ ด็ก
ปฐมวัยท่ี มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาโดยประยุกต์ใช้การ
ประเมินตามสภาพจริงและทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของ
ผลการวดั 
    1. ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 
    2. อ านาจจ าแนก 
     3.  ความเ ช่ือมั่นแบบความ
สอดค ล้ อ งภาย ใน โดย ใ ช้ ค่ า
สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค  
     4.  ความเ ช่ือมั่นแบบความ
สอดคล้องของผู้ประเมินโดยใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้
ประเมิน  
    5.  ความน่าเช่ือถือของผลการ
วัดโดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิการสรุป
อ้างอิง   

คู่มือการใช้แบบ
ประเมินทักษะ
การช่ วย เหลือ
ตนเองของเด็ก
ป ฐ ม วั ย ท่ี มี
ความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 
โดยประยุกต์ใช้
ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ตามสภาพจริง 
และทฤษฎีการ
ส รุ ป อ้ า ง อิ ง
ความน่าเช่ือถือ
ของผลการวดั 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้า  รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  โดยมี

ล าดบัหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
1. ความบกพร่องทางสติปัญญา 

1.1 ความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.2 สาเหตขุองความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.3 ลกัษณะร่างกายและพฤติกรรมของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
1.4 ลกัษณะของบุคคลท่ีมีบกพร่องทางสติปัญญาตามระดบัความรุนแรง 
1.5 ระดบัความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  
1.6 การแบง่บุคคลท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

2. ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
2.1 ความหมายของทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
2.2 คณุคา่และประโยชน์ของทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
2.3 ประเภทของทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
2.4 องค์ประกอบของทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 

3. การประเมินตามสภาพจริง 
3.1 ความหมายการประเมินตามสภาพจริง 
3.2 การประเมินผลความสามารถที่แท้จริงของนกัเรียน 
3.3 แนวคิดและหลกัการของการประเมินผลตามสภาพจริง 
3.4 ลกัษณะส าคญัของการวดัและการประเมินผลจากสภาพจริง 
3.5 เทคนิค  /วิธีการท่ีใช้ในการประเมินตามสภาพจริง 

4. ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั  
5. การตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมิน 

5.1 ความเท่ียงตรง  
5.2 ความเช่ือมัน่  
5.3 อ านาจจ าแนก  

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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6.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
6.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินตามสภาพจริง 
 

1. ความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.1 ความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญา 

กุลยา ก่อสวุรรณ (2553a, 22)  ได้ให้ความหมายว่า ความบกพร่องทางสติปัญญา
หมายถึง  ความจ ากัดในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน เห็นได้จากความล่าช้าทางสติปัญญา การ
ตอบสนองตอ่บุคคลหรือสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เหมาะสม และความสามารถด้านวิชาการ จิตวิทยา 
ภาษา และสงัคมต ่ากวา่เกณฑ์ 

องค์การอนามัยโลก(2017, online) ได้ให้ความหมายว่า ความบกพร่องทาง
สติปัญญา หมายถึง ภาวะท่ีสมองหยุดพัฒนาการ หรือพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์ ท าให้เด็กมีความ
บกพร่องของทกัษะตา่งๆในระยะพฒันาการ จึงสง่ผลกระทบตอ่ระดบัเชาวน์ปัญญาทกุๆด้าน 

วารี ถิระจิตร (2545 ,124) ได้ให้ความหมายว่าความบกพร่องทางสติปัญญา 
หมายถึง เด็กท่ีมีระดบัสติปัญญาท่ีพฒันาการทางกายลา่ช้า ความสามารถในการเรียนรู้น้อย มี
ความสามารถจ ากัดในการปรับตวัต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม จ าเป็นต้องอาศยัผู้ อ่ืนคอยแนะน า
ช่วยเหลอื มกัถกูชกัจูงได้งา่ย 

ผดุง อารยะวิญญู (2533 , 31) ได้ให้ความหมายว่า ความบกพร่องทางสติปัญญา
หมายถึง  บุคคลท่ีมีพฒันาการช้ากว่าคนปกติทัว่ไป เม่ือวดัระดบัสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานแล้ว ปรากฏว่ามีระดบัสติปัญญาต ่ากว่าบุคคลปกติทัว่ไป เม่ือสงัเกตจากพฤติกรรมจะ
พบวา่ บุคคลประเภทนีมี้พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบุคคลปกติทัว่ไปในวยัเดียวกนั 

จากการรวบรวมความหมายของความบกพร่องทางสติปัญญา สรุปได้ว่า ความ
บกพร่องทางสติปัญญาหมายถึง ความจ ากัดในการด ารงชีวิต และพฒันาการทางด้านสติปัญญา 
ภาษา สงัคม ต ่ากวา่บุคคลปกติทัว่ไปในวยัเดียวกัน ซึ่งจะสง่ผลให้มีความจ ากัดในการปรับตวัต่อ
สิง่แวดล้อมและสงัคม 

1.2 สาเหตุของความบกพร่องทางสติปัญญา  
วารี ถิระจิตร (2545 ,115 - 117) ได้กลา่วถึงสาเหตขุองความบกพร่องทางสติปัญญา

ว่ามีทัง้ท่ีป้องกันได้และป้องกันไม่ได้ อาจเกิดขึน้ได้ทุกระยะของพฒันาการ หรือการเจริญเติบโต
ของเด็ก  

1. ขณะท่ีอยู่ในครรภ์ (ขณะตัง้ครรภ์) อาจเกิดความพิการแก่เด็กได้ตัง้แต่การ
ปฏิสนธิ จนกระทั่งถึงระยะเวลาคลอด ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น กินยาแก้แพ้
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ท้อง กินยาผิด การท าแท้ง การรับประทานอาหารไม่ถกูสว่น หรือการขาดอาหาร การเจ็บป่วยด้วย
โรคบางโรค เช่น โรคหดัเยอรมนั หรือการได้รับอุบติัเหตุต่างๆ ตลอดจนการใช้สิ่งเสพติด เช่น บุหร่ี 
สรุา ยาเสพติด หรือมารดาได้รับสิง่สะเทือนจิตใจอย่างรุนแรง อาจมีผลให้ทารกในครรภ์เกิดความ
พิการได้ 

2. ขณะท่ีคลอดหรือระหว่างการท าคลอด เด็กทารกอาจพิการจากสาเหตุ
อุบติัเหตจุากการใช้เคร่ืองมือในการคลอด การคลอดท่ีไม่ถกูวิธี ให้หมอต าแยท าคลอดระวงัเร่ืองยา
ระงบัความรู้สกึ เพื่อบรรเทาความเจ็บขณะคลอด การขาดออกซิเจนในรายที่คลอดยาก 

3. หลงัคลอด หมายถึงระยะเวลาตัง้แตว่ยัทารกจนถึงวยัชรา ให้ความรู้แก่มารดา 
น าลกูมาตรวจสขุภาพเพื่อรับภมิูคุ้มกนัโรคติดตอ่ 

โดยสรุป สาเหตขุองความบกพร่องทางสติปัญญา มีสาเหตสุ าคญัหลายประการ คือ  
1. ติดเชือ้ รับสารที่เป็นพิษ 
2. กระทบกระเทือนจากอุบติัเหต ุหรือจากรังสเีอ็กซเรย์ 
3. ความบกพร่องด้านพนัธุกรรมของสารน า้ยอ่ยตา่งๆ ไม่ยอ่ยโปรตีนในอาหาร 
4. เนือ้งอกของสมอง 
5. พิการแตก่ าเนิด 
6. ความผิดปกติของพนัธุกรรม หรือโครโมโซม 
7. การคลอดก่อนก าหนด 
8. ตามอาการทางจิต 
9. ขาดการกระตุ้นจากสิง่แวดล้อม สภาวะจิต สงัคม เศรษฐกิจ และการมีรายได้

น้อย หา่งไกลวฒันธรรมและความเจริญ 
10. สาเหตยุงัไม่แนช่ดั 

1.3 ลักษณะร่างกายและพฤติกรรมของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
วารี ถิระจิตร  (2545 , 117 – 119)ได้แบ่งลกัษะร่างกายและพฤติกรรมของเด็ก

บกพร่องทางสติปัญญา ดงันี ้
ลกัษณะร่างกาย 

1. มักมีรูปร่างไม่สมประกอบ มือเท้าใหญ่ยาวกว่าปกติ บางคนก็มีลกัษณะ
แคระแกร็น บางคนก็สงูใหญ่ผิดปกติ 

2. ศีรษะ จะมีลกัษณะแหลมเลก็ หรือใหญ่ผิดปกติจนเห็นได้ชดั บางคนศีรษะ
ใหญ่จนร่างกายไม่อาจทานน า้หนกัได้ บางรายศีรษะบิดเบีย้วและแบน 
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3. ผม เส้นผมมกัหยาบแข็ง 
4. ตา มักหร่ีเล็ก มักเป็นโรคเก่ียวกับตา เช่น ตาแดง ตาแฉะ หรือสายตา

ผิดปกติ 
5. ห ูลกัษณะรูปหมูกัผิดปกติ สว่นมากมกัเป็นโรคหตูงึ หรือหมีูน า้หนวก 
6. ริมฝีปากหนา มกัมีน า้ลายไหล หรือเป็นปากนกกระจอก 
7. ลิน้ จะโตเกินขนาด จนดคูบัปาก และจะพดูไม่ชดั  
8. ผิวหนงัหยาบกร้าน ผิวหนงัเป็นแผลงา่ย มกัเป็นโรคผิวหนงั 

ลกัษณะทางพฤติกรรม 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะพดูได้ช้ากวา่ปกติ การฟังมกัเข้าใจช้า 

และผิดพลาด เดินวิ่งไม่ค่อยคล่องแคล่ว ชอบเล่นกระท าแผลงๆ และท าผิด ถูกชักจูงได้ง่าย 
ความจ าไม่ดี อารมณ์อ่อนไหวง่าย มักขีเ้กียจ กินจุ ง่วงเหงาหาวนอน และไม่รู้จักรักษาความ
สะอาดทัง้สว่นตวัและสว่นรวม เด็กลกัษณะนีม้ักขาดสมาธิและมีความสนใจช่วงสัน้ๆเท่านัน้ ชอบ
การเอาอยา่งหรือเลยีนแบบผู้ อ่ืน 

1.4 ลักษณะของบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาตามระดับความรุนแรง 
เม่ือแบ่งตามระดับความรุนแรง  เราสามารถแจกแจงลกัษณะของบุคคลท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญาได้เป็น 4 ระดบัดงันี ้(กลุยา ก่อสวุรรณ,2553,135) 
1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  พบได้ประมาณร้อยละ 

75 – 90 เม่ือบุคคลเหลา่นีอ้ยูใ่นวยัทารกหรือวยัเตาะแตะ  ความบกพร่องนัน้อาจไม่เด่นชัดนกั คน
รอบข้างจึงไม่เห็นความแตกต่างหากไม่ได้สงัเกตอย่างจริงจัง  เด็กเหลา่นีมี้พฒันาการด้านต่างๆ
ใกล้เคียงเด็กปกติมาก เด้กอาจแสดงความลา่ช้าเพียงบางด้าน เช่น ด้านภาษา ด้านการเคลือ่นไหว 
หรือเด็กบางคนอาจแสดงความลา่ช้าในทกุด้านแตค่วามลา่ช้านัน้มีเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ 

2. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปานกลาง พบได้ประมาณร้อย
ละ 10 – 25 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในระดบัปานกลางสามารถเรียนในชัน้เรียนปกติ
ได้  แต่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลมากพอสมควร  บางคนมีปัญหาทางด้านภาษาได้
อย่างชัดเจน  บุคคลเหลา่นีค้วรได้เรียนรู้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองและการใช้ชีวืตในชุมชนเป็น
หลกั แตไ่ม่เน้นทกัษะทางวิชาการมากนกั 

3. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง  พบได้ประมาณร้อยละ 5 
ของประชากรทั่วไป ความบกพร่องต่างๆ จะแสดงให้เห็นตัง้แต่อายุยังน้อย  กล่าวคือ เด็กจะมี
พฒันาการด้านตา่งๆลา่ช้ากว่าเด็กในวยัเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด  คนรอบข้างมักสงัเกตเห็นความ
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ลา่ช้าทางภาษาก่อนทกัษะด้านอ่ืนๆ บุคคลเหลา่นีส้ว่นใหญ่มกัพดูไม่ได้หรือพูดได้เป็นค าๆ บางคน
อาจพดูไม่ชดั  การจดัการศกึษาจึงเน้นด้านทกัษะการช่วยเหลือตนเอง  การใช้ชีวิตในบ้าน  ทกัษะ
ทางสงัคม   

4. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก พบได้ประมาณไม่ถึง
ร้อยละ 1 ของบุคคลทัว่ไป บุคลท่ีมีความบกพร่องในระดบันีม้ักมีความผิดปกติตัง้แต่ก าเนิด คน
รอบข้างจึงเห็นความบกพร่องได้อยา่งชดัเจนตัง้แตแ่รกเกิด อีกทัง้บุคคลเหลา่นีม้ักมีความบกพร่อง
หรือพิการด้านอ่ืนร่วมด้วย  เม่ือยงัเลก็จะยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่เม่ือได้รับการฝึกจะ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง  บุคคลเหล่านีจ้ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างใกล้ชัด
ตลอดเวลา 

1.5 ระดับความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  
AAMR (The American Association on Mental Retardation) ได้จัดระดบัความ

รุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาโดยแบ่งตามระดับสติปัญญา ( IQ) และระดับการ
ช่วยเหลอืไว้ดงันี ้(กลุยา ก่อสวุรรณ,2553,142) 

ระดับความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาโดยแบ่งตามระดับสติปัญญา 
(IQ) 

1. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย (Mild Intellectual Disability) 
หมายถึง สติปัญญาระดบั 50 – 70 

2. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง (Moderate Intellectual 
Disability) หมายถึง สติปัญญาระดบั 35 – 49 

3. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง (Severe Intellectual Disability) 
หมายถึง สติปัญญาระดบั 20 – 34 

4. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก (Profound Intellectual 
Disability) หมายถึง ระดบัสติปัญญาต ่ากวา่ 20  

ระดบัความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา แบง่ตามระดบัการช่วยเหลอื 
1. การช่วยเหลือเป็นครัง้คราว ( Intermittent) หมายถึง ความช่วยเหลือเม่ือ

ต้องการเทา่นัน้ คือบุคคลนัน้ไม่ต้องการความช่วยเหลอืในสถานการณ์ปกติ หรืออาจต้องการความ
ช่วยเหลือเพียงระยะสัน้ๆ ในช่วงหัวเลีย้วหวัต่อหรือช่วงฉุกเฉินของชีวิต เช่น อยู่ในภาวะตกงาน 
หรือเจ็บป่วยกระทนัหนั ซึง่ความช่วยเหลอืในช่วงเหลา่นีอ้าจมากหรือน้อยตามความจ าเป็น 
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2. การช่วยเหลือท่ีจ ากัด (Limited) หมายถึง การช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองใน
ช่วงเวลาอนัจ ากดั ซึง่แตกตา่งจากการช่วยเหลอืแบบเป็นครัง้คราว เช่น ช่วงเวลาท่ีบุคลากรอาจให้
การฝึกอบรมระยะหนึง่ หรือการช่วยเหลอืในระยะถ่ายโอนจากชีวิตในโรงเรียนสูชี่วิตวยัผู้ ใหญ่ เป็น
ต้น 

3. การช่วยเหลอือยา่งตอ่เน่ือง (Extensive) หมายถึง การช่วยเหลือท่ีเกิดขึน้เป็น
ประจ าทกุวนั และในสิง่แวดล้อมหนึ่งๆ เช่น ท่ีบ้าน หรือท่ีโรงเรียนแบบไม่จ ากัดเวลา อาจเป็นการ
ช่วยเหลอืในห้องเรียนทัง้วนั หรือการช่วยเหลอืด้านการใช้ชีวิตในบ้านในระยะยาว 

4. การช่วยเหลืออย่างมาก (Pervasive) หมายถึง การช่วยเหลือท่ีจ าเป็นใน
สิ่งแวดล้อมทุกแห่ง เพื่อให้บุคคลนัน้สามารถยังชีพได้ การช่วยเหลือช นิดนีจ้ าเป็นต้องการใช้
บุคลากรมากกวา่การช่วยเหลอืท่ีจ ากดัและการช่วยเหลอือยา่งตอ่เน่ือง 

1.6 การแบ่งบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา แบง่ได้ 2 ระบบ 
การแบง่ตามระดบัความสามารถของเชาวน์ปัญญา (IQ) แบ่งได้ 4 ระดบั (วารี ถิระ

จิตร,2545, 86) 
1. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก หรือ Profound Grade มี IQ  

0-20 เด็กกลุม่นีไ้ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้เลย ถึงได้ก็น้อยมาก ต้องได้รับการช่วยเหลือเลีย้งดู
จากผู้ อ่ืน เช่น พี่เลีย้ง ครู พ่อแม่อยู่ตลอดเวลา จะมีลักษณะพูดไม่ได้ เรียนไม่ได้ ฝึกกิจวัตร
ประจ าวนังา่ยๆได้เลก็น้อยมาก อาจจะไม่ได้เลย 

2. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงหรือขนาดมาก หรือ Severe Grade 
มี IQ เท่ากับ 21 – 34 เด็กกลุม่นีเ้รียนไม่ได้ แต่พอฝึกได้ในสิ่งง่ายๆ เช่น การช่วยเหลือตนเอง แต่
ต้องได้รับการดแูลช่วยเหลือ แนะน าจากครู ผู้ปกครอง หรือพี่เลีย้งอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถช่วย
ตนเองเร่ืองกิจวตัรประจ าวนั การเข้าสงัคม และการปอ้งกนัอนัตรายได้ 

3. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง หรือ Moderate Grade 
(Tratnable) มี IQ เท่ากับ    35 – 49 เด็กพวกนีมี้ระดบัสติปัญญาอ่อนท่ีสามารถฝึกหดัได้ เรียน
ทกัษะงา่ยๆเก่ียวกบัการท างาน การเข้าสงัคม และการช่วยเหลอืตนเองได้ดี 

4. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเพียงเล็กน้อย หรือ Mild Grade 
(Educable) มี IQ เทา่กบั        50 – 70 เด็กกลุม่นีมี้ความสามารถได้ใกล้เคียงกับเด็กปกติ แต่ต้อง
มีการช่วยเหลอืในด้านการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสม เด็กเหลา่นีส้ามารถที่จะด าเนินชีวิตใน
สงัคมได้ และสามารถช่วยตนเองได้มากท่ีสดุ 
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บางกรณี การจัดอาจแบ่งได้เป็น 5 ระดบั แต่ระดบัท่ี 5 เป็นระดบัเรียนช้า หรือ 
Slow Learner, Borderline เป็นเด็กท่ีเรียนได้ ยกเว้นวิชาท่ีเป็นทางด้านวิชาการมากๆ จะเรียน
ไม่ได้ จะจยชัน้มธัยมด้วยความยากล าบาก  

การแบง่ตามพฤติกรรม อาจสงัเกตพฤติกรรมได้ดงันี ้(วารี ถิระจิตร,2545, 48) 
1. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก จะมีความสามารถต ่ากว่าเด็ก

อาย ุ3 ขวบ อาจพดูไม่ได้ หรือพดูออกเสยีงได้บ้าง ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ ตองมีคนคอยดแูลใกล้ชิด 
2. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง หรือขนาดหนัก พวกนีจ้ะมี

ความสามารถเพียงเด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบ มีความสามารถในการพูดโต้ตอบ เข้าใจความหมาย
น้อยมาก พอจะฝึกช่วยตัวเองให้ท ากิจวัตรประจ าวันง่ายๆได้บ้าง แต่ต้องมีคนดูแลแนะน า
ตลอดเวลา ไม่สามารถเรียน และประกอบอาชีพได้ 

3. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาขัน้ปานกลาง หรือพอฝึกได้ จะมีความสามารถ
เทียบเทา่กบัเด็กอายปุระมาณ 3-7 ขวบ สามารถเรียน อ่าน เขียน และคดัเลขได้เพียงเล็กน้อย เช่น 
พอจะเขียนค าง่ายๆ รู้จักจ านวนง่ายๆ พอจะปรับตัวให้เข้ากับสงัคมได้บ้าง สามารถท่ีจะฝึกงาน
เป็นลกูมือช่างต่างๆได้ ท างานบ้านง่ายๆได้ บรรจุของลงหีบห่อ โดยจะต้องมีครูควบคุมดูแลและ
คอยให้ค าแนะน า 

4. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาขัน้เล็ก น้อย หรือพอจะเรียนได้จะมี
ความสามารถเทียบเทา่เด็กอาย ุ7-10 ปี ไม่สามารถเรียนตามหลกัสตูรปกติ เรียนต ่ากว่าระดบัขัน้
จริง 2 ขัน้กว่า มีปัญหาทางด้านการอ่าน สามารถปรับตวัได้บ้างถ้าได้รับการสอน สามารถเรียน 
อ่าน เขียน และท าเลยได้ในระดบัประถม 1-2 โดยจดัโปรแกรมการศกึษาพิเศษให้เหมาะสม เม่ือโต
ขึน้ จะฝึกอาชีพเบือ้งต้นง่ายๆได้ พอท่ีจะประกอบอาชีพเลีย้งตนและอยู่ร่วมกับสงัคมได้ แต่อาจ
ต้องช่วยแนะน าในบางขณะเม่ืออยูใ่นภาวะสิง่แวดล้อมท่ียุง่ยาก 
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ตาราง 1 ระดบัความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
 

ระดบั IQ ด้านความคิดรวบ
ยอด 

(conceptual 
domain) 

ด้านสงัคม 
(social domain) 

ด้านการปฏิบติัตน 
(practical 
domain) 

ร้อย
ละ 
ท่ีพบ 

น้อย 
(Mild) 

55-
69 

-ปฐมวัยอาจไม่พบ
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
ชดัเจน 
-วัยเรียนและผู้ ใหญ่  
มีความยากล าบาก
ในการเรียน 

-ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท า ง
สังคม การสื่อสาร  
กา รตัดสิน ใจทา ง
สงัคมลา่ช้ากวา่วยั 

-อาจดแูลตนเองได้
เหมาะสม  ยกเว้น
กิจวตัรประจ าวนัท่ี
ยุง่ยาก 
-วยัผู้ใหญ่ท างานท่ี
ไม่ต้องอาศยัทกัษะ
การคิด 
-ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม
ช่วยเหลือในการ
เลีย้งดคูรอบครัว 

85 

ปานกลาง 
(Moderate) 

40-
54 

-ทักษะด้านการคิด
ช้ากว่าเพื่อนอย่าง
ชดัเจน 
-เรียนรู้ได้ในระดบั
ประถมศกึษาและ
ต้องได้รับความ
ช่วยเหลอืในการ
ท างานและชีวิต
สว่นตวั 

-ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
ทักษะด้านสังคมช้า
กว่าเพื่อนอย่างเห็น
ได้ชดั 
-มี ข้อจ ากัดในการ
ตดัสนิใจ 
-ทักษะทางสังคม
และการสื่อสารต้อง
ได้รับการช่วยเหลอื 

-ดูแลตนเองได้แต่
ต้ อ ง สอน  เ ตื อ น
และให้เวลา 
-การท า งานท่ี ไม่
ต้องอาศัยการคิด
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง
สังคม ต้อ งไ ด้ รับ
การช่วยเหลอือยา่ง
มาก 
-พบพฤติกรรมไม่
เ ห ม า ะ ส ม ท่ี
ก่อให้ เ กิดปัญหา
ทางสงัคมได้บ้าง 

10 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ระดบั IQ ด้านความคิดรวบ
ยอด 

(conceptual 
domain) 

ด้านสงัคม 
(social domain) 

ด้านการปฏิบติัตน 
(practical 
domain) 

ร้อย
ละ 
ท่ีพบ 

รุนแรง 
(Severe) 

25-
39 

-มีความเข้าใจน้อย
ในด้านภาษาเขียน 
จ า น ว น ป ริ ม า ณ 
เวลาและเงิน 
-ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม
ช่วยเหลืออย่างมาก
ในก า ร แ ก้ ปัญห า
ตลอดชีวิต 

-มีข้อจ ากัดของการ
สื่ อ ส า ร ใ น ด้ า น
ไ ว ย า ก ร ณ์ แ ล ะ
ค าศัพท์  ภาษาและ
การพดู 
-มี สั ม พั น ธ ภ า พ
เฉพาะกับสมาชิกใน
ครอบครัวและคนท่ี
คุ้นเคย 

-ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม
ช่ ว ย เหลือ ในทุก
กิจวตัรประจ าวนั 
-ต้องการการก ากับ
ดแูลตลอดเวลา 
-การฝึกสอนทกัษะ
ทุ ก ด้ า น ต้ อ ง ใ ช้
เวลาและตอ่เน่ือง 
-บางรายมีปัญหา
พ ฤ ติ ก ร ร ม ไ ม่
เหมาะสมรวมทัง้
การท าร้ายตนเอง 

3-4 

รุนแรงมาก 
(Profound) 

<25 -ทักษะด้านการคิด
โดยทั่วไปเก่ียวข้อง
กั บ โ ล ก ท า ง วั ต ถุ
ม า ก ก ว่ า
กระบวนกา รทา ง
สญัลกัษณ์ 
-ความบกพร่องด้าน
ก ล้ า ม เ นื ้อ แ ล ะ
ประสาทสัมผัสอาจ
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ใ ช้
สิง่ของตา่งๆ 

-มี ข้ อ จ า กั ด ข อ ง
ความเข้าใจในการ
สื่ อ ส า ร เ ชิ ง
สัญลักษณ์ทั ง้การ
พดูและภาษาทา่ทาง 
-การแสดงออกถึ ง
ความต้องการและ
อารมณ์ของตน มัก
ผ่านภาษาท่าทาง
และการสื่อสารโดย
ไม่ใช้สญัลกัษณ์ 

-พึง่พาผู้ อ่ืนทกุด้าน
ในการดูแลตนเอง 
สุขภาพและความ
ปลอดภยั 
-ฝึกทักษะได้เพียง
ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
ง่ายๆ ซึ่งต้องการ
การดูแลอย่างมาก
และตอ่เน่ือง 
- พบพฤติกรรมไม่
เหมาะสมบางราย 

1-2 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ระดบั IQ ด้านความคิดรวบ
ยอด 

(conceptual 
domain) 

ด้านสงัคม 
(social domain) 

ด้านการปฏิบติัตน 
(practical 
domain) 

ร้อย
ละ 
ท่ีพบ 

   -ความบกพร่องด้าน
ก ล้ า ม เ นื ้อ แ ล ะ
ประสาทสัมผัสอาจ
ส่งผลต่อ กิจกรรม
ทางสงัคมตา่งๆ 

  

 
ท่ีมา : วินดัดา  ปิยะศิลป์ และวนัดี  นิงสานนท์. (2558). คู่มือการตรวจประเมิน วินิจฉัย

และแนวทางช่วยเหลอืเด็กพิการ. หน้า 80.  
 
2.ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 

2.1 ความหมายของทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
สถาบันราชานุกูล (2560 , 23)  ได้ให้ความหมายว่า ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 

หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัในด้านตา่งๆ 
ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งประเทศไทย (2529 , 96) ได้ให้ความหมายว่า ทักษะการ

ช่วยเหลอืตนเอง หมายถึง การเรียนรู้ท่ีให้เด็กดูแลตนเองเก่ียวกับการรับประทานอาหาร การแต่ง
กาย การท าความสะอาดร่างกายเป็นทกัษะแรกท่ีเด็กควรได้รับการเรียนรู้  รวมถึงการเรียนรู้การอยู่
กบัผู้ อ่ืนและครอบครัว  ความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองเก่ียวข้องกบัการพึง่ตนเองให้อิสระใน
ครอบครัวและชุมชน 

ศศิพินต์ สขุบุญพนัธ์  (2549 , 221) ได้ให้ความหมายว่า ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
หมายถึง การช่วยเหลอืตนเองเป็นความสามารถที่พฒันาผสมผสานจากทกัษะการเคลื่อนไหวสว่น
ตา่งๆของร่างกาย  การประสานการท างานระหว่างตากับมือ  เพื่อท ากิจกรรมต่างๆนอกจากนีย้งั
อาศยัความสามารถในการฟัง เข้าใจ และปฏิบติัตามค าร้อง  รวมทัง้การสื่อสารกับคนอ่ืนให้เข้าใจ  
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การฝึกช่วยเหลอืตนเองและสงัคม จะท าให้เด็กสามารถช่วยเหลอืตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั  
นอกจากนี ้ยงัท าให้เด็กเกิดความภมิูใจและไม่เป็นภาระตอ่คนอ่ืน 

ประภสัสร  ปร่ีเอ่ียม (2539 , 24) ได้ให้ความหมายว่า ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
หมายถึง  ทกัษะการช่วยเหลือตนเองเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีสดุ ท่ีเด็กจ าเป็นต้องเรียนรู้จนสามารถ
ปฏิบติัได้และเกิดเป็นความเคยชิน  ติดตวัน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  แม้ว่าผู้ ฝึกจะต้องล าบาก
และใช้เวลาอย่างมากกับเด็กในการฝึกทักษะ  แต่ผลท่ีได้รับจะมีค่ามหาศาลทัง้ต่อเด็กและ
ผู้ เก่ียวข้อง  เด็กจะเกิดความภาคภมิูใจในตวัเองทัง้ยงัช่วยเสริมสร้างสขุภาพจิตของครอบครัวให้ดี
ขึน้ด้วย 

ศูนย์ฝึกเด็กปัญญาอ่อนประภาคารปัญญา (2545 , 1) ได้ให้ความหมายว่า ทกัษะ
การช่วยเหลือตนเอง หมายถึง ทกัษะการช่วยเหลือตนเองเป็นความสามารถท่ีพฒันาผสมผสาน
จากทกัษะกล้ามเนือ้มัดใหญ่ และกล้ามเนือ้มัดเล็กเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ  การท่ีเด็กสามารถท า
กิจวตัรประจ าวนัได้ด้วยตนเองนัน้ เป็นสิง่ส าคญัพืน้ฐาน เพราะเขาจะสามารถดแูลตนเองได้โดยไม่
ต้องเป็นภาระกบัคนอ่ืน 

กลุยา ก่อสวุรรณ (2553 , 180)  ได้ให้ความหมายวา่ ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง เป็น
ทกัษะจ าเป็นท่ีช่วยให้เด็กมีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระและพึง่พาผู้ อ่ืนน้อยท่ีสดุ  

จากการรวบรวมความหมายของทักษะการช่วยเหลือตนเอง สรุปได้ว่า ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง หมายถึง ความสามารถในด้านต่างๆในการดูแลตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีท าให้เด็กเกิดความภาคภมิูใจ และไม่เป็นภาระตอ่ผู้ อ่ืน 

2.2 คุณค่าและประโยชน์ของการช่วยเหลือตนเอง 
การมีพฒันาการในพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเอง ท าให้เด็กมีความสุข มีอิสระใน

ครอบครัวและชุมชน เด็กจะพึง่ตนเองได้มากขึน้เป็นการลดภาระของสมาชิกครอบครัวในการดูแล
เด็ก เป็นประโยชน์ของการช่วยเหลือตนเอง (ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งประเทศไทย, 2529 , 96) 
นอกจากนีย้งัเป็นประโยชน์ในด้าน 

1. การสร้างความอิสระ 
ในช่วงขวบแรกๆเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดในการเรียนรู้ท่ีจะดูแลตนเอง ช่วงนีเ้ป็น

เวลาท่ีเด็กทุกคนจะต่อสู้ ดิน้รนเพื่ออิสรภาพ เด็กๆอยากช่วยตนเองซึ่งเป็นการท างานหนักของ
ความสามารถที่มีอยูใ่นแตล่ะคน จะพบวา่เด็กๆจะเฝา้มองและเลียนแบบการช่วยเหลือตนเองของ
เด็กท่ีโตกว่า หรือผู้ ใหญ่และทดลองเองครัง้แล้วครัง้เล่า ถึงแม้จะถูกหรือผิดแต่นั่นก็คือความ
พยายามท่ีจะเรียนรู้วิธีช่วยตนเอง ซึง่จดัเป็นสว่นหนึง่ของการเรียนรู้ 
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2. เด็กรู้สกึวา่ตนได้ประสบผลส าเร็จและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความภูมิใจและความปิติยินดีท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมเป็นสิ่งส าคญัความ

ภาคภูมิใจแบบนัน้มองเห็นได้ชัด เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีความเรียนรู้ทักษะนีไ้ด้
เช่นกนั เด็กเหลา่นีส้ามารถเรียนรู้ถึงความรู้สกึท่ีดี เม่ือท าสิง่ตา่งๆได้เอง 

2.3 ประเภทของทักษะการช่วยเหลือตนเอง  
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง  ทักษะย่อย ได้แก่  การรับประทานอาหารและการ

จดัเตรียมอาหาร  การแต่งกาย  การเข้าห้องน า้  การดูแลตนเอง  และทกัษะงานบ้าน (กุลยา ก่อ
สวุรรณ,2553, 116)   

การช่วยเหลอืตนเองด้านการขบัถ่าย เป็นความสามารถท่ีเร่ิมตัง้แต่ การควบคุมการ
ขบัถ่าย การบอกความต้องการในการขบัถ่าย การเคลื่อนย้ายตนเองไปห้องน า้ โถส้วม  การถอด
กางเกง การท าความสะอาดหลงัการขบัถ่าย และการใสก่างเกง (สถาบนัราชานกุลู กรมสขุภาพจิต
,2560,15) 

การแตง่กาย เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง และซบัซ้อน ต้องอาศยัความพร้อมทัง้ทาง
ร่างกาย การรับรู้ และสติปัญญา (สถาบนัราชานกุลู กรมสขุภาพจิต,2560,12) 

หลักสูตรแคโรไลนา ( ฑมลา บุญกาญจน์,2559 อ้างอิงถึง The Carolina 
Curriculum,2004; 2006) เป็นหลกัสตูรการจัดการศึกษาท่ีสร้างขึน้สาหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษตัง้แตแ่รกเกิด – 5 ขวบ ส าหรับใช้ในโปรแกรมช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมและเป็นแบบประเมิน
พฒันาการของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหลกัสตูรแคโรไลนาแบง่การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะ 
5 ด้านได้แก่ 1) ด้านสติปัญญา (Cognition) 2) ทกัษะการสื่อสาร (Communication) 3) ทกัษะ
สว่นบุคคลและทางสงัคม (Personal - Social) 4) ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก (Fine Motor) 5) 
ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ (Gross Motor) โดยทกัษะการช่วยเหลือตนเองก าหนดไว้ในสว่น
ของทักษะสว่นบุคคลและทางสงัคม (Personal - Social) ประกอบด้วย 4 ทักษะย่อย ได้แก่ 1) 
ทกัษะการรับประทานอาหารและการด่ืม (Eating) 2) ทกัษะการแต่งตวั (Dressing) 3) ทกัษะการ
ดแูลสขุอนามยัสว่นบุคคล (Personal Hygiene) และ 4) ทกัษะการขบัถ่าย (Toileting) ซึง่หลกัสตูร
แคโรไลนาสามารถน าไปปรับใช้ได้ในทุกบริบทหรือสภาพแวดล้อมของเด็กเช่น ท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน 
และศนูย์รับเลีย้งเด็ก เป็นต้น การจดัท าหลกัสตูรสะดวกตอ่การน าไปปฏิบติังานจริงมีคูมื่อวิธีการใช้
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมท่ีมีล าดับขัน้ตอนสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก วิธีการด าเนิน
กิจกรรมท่ีเป็นขัน้ ตอน สื่ออุปกรณ์แนะน า วิธีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความ 
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ต้องการพิเศษแตล่ะประเภท รวมทัง้การประเมินผลในแต่ละกิจกรรม และมีแบบประเมินสรุปโดย
หลกัสตูร แคโรไลนาแบง่ออกเป็น 2 ระดบัได้แก่ 

2.3.3.1 หลักสูตรแคโรไลนาส าหรับเด็กทารกและเด็กก่อนวัยเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ เป็นหลกัสตูรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอายุตามเกณฑ์พฒันาการตัง้แต่
แรกเกิด ถึง 36 เดือน 

2.3.3.2 หลกัสตูรแคโรไลนาสาหรับเด็กปฐมวยัท่ีมีความต้องการพิเศษ   เป็น 
หลกัสตูรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอายตุามเกณฑ์พฒันาการตัง้แต ่2 ขวบ ถึง 5 ขวบ 

2.4 องค์ประกอบของทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
จากการสงัเคราะห์องค์ประกอบของทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษทัง้ในและตา่งประเทศจากเอกสารตา่งๆ ดงันี ้
1. คูมื่อฝึกเด็กในการด ารงชีวิตประจ าวนัของสถาบนัราชานุกูล  กรมสขุภาพจิต 

(2543) 
2. การเรียนร่วมส าหรับเด็กปฐมวยั (ศรียา  นิยมธรรม, 2539) 
3. การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องระดบัเลก็น้อย (กลุยา ก่อสวุรรณ,.2553) 
4. หลกัสตูรแคโรไลนาส าหรับเด็กทารกและเด็กก่อนวัยเรียนท่ีมีความต้องการ

พิเศษ (2004) 
5. หลกัสตูรแคโรไลนาส าหรับเด็กทารกและเด็กปฐมวยัท่ีมีความต้องการพิเศษ 

(2006) 
6. คูมื่อหลกัสตูรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเร่ิมของศูนย์

การศกึษาพิเศษ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2558) 
จากการสงัเคราะห์สรุปเป็นองค์ประกอบของทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 4 ทักษะ 

ดงันี ้
1 ทกัษะการแตง่ตวั หมายถึง ความสามารถของเด็กในการผกูเชือกรองเท้าได้เอง  

สามารถถอดเสือ้และใสเ่สือ้เองได้โดยไม่ต้องมีคนช่วยดแูล สามารถถอดกางเกงและใสก่างเกงเอง
ได้   

2 ทกัษะการรับประทานอาหาร หมายถึง ความสามารถของเด็กในการกินอาหาร
โดยใช้จานช้อนได้เอง  และใช้ช้อนส้อมได้อยา่งเหมาะสม   รู้จกัมารยาทในการรับประทานอาหาร 

3 ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง  หมายถึง   ความสามารถของเด็กในการอาบน า้
เช็ดตวัและสระผมได้  โดยมีคนช่วยเหลอืเลก็น้อย  สามารถแปรงฟันได้ 
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4 ทักษะการเข้าห้องน า้ หมายถึง  ความสามารถของเด็กในการเข้าห้องน า้ 
ควบคมุการขบัถ่ายได้เอง และการใช้อุปกรณ์ในห้องน า้ 

 
ตาราง 2 การสงัเคราะห์องค์ประกอบทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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ทกัษะงานบ้าน       

ทกัษะการใช้
ห้องน า้
สาธารณะ 
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ตาราง  2  (ตอ่) 
 

                                   
                              
          หลกัสตูร 
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ดก็
ใน
กา
รด
 าร
งชี
วติ
ปร
ะจ
 าว
นั 

ขอ
งส
ถา
บนั

รา
ชา
นกุ
ลู 
 ก
รม
สขุ
ภา
พจ
ิต 
(2

54
3)

 

กา
รเรี
ยน
ร่ว
มส
 าห
รับ
เด
ก็ป
ฐม
วยั

 
(ศ
รีย
า  
นิย
มธ
รร
ม.
 25

39
) 

กา
รส
อน
เด
ก็ที่
มีค
วา
มบ

กพ
ร่อ
งร
ะด
บัเ
ลก็
น้อ
ย 
(ก
ลุ

ยา
 ก
่อส
วุร
รณ

.25
53
) 

 หล
กัส
ตูร
แค
โรไ
ลน
าส
 าห
รับ
เด
ก็ท
าร
กแ
ละ
เด
ก็ก
่อน

วยั
เรีย

นที่
มีค
วา
มต้
อง
กา
รพ
ิเศ
ษ 
(2

00
4)

 

หล
กัส
ตูร
แค
โรไ
ลน
าส
 าห
รับ
เด
ก็ท
าร
กแ
ละ
เด
ก็

ปฐ
มว
ยัที่
มีค
วา
มต้
อง
กา
รพ
เิศ
ษ 
(2

00
6)

 

คูม่ื
อห
ลกั
สตู
รส
 าห
รับ
เด
ก็ที่
มีค
วา
มต้
อง
กา
รจ
 าเป็

น
พเิ
ศษ

ระ
ยะ
แร
กเ
ริ่ม
ขอ
งศ
นูย์
กา
รศ
กึษ

าพ
เิศ
ษ 

(ก
ระ
ทร
วง
ศกึ
ษา
ธิก
าร
. 2

55
8) 

ทกัษะการ
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สขุภาพและ
ความปลอดภยั
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ชีวิตประจ าวนั 

      

 

จากตารางการสงัเคราะห์องค์ประกอบทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษทัง้ในและต่างประเทศ  ทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษแบ่งออกเป็น  4  ทกัษะ  ได้แก่  1. ทกัษะการรับประทานอาหาร  2. ทกัษะการแต่งตวั  3. 
ทกัษะการเข้าห้องน า้ และ  4. ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง 
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ตาราง 3 ตวัอยา่งทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในช่วงอายตุา่งๆ 
 

อายุ การแต่งตัว การกินอาหาร การอาบน า้และ
การเข้าห้องน า้ 

ทั่วไป 

2-3 ปี สามารถถอดเสือ้
ออกได้หรือเปลีย่น
เสือ้ได้แตอ่าจ
ยกเลกิได้งา่ยๆ มกั
ต้องการคน
ช่วยเหลอืแตร่่วมมือ
ดี 

ใช้ช้อนส้อมได้แต่
ชอบใช้มือและช้อน
มากกวา่ ปอ้น
อาหารท่ีชอบได้เอง 
ด่ืมน า้จากแก้วได้ 

บอกวา่จะเข้า
ห้องน า้ได้ โดยไม่ท า
เลอะก่อน สามารถ
กลัน้ปัสสาวะ 
อุจจาระได้นานขึน้ 

สามารถเปิดประตู
เลือ่นหรือท่ีมีลกูบิด
ได้ขึน้ลงบนัได โดย
เกาะราวได้ เลือ่น
เก้าอีม้ารองเพือ่ปีน
หยิบสิง่ท่ีต้องการได้ 

3-4 ปี ถอดเสือ้ได้
เรียบร้อยและ
รวดเร็ว ใสเ่สือ้ ถอด
กระดมุซิปได้คลอ่ง 
เก็บเสือ้ แขวนเสือ้
ในตู้ได้ 
 

ใช้ช้อนส้อมได้คลอ่ง 
รินน า้จากเหยือกใส่
แก้วได้ กินอาหาร
ร่วมกบัคนอ่ืนใน
ครอบครัวได้ แตจ่ะ
อืดอาดและไม่เลกิ
งา่ยๆ 

ชอบอาบน า้เอง
โดยเฉพาะถ้าได้เลน่
น า้ในอ่างจะไม่คอ่ย
เลกิและอาบไม่
สะอาดนกั มกัต่ืน
นอนกลางวนัและ
ขอให้พาไปห้องน า้ 

บอกอาย ุเพศ และ
ช่ือ นามสกลุของ
ตนเองได้ ท าตาม
ค าสัง่ 2-3 อยา่งได้ 
แยกจากพอ่แม่ไป
โรงเรียนชัน้ปฐมวยั
ได้ 

4-5 ปี ร้อยเชือกรองเท้าได้ 
บางคนก็เรียนรู้ท่ีจะ
ผกูได้ ถอดเสือ้และ
ใสเ่สือ้เองได้โดยมี
คนช่วยเลก็น้อย 
หรือไม่ต้องมีคน 

ใช้มีด ช้อนส้อมได้
เหมาะสม กิน
อาหารได้เองโดยไม่
ต้องปอ้น แตแ่จ
คลกุหรือฉีกเนือ้จาก
ชิน้โตๆให้ก่อน 

อาบน า้เช็ดตวัได้เอง 
เข้าห้องน า้ ล้างมือ
ล้างก้นได้เอง แต่
บางครัง้ก็อาจไม่
เรียบร้อยนกั 

เลน่กบัเพื่อนบ้าน
และเม่ือเรียกก็จะ
กลบั ทิง้ของเลน่ท่ี
เลน่แล้ว ต้องเตือน
ให้เก็บช่วยงานบ้าน
ได้บ้าง เช่น จดัโต๊ะ  
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ตาราง 3 (ตอ่) 

อายุ การแต่งตัว การกินอาหาร การอาบน า้และ
การเข้าห้องน า้ 

ทั่วไป 

 ช่วยดแูลแตช่นิด
ของเสือ้ผ้า อาจช้า
หรือแตง่มากเกินไป 
บอกหน้าหลงัของ
เสือ้ได้ แตอ่าจยงัใส่
กลบัอยูบ้่าง 

  เทขยะ ให้อาหาร
สตัว์ แตก็่อาจลมืใน
บางครัง้ 

5-6 ปี ผกูเชือกรองเท้าได้
เอง  แตง่ตวัเองได้
เกือบทกุขัน้  และ
ช่วยน้องแตง่ตวัได้ 

กินอาหารโดยใช้
จานช้อนได้เอง  แต่
มกัไม่เรียบร้อย  
เพราะรีบไปเลน่  
รู้จกัมารยาทในการ
รับประทานอาหาร
แตม่กัลมื 

อาบน า้เช็ดตวั  โดย
มีคนดแูลเลก็น้อย  
ปกติไม่คอ่ยสระผม
อาจต้องช่วย  เข้า
ห้องน า้ควบคมุการ
ขบัถ่ายได้เอง 
 

สามารถไปโรงเรียน
ด้วยตนเอง  ไว้ใจให้
เอาเงินไปใช้เองได้
เลก็น้อย  หรือให้ไป
ซือ้ของใกล้ๆบ้านได้  
จดัเตียงตวัเองได้  
เอาเสือ้ใช้แล้วใส่
ตะกร้า  รู้จกัแยก
ขวา-ซ้ายได้ 

 

ท่ีมา : ศรียา  นิยมธรรม. (2539). การเรียนร่วมส าหรับเด็กปฐมวยั. หน้า 171-172.  
 

การฝึกทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง (หนว่ยศกึษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา,2536 , 19 
- 77) 

การฝึกการรับประทานอาหาร 
การรับประทานอาหารด้วยช้อนส้อม มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 จบัช้อนด้วยมือข้างที่ถนดั อีกมือหนึง่จบัส้อม โดยใช้นิว้หวัแม่มือ 
นิว้ชี ้และนิว้กลางจบับริเวณปลายช้อน 

ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้ช้อนตกัอาหารให้พอดีค า  ยกขึน้ใสป่าก 
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ขัน้ตอนท่ี 3 เอาช้อนออกจากปากแล้วหุบปาก เคีย้วอาหารให้ละเอียดแล้ว
กลนื 

ขัน้ตอนท่ี 4 อ่ืมแล้วรวบช้อน-ส้อมไว้ในถาดหรือจาน 
การรับประทานอาหารด้วยมือ มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 จุ่มมือลงในน า้สะอาด 
ขัน้ตอนท่ี 2 จีบมือวางลงในจานอาหาร 
ขัน้ตอนท่ี 3 หยิบอาหาร 
ขัน้ตอนท่ี 4 ปอ้นอาหารเข้าปาก 
ขัน้ตอนท่ี 5 เอามือออกจากปาก วางไว้ท่ีจานอาหาร 

การฝึกการแตง่กาย 
การถอดเสือ้ยืด   แขนสัน้) ทางศีรษะ แบบถอดทางแขนเสือ้ก่อน มี )7 ขัน้ตอน 

ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1  มือซ้ายจบัปลายแขนเสือ้ด้านขวาข้างบน 
ขัน้ตอนท่ี 2  มือท่ีจับแขนเสือ้ดึงแขนเสือ้ไว้  งอแขนขวาเลื่อนสอดแขนลงไป

ในตวัเสือ้ 
ขัน้ตอนท่ี 3  มือขวาจบัปลายแขนเสือ้ซ้าย 
ขัน้ตอนท่ี 4  มือท่ีจับแขนเสือ้ดึงแขนเสือ้ไว้  งอแขนขวาเลื่อนสอดแขนลงไป

ในตวัเสือ้ 
ขัน้ตอนท่ี 5  กางแขนทัง้สองออกด้านข้าง 
ขัน้ตอนท่ี 6  ยกแขนทัง้สองชูไว้เหนือศีรษะ  เสือ้จะขึน้ไปกองอยูท่ี่คอ 
ขัน้ตอนท่ี 7  ใช้มือทัง้สองช่วยดงึเสือ้ออกจากคอ 

การสวมเสือ้ยืด แขนสัน้) ทางศีรษะ มี) 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1  รวบชายเสือ้มารวมไว้ท่ีคอ 
ขัน้ตอนท่ี 2  สวมเสือ้ลงบนศีรษะเด็ก 
ขัน้ตอนท่ี 3  สอดแขนทีละข้างใสแ่ขนเสือ้ 
ขัน้ตอนท่ี 4  ดงึชายเสือ้ลงมา 

การปลดกระดมุเสือ้ มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1  มือข้างหนึง่จบัริมสาบเสือ้ 
ขัน้ตอนท่ี 2  อีกมือหนึง่จบักระดมุ 
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ขัน้ตอนท่ี 3  ดนักระดมุใสใ่นรังดมุ 
ขัน้ตอนท่ี 4  มือท่ีจบัสาบเสือ้เลือ่นมาจบักระดมุท่ีอยูใ่นรังดมุ 
ขัน้ตอนท่ี 5  ดงึกระดมุออกจากรังดมุ 

การถอดรองเท้า  แบบผกูเชือก) มี)3 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1  มือข้างถนดัดงึปลายเชือกท่ีผกูเป็นเงื่อนกระตกุ 
ขัน้ตอนท่ี 2  ดงึเชือกท่ีผกูไว้ไขว้กนัให้คลายออก 
ขัน้ตอนท่ี 3  มือท่ีอยูต่รงข้ามกบัเท้า  จบัท่ีลิน้รองเท้าดงึออกจากเท้า 

การใสร่องเท้า มี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1  ยกลิน้รองเท้าขึน้ให้มากท่ีสดุ 
ขัน้ตอนท่ี 2  ยกเท้าสอดเข้าไปในรองเท้า 
ขัน้ตอนท่ี 3  ขยบัเท้าให้เข้าไปจนสดุหวัรองเท้า 
ขัน้ตอนท่ี 4  สองมือดงึขอบรองเท้าให้หุ้มเท้า 
ขัน้ตอนท่ี 5  ดงึลิน้รองเท้ากลบัมาที่เดิม 
ขัน้ตอนท่ี 6  ผกูเชือกให้เรียบร้อย หรือ ติดแป๊บ 

การฝึกการขบัถ่ายและสขุอนามยั 
การแปรงฟัน มี 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1  ยิงฟัน 
ขัน้ตอนท่ี 2  วางแปรงสฟัีนด้านหน้าของฟัน – ฟันบนแปรงลง  ฟันลา่งแปรง

ขึน้ 
ขัน้ตอนท่ี 3  แปรงฟันด้านซ้าย – ฟันบนแปรงลง  ฟันลา่งแปรงขึน้ 
ขัน้ตอนท่ี 4  กลบัข้อมือ  หนัแปรงไปทางด้านขวา – ฟันบนแปรงลง  ฟันลา่ง

แปรงขึน้  
ขัน้ตอนท่ี 5  อ้าปาก  แปรงฟันด้านในข้างบน  แปรงด้านหน้าซ้าย  กลับ

ข้อมือแปรง  ด้านขวาฟันบนแปรงลง 
ขัน้ตอนท่ี 6  อ้าปาก  แปรงฟันด้านในข้างล่าง  แปรงด้านหน้าซ้าย  กลับ

ข้อมือแปรง  ก้านขวาฟันลา่งแปรงขึน้ 
ขัน้ตอนท่ี 7  บ้วนฟองยาสฟัีน  อมน า้บ้วนทิง้หลายๆครัง้  จนปากสะอาด 

การถ่ายปัสสาวะ  มี 7 ขัน้ตอน ดีงนี ้
ขัน้ตอนท่ี 1  ถอดกางเกงหรือกางเกงในออกถึงต้นขา 
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ขัน้ตอนท่ี 2  นัง่บนโถส้วมหรือยืนหนัหน้าเข้าหาโถส้วม )ส าหรับเด็กผู้ชาย(  
ขัน้ตอนท่ี 3  ถ่ายปัสสาวะลงในส้วม 
ขัน้ตอนท่ี 4  ล้างอวยัวะขบัถ่าย )ส าหรับเด็กผู้หญิง(  
ขัน้ตอนท่ี 5  สวมกางเกง หรือกางเกงใน ขณะยืน 
ขัน้ตอนท่ี 6  ราดน า้ลงในส้วมจนสะอาดหรือชกัโครก 
ขัน้ตอนท่ี 7  ล้างมือ 

การถ่ายอุจจาระ มี  6 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1  ถอดกางเกงหรือกางเกงในออกถึงต้นขา 
ขัน้ตอนท่ี 2  หนัหลงันัง่บนโถส้วม 
ขัน้ตอนท่ี 3  ถ้ายอุจจาระลงในส้วม 
ขัน้ตอนท่ี 4  ล้างก้น 
ขัน้ตอนท่ี 5  สวมกางเกงหรือกางเกงในขณะยืนหรือนัง่บนโถส้วม (ตามความ

ถนดัของเด็ก) 
ขัน้ตอนท่ี 6  ชกัโครกหรือราดน า้ลงในส้วม 

การอาบน า้  ด้วยวิธีใช้ขนัตกัน า้) มี)8 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1  ใช้มือข้างหนึง่จบัขนั 
ขัน้ตอนท่ี 2  จุ่มขนัตกัน า้ในโอ่ง 
ขัน้ตอนท่ี 3  ยกขนัน า้ขึน้มาราดให้ทัว่ตวั แล้ววางขนัไว้ 
ขัน้ตอนท่ี 4  ใช้มือทัง้สองข้างถสูบูใ่ห้เป็นฟอง 
ขัน้ตอนท่ี 5  ใช้มือถูให้ทัว่ตวั (จากคอ บ่า แขน หน้าอก ลงมาถึงเท้าทัง้หน้า

และหลงั) 
ขัน้ตอนท่ี 6  ใช้มือข้างหนึง่จบัขนัตกัน า้ราดท่ีตวั 
ขัน้ตอนท่ี 7  มืออีกข้างหนึ่งล้างสบู่ออก (จากคอ บ่า แขน หน้าอก ลงมาถึง

เท้าทัง้หน้าและหลงั) 
ขัน้ตอนท่ี 8  จุ่มขนัตกัน า้ราดท่ีตวัให้ทัว่อีก 2-3 ขนั ให้สบูอ่อกจนหมด 

การอาบน า้  ด้วยวิธีใช้ฝักบวั) มี)12 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1  ใช้มือข้างหนึง่ จบัฝักบวัมาถือไว้ให้หนัเข้าหาตวั 
ขัน้ตอนท่ี 2  มืออีกข้างหนึง่ถือก๊อกน า้ 
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ขัน้ตอนท่ี 3  จับฝักบวัให้น า้รดทัว่ตวั (จากคอ บ่า แขน หน้าอก ไล่ลงมาไป
เร่ือยๆตลอดเท้าทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั)  

ขัน้ตอนท่ี 4  ปิดก๊อกน า้ 
ขัน้ตอนท่ี 5  วางฝักบวัไว้ท่ีท่ีพกั 
ขัน้ตอนท่ี 6  ใช้มือทัง้สองข้างถสูบู ่ ให้เป็นฟอง 
ขัน้ตอนท่ี 7  ถสูบูใ่ห้ทัว่ตวั )จากคอ บา่ แขน หน้าอก หลงัและเท้า(  
ขัน้ตอนท่ี 8  หยิบฝักบวัมาถือไว้ให้หนัเข้าหาตวั 
ขัน้ตอนท่ี 9  เปิดก๊อกน า้และจบัฝักบวัให้น า้รดทัว่ตวั 
ขัน้ตอนท่ี 10  มืออีกข้างหนึง่ถตูวัล้างสบูอ่อกจนหมด 
ขัน้ตอนท่ี 11  ปิดก๊อกน า้ 
ขัน้ตอนท่ี 12  วางฝักบวัไว้ท่ีท่ีพกั 

การผกูเชือกรองเท้า มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1  เร่ิมผูกเชือกโดยเชือกข้างขวาทบัข้างซ้าย (ซ้ายทับขวา) จน

ปลายเชือกด้านบนเข้าใต้เชือกเส้นลา่งให้ปลายโผล ่
ขัน้ตอนท่ี 2  ดงึปลายเชือกทัง้สองข้างพร้อมๆกนัให้ตงึ 
ขัน้ตอนท่ี 3  จับเชือกแต่ละเส้นให้เป็นรูปหูกระต่าย ให้ข้างขวาทบัข้างซ้าย 

(ซ้ายทบัขวา) สอดเชือกด้านบนเข้าใต้เชือกเส้นลา่งจนปลายโผลอ่อกมา 
ขัน้ตอนท่ี 4  ดงึหกูระตา่ยพร้อมๆกนัทัง้ 2 ข้างให้ตงึ 

 

3. การประเมินตามสภาพจริง 
3.1 ความหมายการประเมินตามสภาพจริง 

กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2539,20) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินตาม
สภาพจริง หมายถึง การประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินจากการปฏิบติังานหรือกิจกรรมอย่าง
ใดอยา่งหนึง่  โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ผู้ปฏิบติั จะเป็นงานหรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริง 
(Real  Life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานท่ีมีสถานการณ์ซบัซ้อน (Complexity) และเป็น
องค์รวม (Holistic) มากกวา่งานปฏิบติัในกิจกรรมการเรียนทัว่ไป 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ (2540, 
175) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินตามสภาพจริง หมายถึง   การประเมินสภาพจริง เป็นการ
ประเมินการกระท า การแสดงออกหลาย ๆ ด้าน ของนกัเรียนตามสภาพความเป็นจริงทัง้ในและ
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นอกห้องเรียน มีลกัษณะเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการ การท างานของผู้ เรียนความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาและการแสดงออก โดยเน้นผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นพบและเป็นผู้ผลิตความรู้  ได้มี
โอกาสฝึกปฏิบติัจริงหรือคล้ายจริง ได้แสดงออกอยา่งเต็มความสามารถ 

บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์ (2544,126) ได้ให้ความหมายวา่ การประเมินตามสภาพ
จริง หมายถึง การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินจากการปฏิบติัท่ีครูผู้สอนมอบหมายงาน
และกิจกรรมให้ผู้ เรียนท าตามก าหนด หรือให้เลอืกท าตามความสนใจและความถนดั 

สวุิมล  ว่องวานิช (2546 ,13)  ได้ให้ความหมายว่า การประเมินตามสภาพจริง 
หมายถึง  การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการตดัสินความรู้ความสามารถและทกัษะต่าง 
ๆ ของผู้ เรียนในสภาพท่ีสอดคล้องกบัชีวิตจริง โดยใช้เร่ืองราว เหตกุารณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจริงท่ี
ประสบในชีวิตประจ าวนั เป็นสิง่เร้าให้ผู้ เรียนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระท า หรือผลิต 
จากกระบวนการท างานตามท่ีคาดหวังและผลผลิตท่ีมีคุณภาพ จะเป็นการสะท้อนภาพเพื่อลง
ข้อสรุปถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของผู้ เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจ
หรือไม่ อยูใ่นระดบัความส าเร็จ 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2546, 13) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินตามสภาพจริง 
หมายถึง การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) เป็นกระบวนการตดัสินความรู้ 
ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของผู้ เรียนในสภาพท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เร่ืองราว 
เหตกุารณ์สภาพจริง หรือคล้ายจริงท่ีประสบในชีวิตประจ าวนั เป็นสิ่งเร้าให้ผู้ เรียนตอบสนอง โดย
การแสดงออก ลงมือกระท าหรือผลิต จากกระบวนการท างานตามท่ีคาดหวังและผลผลิตท่ีมี
คุณภาพจะเป็นการสะท้อนภาพเพื่อลงข้อสรุปถึงความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของ
ผู้ เรียนวา่มีมากน้อยเพียงใด นา่พอใจหรือไม่ อยูใ่นระดบัความส าเร็จได้ 

จากการรวบรวมความหมายของการประเมินตามสภาพจริง สรุปได้ว่า การประเมิน
ตามสภาพจริง หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้ เรียนท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง โดยงานดงักล่าวจะ
สะท้อนจาการปฏิบติัจริง ครูและผู้ปกครองเกดความร่วมมือท่ีดีต่อกันในการประเมินและใช้ผลมา
แก้ไขปรับปรุงเด็ก 

3.2 การประเมินผลความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน (Authentic Assessment 
of Student Performance) 

ผดุง อารยะวิญญู (2542 ,22-23) ได้ให้จุดเน้นของการประเมินผลความสามรถท่ี
แท้จริงของนกัเรียน ดงันี ้

1. มุ่งประเมินผลความสามารถของนกัเรียน ในการบูรณาการทกัษะหลายด้าน
เพื่อให้งานของนกัเรียนประสบผลส าเร็จ 
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2. มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ ทกัษะความคิดขัน้สงู และทกัษะในการแก้ปัญหา 
ซึง่อาจแสดงออกในรูปของผลผลติท่ีเด็กสร้างขึน้ 

3. มุ่งเน้นการใช้ดลุยพินิจของเด็ก โดยพิจารณาจากการท่ีเด็กสามารถคิดก าหนด
เปา้หมาย ในการท างานของตนเองด าเนินงานเป็นขัน้ตอนตามเป้าหมาย และสามารถประเมินผล
ของตนเองได้ 

4. ให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในการประเมินผล และต้องก าหนดเกณฑ์ลว่งหน้า 
วิธีการประเมินผลท่ีตดัสนิจากคะแนนการสอบเป็นหลกันัน้ ไม่เหมาะกบัเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษหลายประการ ประการส าคญัคือ ผลการเรียนไม่สามารถน ามาเก่ียวกับเกณฑ์ปกติ 
(norms) ของเด็กปกติได้ ไม่สามารถน ามาเทียบกับกลุ่มซึ่งเป็นเด็กปกติได้ เน่ืองจากหลกัสูตร
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษซึ่งหลกัสตูรดงักลา่วอาจแตกต่างไปจากหลกัสตูรท่ีใช้กับ
เด็กปกติ ดงันัน้ การประเมินผล โดยวิธีการสอบ จึงไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ประเมินผลการเรียน
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

3.3 แนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 ,183) ได้ให้แนวคิดและ

หลกัการของการประเมินผลตามสภาพจริงไว้วา่   
1. การประเมินตามสภาพจริง ไม่ เน้นการประเมินทักษะพืน้ฐาน  )Skill 

Assessment) แต่เน้นการประเมินทักษะการคิดท่ีซบัซ้อน (Complex Thinking Skill) ในการ
ท างาน ความร่วมมือ ในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเองทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน 

2. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวดัและประเมินความก้าวหน้าของนกัเรียน 
3. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการสะท้อนให้เห็นการสงัเกตสภาพงาน

ปัจจุบนั (Current Work) ของนกัเรียน และสิง่ท่ีนกัเรียนได้ปฏิบติัจริง 
4. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการผูกติดนักเรียนกับงานท่ีเป็นจริง โดย

พิจารณาจากงานหลาย ๆ ชิน้ 
5. ผู้ ประเมินควรมีหลาย ๆ คน โดยมีการประชุมระหว่างกลุ่มผู้ประเมินเพื่อ

แลกเปลีย่นข้อมลูเก่ียวกบัตวันกัเรียน 
6. การประเมินต้องด าเนินการไปพร้อมกบัการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 
7. น าการประเมินตนเองมาใช้เป็นสว่นหนึง่ของการประเมินตามสภาพท่ีแท้จริง 
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8. การประเมินตามสภาพควรมีการประเมินทัง้  2 ลกัษณะ คือ การประเมินท่ีเน้น
การปฏิบติัจริง และการประเมินจากแฟม้สะสมงาน 

อนวุติั  คณูแก้ว (2558 , 113) กลา่วถึงหลกัการของการประเมินผลจากสภาพจริงไว้
ดงันี ้

1. เป็นการประเมินความก้าวหน้า และการแสดงออกของนกัเรียนแต่ละคนบน
รากฐานของทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เคร่ืองมือการประเมินท่ีหลากหลาย 

2. การประเมินตามสภาพจริง จะต้องมีรากฐานบนพฒันาการและการเรียนรู้ทาง
สติปัญญาที่หลากหลาย 

3. หลกัสตูรสถานศึกษา ต้องให้ความส าคัญต่อการประเมินตามสภาพจริง คือ 
หลกัสตูรต้องพฒันามาจากบริบทท่ีมีรากฐานทางวฒันธรรมท่ีนกัเรียนอาศยัอยู่ และท่ีต้องเรียนรู้
ให้ทนักบักระแสการเปลีย่นแปลงของโลก 

4. การเรียน การสอน การประเมินผล จะต้องหลอมรวมกันและการประเมินต้อง
ประเมินตอ่เน่ืองตลอดเวลาที่ท าการเรียนการสอน โดยผู้ เรียนมีสว่นร่วม 

5. การเรียน การสอน การประเมิน เน้นสภาพท่ีสอดคล้อง หรือ ใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติความเป็นจริงของการด าเนินชีวิต และควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้คิดงานด้วยตนเอง  

6. การเรียนการสอนจะต้องเป็นไปเพื่อพฒันาศกัยภาพให้เต็มท่ีสงูสดุ ตามสภาพ
ท่ีเป็นจริงของแตล่ะบุคคล เต็มตามศกัยภาพของตนเอง การเรียน การสอน และการประเมินต้อง
เก่ียวเน่ืองกนัและเน้นการปฏิบติัจริงในสภาพท่ีใกล้เคียงหรือสภาพท่ีเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

3.4 ลักษณะส าคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง 
ลกัษณะส าคญัของการวดัและการประเมินผลจากสภาพจริงมีดงันี ้ (กรมวิชาการ. 

2545 : 159)  
1. การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะส าคัญคือ ใช้วิธีการ

ประเมินกระบวนการคิดท่ีซบัซ้อนความสามารถในการปฏิบติังาน ศกัยภาพของผู้ เรียนในด้านของ
ผุ้ผลิตและกระบวนการท่ีได้ผลผลิตมากกว่าท่ีจะประเมินว่าผู้ เรียนสามารถจดจ าความรู้อะไรได้
บ้าง 

2. เป็นการประเมินความสามารถของผู้ เรียน เพื่อวินิจฉัยผู้ เรียนในส่วนท่ีควร
สง่เสริมและสว่นท่ีควรแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผู้ เรียนได้พฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพตามความสามารถ 
ความสนใจและความต้องการของแตล่ะบุคคล 
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3. เป็นการประเมินท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทัง้
ตนเองและของเพื่อนร่วมห้อง เพื่อสง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัตวัเอง เช่ือมัน่ตนเอง สามารถพฒันาข้อมูล
ได้ 

4. ข้อมลูท่ีประเมินได้จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการ
วางแผนการสอนของผู้ สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการ
ของผู้ เรียนแตล่ะบุคคลได้หรือไม่ 

5. ประเมินความสามารถของผู้ เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสูชี่วิตจริงได้ 
6. ประเมินด้านตา่ง ๆ  ด้วยวิธีท่ีหลากหลายในสถานการณ์ตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

3.5 เทคนิค / วิธีการที่ใช้ในการประเมินตามสภาพจริง 
การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินการปฎิบัติงานในหลายๆด้าน โดยมี

เทคนิคและวิธีการท่ีใช้ในการประเมินตามสภาพจริง ดังนี ้ (ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศกึษาแหง่ชาติ,2540, 184-193)  

1. การสงัเกต  เป็นวิธีการท่ีดีมากวิธีหนึ่งในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้
ความคิด การปฏิบติังาน และโดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรู้สกึ และลกัษณะนิสยัสามารถท าได้
ทกุเวลา ทกุสถานท่ีทัง้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อ่ืนนอกโรงเรียน     

วิธีการสงัเกตท าได้โดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ การสงัเกตโดยตัง้ใจหรือมีโครงการ
สร้างหมายถึงผู้สอนก าหนดพฤติกรรมที่ต้องสงัเกต ช่วงเวลาสงัเกตและวิธีการสงัเกต (เช่น สงัเกต
คนละ 3-5 นาทีเวียนไปเร่ือย ๆ )อีกวิธีหนึ่ง คือ การสงัเกตแบบไม่ตัง้ใจ หรือไม่มีโครงสร้าง ซึ่ง
หมายถึงไม่มีการก าหนดรายการสังเกตไว้ล่วงหน้า ผู้ สอนอาจมีกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ติดตัวไว้
ตลอดเวลาเพื่อบนัทึกเม่ือพบพฤติกรรมการแสดงออกท่ีมีความหมาย หรือสะดุดความสนใจของ
ผู้สอน การบนัทกึอาจท าได้โดยยอ่ก่อน แล้วขยายความสมบูรณ์ภายหลงัวิธีการสงัเกตท่ีดีควรใช้ทัง้
สองวิธี เพราะการสงัเกตโดยตัง้ใจ อาจท าให้ละเลยมองข้ามพฤติกรรมที่นา่สนใจแตไ่ม่มีในรายการ
ท่ีก าหนด ส่วนการสังเกตโดยไม่ตัง้ใจอาจท าให้ผู้ สอนขาดความชัดเจนว่าพฤติกรรมใด การ
แสดงออกใด ท่ีควรแก่การสนใจและบนัทกึไว้ เป็นต้น  ข้อเตือนใจส าหรับการใช้วิธีสงัเกต คือ ต้อง
สงัเกตหลาย ๆ ครัง้ในหลายๆ สถานการณ์ (การเรียน การท างานตามล าพงั การท างานกลุม่ การ
เลน่ การเข้าสงัคมกับเพื่อน การวางตวั ฯลฯ) เม่ือมีเวลาผ่านไประยะหนึ่งๆ (2-3 สปัดาห์) จึงน า
ข้อมูลเหล่านีม้าเพื่อพิจารณาสกัครัง้หนึ่ง  เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีใช้ประกอบการสงัเกต ได้แก่ แบบ
ตรวจสอบรายการ แบบมาตราสว่นประมาณคา่ แบบบนัทกึระเบียนสะสม เป็นต้น 
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2. การสมัภาษณ์  เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างได้ดี เช่น 
ความคิด สติปัญญา กระบวนการในการท างานกลุม่  วิธีแก้ปัญหา ฯลฯ อาจใช้ประกอบการสงัเกต
เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีมัน่ใจมากยิ่งขึน้ 

ข้อแนะน าบางประการเก่ียวกบัการสมัภาษณ์ 
1) ก่อนสมัภาษณ์ควรหาข้อมลูเก่ียวกบัภมิูหลงัของผู้ เรียนก่อนเพื่อท าให้การ

สมัภาษณ์เจาะตรงประเด็นและได้ข้อมลูยิ่งขึน้ 
2) เตรียมชุดค าถามลว่งหน้าและจดัล าดบัค าถามช่วยให้การตอบไม่วกวน 
3) ขณะสมัภาษณ์ผู้สอนใช้วาจา ท่าทาง น า้เสียงท่ีอบอุ่นเป็นกันเอง ท าให้

ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึปลอดภยั และแนวโน้มให้ผู้ เรียนอยากพดู/เลา่ 
4) ใช้ค าถามท่ีผู้ เรียนเข้าใจงา่ย 
5) อาจใช้วิธีสมัภาษณ์ทางอ้อมคือ สมัภาษณ์จากบุคคลท่ีใกล้ชิดผู้ เรียน เช่น 

เพื่อนสนิท ผู้ปกครอง    เป็นต้น 
3. การตรวจงาน เป็นการวัดและประเมินผลท่ีเน้นการน าผลการประเมินไปใช้

ทนัทีใน ารช่วยเหลือผู้ เรียนและเพื่อปรับปรุงการสอนของผู้สอน จึงเป็นการลกัษณะ คือ เพื่อก  2
ประเมินท่ีควรด าเนินการตลอดเวลา เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ/
โครงงานตา่งๆ เป็นต้น งานเหลา่นีค้วรมีลกัษณะท่ีผู้สอนสามารถประเมินพฤติกรรมระดบัสงูของ
ารเขียนตอบ เรียบเรียง สร้างสรรค์ (ไม่ใช้แบบฝึกหดัท่ีเลียนแบบผู้ เรียนได้ เช่น แบบฝึกหดัท่ีเน้นก
ข้อสอบเลอืกตอบซึง่มกัประเมินได้เพียงความรู้ความจ างาน โครงการ โครงงาน ที่เน้นความคิดขัน้ (
สงูในการวางแผนจดัการ ด าเนินการและแก้ปัญหาสิง่ท่ีควรประเมินควบคูไ่ปด้วยเสมอในการตรวจ
ฏิบติั) คือ ลกัษณะนิสยัและคณุลกัษณะท่ีดีในการท างานงาน (ทัง้งานเขียนตอบและป 

ข้อแนะน าบางประการเก่ียวกบัการตรวจงาน 
โดยปกติผู้ สอนมักประเมินผู้ เรียนทุกคนจากงานท่ีผู้ สอนก าหนดชิน้เดียวกัน 

ผู้สอนควรมีความยืดหยุน่การประเมิน จากการตรวจงานมากขึน้  ดงันี ้
1) ไม่จ าเป็นต้องน าชิน้งานทกุชิน้มาประเมิน อาจเลอืกเฉพาะชิน้งานท่ีผู้ เรียน

ท าได้ดีและบอกความหมาย/ ความสามารถของผู้ เรียนตามลกัษณะท่ีผู้สอนต้องการประเมินได้ วิธี
นีเ้ป็นการเน้น “จุดแข็ง” ของผู้ เรียน นบัเป็นการเสริมแรง สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ เรียนพยายามผลิต
งานท่ีดีๆ ออกมามากขึน้ 

2) จากแนวคิดตามข้อ 1 ชิน้งานท่ีหยิบมาประเมินของแต่ละคน จึงไม่
จ าเป็นต้องเป็นเร่ืองเดียวกนั เช่น ผู้ เรียนคนท่ี 1 งานท่ี (ท าได้ดี) ควรหยิบมาประเมินอาจเป็นงาน
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ชิน้ท่ี 2-3  และ 5 สว่นผู้ เรียนคนท่ี 2 งานท่ีควรหยิบมาประเมินอาจเป็นงานชิน้ท่ี 1 -2 และ 4 เป็น
ต้น 

3) อาจประเมินชิน้งานท่ีผู้ เรียนท านอกเหนือจากท่ีผู้ สอนก าหนดให้ก็ได้ แต่
ต้องมั่นใจว่าเป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนท าเองจริง ๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ท่ีผู้ เรียนท าเองท่ีบ้าน และน ามาใช้ท่ี
โรงเรียนหรืองานเลือกต่างๆ ท่ีผู้ เรียนท าขึน้เองตามความสนใจ เป็นต้น การใช้ข้อมูล / หลกัฐาน
ผลงานอย่างกว้างขวาง จะท าให้ผู้สอนรู้จักผู้ เรียนมากขึน้ และประเมินความสามารถของผู้ เรียน
ตามสภาพท่ีแท้จริงของเขาได้แม่นย ายิ่งขึน้ 

4) ผลการประเมิน ไม่ควรบอกเป็นคะแนนหรือระดบัคณุภาพ ท่ีเป็นเฉพาะตวั
เลขอยา่งเดียว แตค่วรบอกความหมายของผลคะแนนนัน้ด้วย 

4. การรายงานตนเอง  เป็นการให้ผู้ เรียนเขียนบรรยายหรือตอบค าถามสัน้ ๆ หรือ 
ตอบแบบสอบถามท่ีผู้สอนสร้างขึน้ เพื่อสะท้อนถึงการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ความรู้ ความเข้าใจ วิธี
คิด วิธีท างานความพอใจในผลงาน ความต้องการพฒันาตนเองให้ดียิ่งขึน้ 

5. การใช้บนัทกึจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  เป็นการรวบรวมข้อมลูความคิดเห็นท่ีเก่ียวข้อง
กบัตวัผู้ เรียนผลงานผู้ เรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากแหลง่ตา่งๆ เช่น  

จากผู้สอน – โดยประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรู้
ของผู้ เรียน (ประเมินเดือนละครัง้)   

จากผู้ เ รียน – โดยจัดชั่วโมงสนทนา วิพากษ์ผลงาน (ผู้ เ รียนต้องได้รับ
ค าแนะน ามาก่อนเก่ียวกบัหลกัการ วิธีวิจารณ์เพื่อการสร้างสรรค์) 

จากผู้ ปกครอง – โดยจดหมาย / สารสัมพันธ์ท่ีผู้ สอน หรือโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองมีถึงกันโดยตลอดเวลา โดยการประชุมผู้ปกครองท่ีโรงเรียนจัดขึน้ หรือโดยการตอบ
แบบสอบถามสัน้ๆ  

6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบติัจริง  ในกรณีท่ีผู้สอนต้องการใช้แบบทดสอบ 
ขอเสนอแนะให้ใช้แบบทดสอบภาคปฏิบติัท่ีเน้นการปฏิบติัจริง ซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี  ้

6.1 ปัญหาต้องมีความหมายตอ่ผู้ เรียน และมีความส าคญัเพียงพอท่ีจะแสดง
ถึงภมิูความรู้ของผู้ เรียนในระดบัชัน้นัน้ ๆ 

6.2 เป็นปัญหาที่เลยีนแบบสภาพจริงในชีวิตของผู้ เรียน 
6.3 แบบสอบต้องครอบคลมุทัง้ความสามารถและเนือ้หาตามหลกัสตูร 
6.4 ผู้ เรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดหลาย ๆ ด้านมาผสมผสาน 

และแสดงวิธีคิดได้เป็นขัน้ตอนท่ีชดัเจน 
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6.5 ควรมีค าตอบถกูได้หลายค าตอบ และมีวิธีการหาค าตอบได้หลายวิธี 
6.6 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของค าตอบอยา่งชดัเจน 

7. การประเมินโดยใช้แฟม้สะสมงาน  แฟ้มสะสมงานหมายถึง สิ่งท่ีใช้สะสมงาน
ของผู้ เรียนอย่างมีจุดประสงค์ อาจเป็นแฟ้ม กล่อง แผ่นดิสก์ อัลบัม้ ฯลฯ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
พยายาม ความก้าวหน้า และผลสมัฤทธ์ิในเร่ืองนัน้ๆ หรือหลายๆ เร่ือง การสะสมนัน้ผู้ เรียนมีสว่น
ร่วมในการเลอืกเนือ้หา เกณฑ์การเลอืก เกณฑ์การตดัสนิ ความสามารถคุณสมบติั หลกัฐานการ  /
นผลการเรียนรู้ตามสภาพสะท้อนตนเอง  ซึง่การประเมินผลโดยใช้แฟม้สะสมงานเป็นวิธีการประเมิ
จริงท่ีได้รับความนิยมกนัอยา่งแพร่หลายวิธีหนึง่ เพราะใช้การประเมินให้ผูกติดอยู่กับการสอนและ
มีผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนการสอนท่ีชดัเจน 

 
4. ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด (Generalizability Theory) 

เทคนิคการศึกษาความเท่ียงของแบบสอบ หรือแบบวัดตามทฤษฎีการทดสอบแบบ
ดัง้เดิมท่ียังใช้กันอยู่นัน้  เป็นการประมาณค่าความเท่ียงของแบบสอบท่ีใช้เฉพาะกลุ่มบุคคล 
ภายใต้เงื่อนไขของการทดสอบท่ีเฉพาะ ได้แก่ การทดสอบท่ีผู้สอบทุกคนต้องท าข้อสอบเหมือนกัน
ทุกข้อ  ผลการตอบได้รับการให้คะแนนโดยผู้ตรวจคนเดียว  และแบบทดสอบท่ีใช้ตัง้อยู่บน
ข้อตกลงเบือ้งต้นของความเป็นคู่ขนานระหว่างแบบสอบ  แต่ถ้าสถานการณ์ของการทดสอบ
แตกตา่งไปจากท่ีกลา่วมา  เทคนิคการประมาณค่าความเท่ียงตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม
ไม่สามารถน ามาประยุกต์ได้ นอกจากนีโ้มเดลการวดัของทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม  ถือว่า
คะแนนความคลาดเคลือ่น  หรือความคลาดเคลื่อนของการวดัเป็นคะแนนรวมความคลาดเคลื่อน
ทุกแหลง่เข้าด้วยกัน  และเป็นความคลาดเคลื่อนรวมอันเดียวท่ีไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Unique 
error) ดงันัน้ ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั (Generalizability Theory) หรือ
เรียกว่า G-Theory จึงได้เสนอโมเดลของการศึกษาวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของผลการวดั หรือ
ความเท่ียงในสถานการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆของการวดั  ท าให้ทราบและสามารถควบคุมแหล่ง
ความคลาดเคลื่อนได้ตรงประเด็น  เพื่อผลการวดัมีความน่าเช่ือถือ  หรือมีความเท่ียงถึง ระดบัท่ี
ต้องการ (ศิริชยั  กาญจนวาส,ี2555, 11) 

4.1 ความเป็นมาของ G-Theory 
ศิริชยั  กาญจนวาสี(2555,11) ได้กลา่วว่านกัทฤษฎีการทดสอบหลายท่านพยายาม

ศึกษาเชิงจ าแนกแหลง่ความคลาดเคลื่อนของการวดัโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) การน าเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติมาใช้ประมาณค่า
ความเท่ียงของแบบสอบ และความคลาดเคลื่อนจากการวดัมีมานานแล้วในแวดวงวิชาการวดัผล  
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วิธีท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี  ได้แก่  วิธีการวิเคราะห์ของฮอยท์ (ศิริชัย  กาญจนวาสี,2555 ,11; อ้างอิงจาก 
Hoyt,1941) นอกจากนี ้ยงัมีทา่นอ่ืนท่ีเสนอวิธีการในท านองคล้ายๆกนั เช่น ลนิควิสท์ (ศิริชยั  กาญ
จนวาสี.2555 ,11; อ้างอิงจาก Linquist,1953) เมดเลย์ และมิทเชล (ศิริชัย  กาญจนวาสี,2555, 
11-12; อ้างอิงจาก Medley & Mitzel, 1963) เป็นต้น ในเวลาต่อมา ครอนบาคและคณะ (ศิริชัย  
กาญจนวาสี,2555 ,12; อ้างอิงจาก Cronbach, Gleser & Rajaratnam, 1963) ได้เสนอแนวคิด
ของทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด  หรือ G-Theory ขึน้เป็นครัง้แรก  เพื่อ
ประมาณคา่ความเท่ียงทัว่ไปของแบบสอบในสถานการณ์ของการทดสอบหรือเงื่อนไขของการวดั
ในแบบตา่งๆ  นอกจากนี ้ ราชารัทนมั  ครอนบาค  และเกลสเซอร์ (ศิริชยั  กาญจนวาสี,2555 , 12; 
อ้างอิงจาก Rajaratnam,Cronbach &Gleser, 1965) ครอนบาค เกลสเซอร์ แนนดา และ
ราชารัทนัม (ศิ ริชัย  กาญจนวาสี ,2555,12; อ้างอิงจาก Cronbach,  Gleser,Nanda& 
Rajaratnam, 1972) ได้พฒันาทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดัให้มีรูปแบบของ
โมเดล  และการประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ทดสอบท่ีชัดเจนขึน้  จึงท าให้แนวคิดและการประมาณ
คา่ความเท่ียงตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม ได้ขยายกว้างไกลออกไปและมีความครอบคลมุ
เงื่อนไขการวดัหรือแหลง่ความคลาดเคลื่อนต่างๆ ได้ด้วย  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาแบบ
สอบหรือแบบวดัให้มีระดบัความเท่ียงท่ีต้องการ  ภายใต้สถานการณ์ทดสอบท่ีต้องการน าแบบ
สอบหรือแบบวดัไปใช้  พร้อมทัง้ได้มีการประยกุต์ใช้ในการวิเคราะห์ความตรงทัว่ไปได้อีกด้วย 

4.2 แนวคิดพืน้ฐานของ G-Theory 
ครอนบาคและคณะ (ศิริชยั  กาญจนวาสี,2555 , 12 ; อ้างอิงจาก Cronbach ; et al. 

1972) ได้เสนอทฤษฎีส าหรับวิ เคราะห์ความน่าเ ช่ือถือของผลการวัดพฤติกรรม ( The 
Dependability of Behavioral Measurements) ส าหรับสถานการณ์ของการวดัผลลกัษณะต่างๆ 
ซึ่งต่อมาเป็นท่ี รู้จักกันในช่ือของทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่า เ ช่ือถือของผลการวัด 
(Generalizability Theory) หรือ G-Theory ทฤษฎีนีไ้ด้ขยายแนวคิดของความเท่ียง (Reliability) 
ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม (CTT) ให้สามารถสรุปผลความเท่ียงในสถานการณ์หรือ
เงื่อนไขการทดสอบลกัษณะตา่งๆได้ 

ทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิมมีพืน้ฐานความเช่ือว่า ความผันแปรของคะแนนท่ี

สงัเกตได้ ( x
2) ประกอบด้วย 2 สว่น คือ ความผนัแปรของคะแนนจริง  ซึ่งเป็นความแตกต่างท่ี

แท้จริงระหวา่งบุคคล และความผนัแปรของคะแนนความคลาดเคลื่อน  ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อน
รวมทุกแหลง่ท่ีไม่สามารถระบุหรือแบ่งแยกได้ (Single error source) นอกจากนีท้ฤษฎีการ
ทดสอบแบบดัง้เดิม มิได้หึความสนใจต่อสถานการณ์หรือเงื่อนไขการวดั และปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง 
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ผู้สอบกบัเงื่อนไขของการวดัท่ีสามารถสง่ผลตอ่ความนา่เช่ือถือของผลการวดั ในขณะท่ี G-Theory 
ได้ให้แนวคิดในการแยกส่วน ความคลาดเคลื่อน (Error) จากหลายแหล่ง (Multiple error 
sources) ประกอยด้วยแหล่ง ความคลาดเคลื่อนอย่างเป็นระบบ (Systematic source) และ
ความคลาดเคลือ่นสุม่ (Random source) มิใช่เป็นความคลาดเคลื่อนรวมเพียงแหลง่เดียวเหมือน
อยา่งทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม 
 

    การแยกสว่นความคลาดเคลือ่นใน G-Theory 

  
     

     
  

 

                          
                   

  
                        Systematic            random 

                                 Error variance        Error variance  

4.3 แนวคิดส าคัญและข้อตกลงเบือ้งต้น 
ศิริชัย  กาญจนวาสี(2555,12) ได้กลา่วว่า G-Theory  เป็นทฤษฎีทางสถิติของการ

วิเคราะห์ความนา่เช่ือถือของผลการวดัในสถานการณ์ของการวดัผลลกัษณะต่างๆท่ีเป็นเป้าหมาย
ของการน าเคร่ืองมือไปใช้โดยการศึกษาความน่าเช่ือถือของผลการวดัตามแนว G-Theory อยู่บน
พืน้ฐานของข้อตกลงเบือ้งต้นดงันี ้

1. คุณลกัษณะท่ีมุ่งวัดของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทัศนคติ ทักษะ หรือ
คณุลกัษณะอ่ืนๆซึง่เป็นเปา้หมายของการวดั  เป็นคา่ที่อยูใ่นสภาวะคงท่ี )Steady state( 

2. ผู้สอบคนเดียวกนัได้คะแนนแตกต่างกันจากการวดัในแต่ละสถานการณ์ หรือ
เงื่อนไขของการวดั  เน่ืองมาจากความคลาดเคลือ่นท่ีเป็นระบบอยา่งน้อย 1 แหลง่  

3. เม่ือพิจารณาผู้ สอบทัง้กลุ่ม ความแปรปรวนของคะแนนท่ีสังเกตได้ 
ประกอบด้วยความแปรปรวนของคะแนนจริง ซึ่งเป็นความแตกต่างท่ีแท้จริงระหว่างบุคคล ความ
แปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนท่ีเป็นระบบอย่างน้อย 1 แหลง่ และความแปรปรวนของ
คะแนนความคลาดเคลือ่นสุม่ 

4.4 ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ G-Theory   
ศิริชยั  กาญจนวาสี(2555,15) ได้กลา่วว่า ในการท าความเข้าใจเก่ียวกับทฤษฎีการ

สรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด มีความจ าเป็นต้องท าความเข้าใจค าศัพท์เฉพาะท่ี
เก่ียวข้อง ค าศพัท์ส าคญั มีดงันี ้
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1.ประชากร (Population) และเอกภพ (Universe) 
G-Theory ได้จ าแนกค าศัพท์ “ประชากร” และ “เอกภพ” ให้มีความหมาย

แตกตา่งกนั ดงันี ้
1.1 ประชากร หมายถึง สิ่งท่ีมุ่งวดัทัง้หมด ในสถานการณ์ของการทดสอบ

ทัว่ไป สิง่ท่ีมุ่งวดัมกัได้แก่ บุคคลหรือผู้ท าการสอบ 
1.2 เอกภพ หมายถึง เงื่อนไขของการวดัท่ีสนใจทัง้หมด กลุม่เงื่อนไขของการ

วดัหรือเรียกว่า ฟาเซท (Facet) ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีคาดว่ามีผลต่อการคาดเคลื่อนของการวัด 
เช่น ความยาวของแบบสอบ รูปแบบของข้อสอบ จ านวนครัง้ของการทดสอบ จ านวนผู้ตรวจให้
คะแนน เป็นต้น ส าหรับเงื่อนไขของการวดัเป็นระดบัของฟาเซท (องค์ประกอบ) ของการวดั เช่น ฟา
เซทของจ านวนผู้ตรวจ อาจก าหนดระดบัเป็น 1,2,3 คน ฟาเซทของความยาวของแบบสอบ อาจ
ก าหนดระดบัความยาวของแบบสอบเป็น 10,30,50 ข้อ เป็นต้น 

หลงัจากออกแบบจ านวนฟาเซท (องค์ประกอบ) จ านวนเงื่อนไข (ระดบัการ
วดั) ของแตล่ะองค์ประกอบแล้ว การวดัท่ีครอบคลมุเงื่อนไขที่สนใจทัง้หมดนัน้ เรียกว่า เอกภพของ
การสรุปอ้างอิง (Universe of Generalization) ซึ่งเป็นเงื่อนไขการวดัทัง้หมดท่ีเป็นเป้าหมายของ
การสรุปอ้างอิงคณุภาพของแบบสอบ  เม่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมลูการทดสอบของประชากรผู้ท า
การสอบภายใต้เงื่อนไขของการวัดท่ีสนใจทัง้หมด เรียกว่า เอกภพของค่าท่ีได้จากการสงัเกต
ทัง้หมด (Universe of Admissible Observation)  

1.3 ฟาเซท ท่ีต้องการศึกษาอาจเป็นองค์ประกอบสุ่ม ( random) หรือ
องค์ประกอบเจาะจง (fix) ถ้าเงื่อนไขการวัดถุกเลือกมาอย่างเจาะจงจากองค์ประกอบท่ีศึกษา 
แสดงว่าผู้ศึกษาสามารถท าการสรุปอ้างอิงความเท่ียงของแบบสอบ  ไปยังองค์ประกอบเฉพาะ
ระดับของเงื่อนไขท่ีเลือกมาศึกษาเท่านัน้ แต่ถ้าเงื่อนไขการวัดได้รับการสุ่มเพื่อเป็นตัวแทน
องค์ประกอบท่ีศึกษา แสดงว่าผู้ศึกษาสามารถท าการสรุปอ้างอิงความเท่ียงของแบบสอบ ไปยัง
ระดบัตา่งๆขององค์ประกอบท่ีศกึษาได้ 

2. การศกึษา G (G-Study) และการศกึษา D (D-Study)  
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงทางการทดสอบ ประกอบด้วยขัน้ตอนของการศึกษาท่ี

ส าคญั 2 ขัน้ตอน ได้แก่ การศึกษาเชิงสรุปอ้างอิง หรือการศึกษา G (Generalizability Study or 
G-Study) กบัการศกึษาเชิงตดัสนิใจ หรือการศกึษา D (Decision Study or D-Study) 
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2.1 การศึกษา G (G-Study) เป็นการสรุปอ้างอิงผลจากการศึกษาตวัอย่าง
ของการวัดตามเงื่นไขท่ีสนใจ บรรยายความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนจากแหล่งความ
คลาดเคลือ่นตา่งๆ เพื่อสรุปอ้างอิงไปยงัเอกภพของการวดั 

2.2 การศกึษา D (D-Study) เป็นการใช้ข้อมูลจากการศึกษา G ท่ีสอดคล้อง
กบัจุดประสงค์เฉพาะของการตดัสินใจเลอืกใช้แบบสอบในสถานการณืตา่งๆของการวดั 

3. ความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์และสัมพันธ์ 
(Absolute and Relative Error Variance)  

ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม (CTT) คะแนนจริง (True score; TP) ของ
ผู้สอบ คือ คา่เฉลีย่ของคะแนนจากการสอบซ า้ๆ ด้วยแบบสอบคูข่นาน ความแปรปรวนของคะแนน
จริงจึงเป็นความแปรปรวนของคา่เฉลีย่ของการสอบซ า้นัน้ และความแปรปรวนของคะแนนท่ีสงัเกต
ได้เป็นผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนจริงกับความแปรปรวนของคะแนนความ
คลาดเคลือ่น ดงันี ้

         =           

        
  =    

      
  

ส าหรับความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลือ่นจากองค์ประกอบต่างๆ
ของการวดั สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่   

3.1 ความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์ (Absolute Error 

Variance ;     
  หรือ   

 ) คือ ความแปรปรวนของ        ซึง่ค านวณได้จากผลรวมของ

ความแปรปรวนของคะแนนจากแหลง่ตา่งๆ ยกเว้น    
  หรือ   

   
3.2 ความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ์ (Relative Error 

Variance;     
  หรือ   

 ) คือ ความแปรปรวนของ        ซึ่งค านวณได้จากผลรวมของ
ความแปรปรวนของคะแนนจากแหลง่ตา่งๆ ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผู้สอบ (p)  

4. สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิง (G-Coefficient) 
ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดัง้เดิม สมัประสิทธ์ิความเท่ียง (Reliability) ของ

แบบสอบเป็นสดัสว่นระหว่างความแปรปรวนของคะแนนจริง กับความแปรปรวนของคะแนนท่ี
สงัเกตได้ ดงันี ้

    Reliability = 
  
 

  
  

         =    
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         =    
  

         =      

ส าหรับ G-Theory สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง (G-Coefficient) เป็นสดัสว่น
ระหว่างความแปรปรวนของคะแนนเอกภพ กับความแปรปรวนของค่าคาดหมายของคะแนนท่ี
สงัเกตได้ ดงันี ้

                  
  
 

   
                

  

เน่ืองจากความแปรปรวนของคะแนนความคลาดเคลื่อนจากองค์ประกอบ
ตา่งๆของการวดั มี 2 ประเภท จึงท าให้สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิง มี 2 ประเภท ได้แก่ 

4.1 สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิงส าหรับการตดัสนิใจเชิงสมับูรณ์(     
 ) 

เม่ือคะแนนความคลาดเคลื่อนเป็นความแปรปรวนของคะแนนความ
คลาดเคลื่อนสมับูรณ์ สมัประสิทธ์ินีบ้่งบอกความเท่ียงของแบบสอบ  ในสถานการณ์ของการ
ตดัสนิท่ีขึน้กบัคะแนนของผู้สอบตามล าพงั ไม่มีการเปรียบเทียบภายในกลุม่หรือระหวา่งกลุม่ 

4.2 สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิงส าหรับการตดัสนิใจเชิงสมัพทัธ์ (    
 ) 

เม่ือคะแนนความคลาดเคลื่อนเป็นความแปรปรวนของคะแนนความ
คลาดเคลือ่นสมัพทัธ์ สมัประสทิธ์ินีบ้ง่บอกความเท่ียงของแบบสอบ  ในสถานการณ์ของการตดัสิน
ท่ีมีการเปรียบเทียบคะแนนระหวา่งผู้สอบ 

5. การศกึษาเพื่อการสรุปอ้างอิง (G-Theory) มีขัน้ตอนการศกึษา 2 ขัน้ตอน คือ 
5.1 G-Study เป็นการสรุปอ้างอิงผลการศึกษาของตัวอย่างการวัดตาม

เงื่อนไขท่ีสนใจด้วยการประมาณค่าความแปรปรวนของคะแนนจริง และความแปรปรวนของ
คะแนนความคลาดเคลือ่นจากแหลง่ตา่งๆ เพื่อการสรุปอ้างอิงไปยงัเอกภพของการวดัและใช้ข้อมูล
ส าหรับการวางแผนเพื่อการตดัสนิใจ  

5.2 D-Study เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษา G-Study ท่ี
สอดคล้องเพื่อการตดัสนิใจเลอืกใช้แบบทดสอบหรือแบบวดัในสถานการณ์ตา่งๆที่เหมาะสม 

6. รูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบ แบง่ออกเป็น 3 แบบ คือ  
6.1 ความสมัพนัธ์แบบไขว้ (Crossed) หมายถึง ความสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ี

แตล่ะระดบัของสิ่งท่ีถูกวดัจะถูกวดัภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทัง้หมด สญัลกัษณ์ท่ีใช้คือ “x” อ่านว่า 
Crossed with เช่น ก าหนดรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบเป็น p × I × r หมายถึง 
นกัเรียน (p) ท าข้อสอบทกุข้อ (i) และผู้ตรวจ (r) ตรวจข้อสอบทกุข้อของนกัเรียนทกุคน 
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6.2 ความสมัพนัธ์แบบแฝง (Nested) เป็นความสมัพนัธ์ท่ีแต่ละระดบัของสิ่ง
ท่ีถูกวัดจะถูกวัดภายใต้เงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน สญัลกัษณ์ คือ “:” อ่านว่า Nested within เช่น 
ก าหนดรูปแบบของความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเป็น I : r หมายถึง ผู้ตรวจข้อสอบ (r) 
ตรวจข้อสอบ (i) ตา่งข้อกนั 

6.3 ความสมัพันธ์แบบผสม (Confounded) หมายถึง ความสมัพันธ์ท่ีมี
ความสมัพนัธ์แบบไขว้และแบบแฝงปนกนั เช่น p × (I : r) หมายถึง นกัเรียน (p) ท าข้อสอบ (i) บาง
ข้อ ท่ีมีผู้ตรวจ (r) ตรวจข้อสอบตา่งข้อกนั 
 

5. การตรวจสอบคุณภาพของประเมิน 
แบบประเมินมีการตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมิน ดงันี ้
5.1 ความเที่ยงตรง (Validity) 

1. ความหมายของความเท่ียงตรง 
ศิริชัย กาญจนวาสี (2556 ,99) ได้ให้ความหมายว่า ความเท่ียงตรง หมายถึง

ความถูกต้องแม่นย าของเคร่ืองมือในการวดัสิ่งท่ีต้องการจะวัด และความสอดคล้องหรือความ
เหมาะสมของผลการวดักบัเนือ้เร่ืองหรือเกณฑ์ หรือทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะท่ีมุ่งวดั  

ล้วน  สายยศและอังคณา สายยศ (2539 ,246)ได้ให้ความหมายว่า ความ
เท่ียงตรง หมายถึง  คุณภาพของแบบทดสอบท่ีหมายถึงแบบทดสอบท่ีสามารถวัดได้ตรงตาม
ลกัษณะหรือจุดประสงค์ท่ีต้องการวดั 

สมนึก ภัททิยธนี (2549,67) ได้ให้ความหมายว่า ความเท่ียงตรง หมายถึง 
คณุภาพของแบบทดสอบท่ีสามารถวดัได้ตรงกับจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ หรือวดัในสิ่งท่ีต้องการวดั
ได้อยา่งถกูต้องแม่นย า 

สุมาลี จันทร์ชลอ (2542,119)ได้ให้ความหมายว่า ความเท่ียงตรง หมายถึง 
ความสอดคล้องระหวา่งคะแนนหรือผลจากการวดักบัเปา้หมายจุดประสงค์ หรือสิ่งท่ีต้องการสอบ
วดั 

เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2551,141) ได้ให้ความหมายว่า ความเท่ียงตรง หมายถึง 
ความสามารถของแบบสอบในการวดัสิ่งท่ีแบบสอบต้องการวดัได้ดีเพียงใด ในขอบเขตท่ีต้องการ 
ภายใต้สถานการณ์หนึง่ กบัประชากรกลุม่เปา้หมายกลุม่หนึง่ 

จากข้างต้นสรุปได้ว่า ความเท่ียงตรง หมายถึง ความสามารถของแบบวัดท่ี
สามารถวดัได้แม่นย าตรงกบัจุดประสงค์และสอดคล้องกบัเนือ้หา หรือเกณฑ์ หรือทฤษฎีท่ีมุ่งวดั 
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2. ประเภทของความเท่ียงตรง 
ล้วน  สายยศและอังคณา สายยศ (2539,246) ได้จ าแนกประเภทของความ

เท่ียงตรงตามคณุลกัษณะหรือจุดประสงค์ท่ีต้องการวดัออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
2.1 ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content  Validity) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสามารถ

วดัได้ตามเนือ้หาที่ต้องการจะวดั และการพิจารณาความเท่ียงตรงชนิดนีจ้ะใช้การวิเคราะห์อย่างมี
เหตผุล โดยได้จ าแนกความเท่ียงตรงตามเนือ้หาออกเป็น 2 ชนิด ดงันี ้

2.1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเหตุผล(Logical Validity)  บางครัง้เรียกว่าความ
เท่ียงตรงเชิงสุม่ เป็ความเท่ียงตรงท่ีให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อนัน้วดัได้ตรงตาม
ตารางวิเคราะห์รายละเอียด (Table of Specifications) หรือไม่ ถ้าเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
แบบอิงกลุม่ ผู้ เช่ียวชาญทางสาขาวิชานัน้จะต้องพิจารณาว่าแบบทดสอบฉบบันัน้มีข้อสอบแต่ละ
ข้อตรงตามพฤติกรรมที่จะวดัและจ านวนข้อสอดคล้องกบัตารางวิเคราะห์รายละเอียดหรือไม่  

ส าหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิงเกณฑ์นัน้ ผู้ เ ช่ียวชาญทาง
สาขาวิชาจะต้องพิจารณาว่า ข้อสอบของแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้นัน้วดัได้ตรงตามจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมหรือไม่  

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาที่สร้างแบบทดสอบจะพิจารณาว่าข้อสอบวดัได้ตรง
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่ ถ้าแน่ใจว่าตรง จะกาเคร่ืองหมายในช่อง +1 ถ้าแน่ใจว่าไม่
ตรง จะกาเคร่ืองหมายในช่อง -1 และถ้าไม่แน่ใจว่าตรงหรือไม่ จะกาเคร่ืองหมายในช่อง 0 ถ้า
ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน ผลการพิจารณาได้ผลเรียงตามล าดบัดงันี ้+1, +1, 0, -1, +1 จากนัน้น าค่าการ
พิจารณามาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สตูรของโรวิเนลลแีละแฮมเบลตนั 

การพิจารณาค่า IOC นี ้จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จึงจะถือว่าวดั
ได้สอดคล้องกนั 

2.1.2 ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ(Face Validity) เป็นคุณภาพของแบบทดสอบ
ท่ีพิจารณาวา่ข้อสอบแตล่ะข้อวดัได้ตรงตามคณุลกัษณะท่ีนิยามไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นความเท่ียงตรงท่ี
เหมาะส าหรับแบบทดสอบวัดด้านความรู้สึก เช่น การวัดด้านบุคลิกภาพ ค่านิยม เป็นต้น ซึ่ง
แบบทดสอบเหลา่นีก้่อนสร้างข้อสอบ จะต้องนิยามสิง่ท่ีจะวดัให้ชดัเจนก่อนหลงัจากนัน้จึงจะสร้าง
ข้อสอบหรือข้อความให้สอดคล้องกบัท่ีนิยามไว้ แล้วให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบข้อสอบหรือข้อความ
แตล่ะข้อความแตล่ะข้อวา่สร้างตรงตามท่ีนิยามไว้หรือไม่ ถ้าสร้างได้ตรงตามท่ีนิยามไว้ ก็แสดงว่า
แบบทดสอบมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาทางด้านความเท่ียงตรงเชิงพินิจ  
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2.2 ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์สมัพนัธ์ (Criterion-Related  Validity) หมายถึง 
คณุภาพของเคร่ืองมือท่ีเอาผลการวดัของแบบทดสอบไปหาความสมัพนัธ์กบัเกณฑ์ท่ีต้องการ เพื่อ
ใช้ในการพยาการณ์ ดงันัน้ความเท่ียงตรงประเภทนีจ้ าแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ 

2.2.1 ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ(Concurrent Validity) (ล้วน  สายยศและ
องัคณา สายยศ,2539,251)  หมายถึง ความเท่ียงตรงท่ีเอาผลการวดัของแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ไป
หาความสมัพนัธ์กบัเกณฑ์ในสภาพปัจจุบนั เช่น คะแนนของแบบทดสอบท่ีวดัความรู้เก่ียวกับว่าย
น า้ไปหาความสัมพันธ์กับคะแนนการว่ายน า้ในเชิงปฏิบัติในปัจจุบัน ถ้าผลปรากฎว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัสงู ก็แสดงวา่แบบทดสอบวดัความรู้เก่ียวกบัวา่ยน า้มีความเท่ียงตรงเชิงสภาพสงู  

2.2.2 ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์(Predictive Validity)(ล้วน  สายยศและ
องัคณา สายยศ,2539,257) หมายถึง ความเท่ียงตรงท่ีได้มาจากเอาผลการวดัของแบบทดสอบท่ี
สร้างขึน้ไปค านวณหาความสมัพนัธ์กับเกณฑ์ในอนาคต เพื่อท่ีจะเอาผลการสอบไปพยากรณ์ผล
ความส าเร็จในอนาคต และการค านวณความเท่ียงตรงเชองพยากรณ์นีจ้ะค านวณตามชนิดของ
แบบทดสอบ 

2.3 ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct  Validity) หมายถึง คุณภาพของ
เคร่ืองมือท่ีสามารถวัดได้ตรงตามลกัษณะหรือตามทฤษฎีต่างๆของโครงสร้างนัน้ หรือวัดได้
ครอบคลมุตามลกัษณะของโครงสร้างของแบบทดสอบมาตรฐาน การค านวณค่าความเท่ียงตรง
เชิงโครงสร้างทัง้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิอิงกลุม่หรืออิงเกณฑ์ มีวิธีการค านวณเหมือนกนั ดงันี ้ 

การค านวณคา่ความสมัพนัธ์ เป็นการค านวณความเท่ียงตรงตามโครงสร้างของ
แบบทดสอบท่ีต้องการหาความเท่ียงตรงโดยเอาคะแนนท่ีได้จากการทดสอบกับคะแนนท่ีได้จาก
การทดสอบแบบทดสอบมาตรฐานท่ีวดัลกัษณะเดียวกนั ไปค านวณคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์      

 
5.2 ความเช่ือมั่น (Reliability) 

1. ความหมายของความเช่ือมัน่ 
ล้วน  สายยศ,อังคณา สายยศ (2539,209) ได้ให้ความหมายของความเช่ือมั่น 

หมายถึง ความคงท่ีของคะแนนท่ีได้จากการสอบนกัเรียนคนเดียวกันหลายครัง้ในแบบทดสอบชุด
เดิม 

สมุาล ีจนัทร์ชลอ (2542,94) ได้ให้ความหมายของความเช่ือมั่น หมายถึง ความ
คงท่ี (stability) ของการวัด กล่าวคือ ไม่ว่าจะสอบวัดก่ีครัง้ด้วยแบบทดสอบชุดเดิมหรือ
แบบทดสอบคูข่นานจะได้คะแนนหรือล าดบัคงท่ี 
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ศิริชัย  กาญจนวาสี(2556,58 )ได้ให้ความหมายของความเช่ือมั่น หมายถึง 
ความคงท่ีหรือความคงเส้นคงวาของผลท่ีได้จากการวดัซ า้ ถ้าการวดัสิง่เดียวกันหลายๆครัง้ได้ค่าท่ี
ค่อนข้างคงเส้นคงวาสงูขึน้เพียงใดก็ถือว่าการวดัมีความเช่ือมั่นมากขึน้เพียงนัน้   ในทางปฏิบติัก็
หมายถึง คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนจากแบบสอบคู่ขนาน 2 ชุด ซึ่งสอบโดยผู้สอบ
กลุม่เดียวกนั  ด้วยวิธีด าเนินการสอบท่ีเป็นอิสระจากกนัแตเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

สมนกึ ภทัทิยธนี (2549,69) ได้ให้ความหมายความเช่ือมั่นไว้ดงันี ้ความเช่ือมั่น 
หมายถึง ลกัษณะของแบบทดสอบทัง้ฉบบัท่ีสามารถวดัได้คงท่ีคงวาไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจ าท า
การสอบใหม่ก่ีครัง้ก็ตาม 

เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2551,121) ได้ให้ความหมายความเช่ือมัน่ไว้ดงันี ้ความเช่ือมั่น 
หมายถึง ความคงเส้นคงวาของคะแนนการสอบจากแบบสอบเดียวกัน 2 ครัง้ต่างเวลากัน หรือ
คะแนนการสอบจากแบบสอบท่ีเทา่เทียมกนั 2 ชุด 

จากข้างต้นสรุปได้วา่ ความเช่ือมัน่ หมายถึง ความสอดคล้องของผลการวดัท่ีได้
จากแบบประเมินในการวัด  โดยไม่ว่าจะประเมินก่ีรายการ  หรือมีผู้ประเมินก่ีคนก็จะได้ผลท่ี
สอดคล้องกนั 

โดยการค านวณหาคา่ความเช่ือมัน่นัน้ (ล้วน  สายยศและอังคณา สายยศ,2539 
,209) ได้กลา่วว่า การค านวณหาค่าความเช่ือมั่นจะค านวณในรูปของการประมาณค่า หาในรูป
ของคา่สมัประสทิธ์ิของความเช่ือมัน่ มกัใช้สญัลกัษณ์วา่ rtt , rxx หรือ rcc  

2. ประเภทของความเช่ือมัน่  
ล้วน  สายยศและอังคณา สายยศ(2539, 209) ได้กลา่วว่าโดยทัว่ไปแล้วความ

เช่ือมั่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบอิงกลุม่ (Reliability of norm-
referenced test) กบัความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Reliability of criterion-referenced 
test) 

2.1 ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบอิงกลุม่(Reliability of norm-referenced test) 
(ล้วน  สายยศ,องัคณา สายยศ,2539,210) ได้กลา่วว่า ความเช่ือมั่นประเภทนีมี้วิธีค านวณหาค่า
สมัประสทิธ์ิอยู ่3 วิธี ดงันี ้

2.1.1 ความเช่ือมัน่แบบความคงท่ีของคะแนน (Stability reliability) เป็นการ
ประมาณค่าความเช่ือมั่นโดยพิจารณาจากคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ 2 ครัง้ในเคร่ืองมือวดัชุด
เดียวกนัวา่ยงัคงมีคา่เทา่กนัเหมือนเดิมหรือไม่ ถ้ามีคา่เหมือนเดิม แสดงวา่มีความคงท่ีของคะแนน 
วิธีนีเ้ป็นวิธีการทดสอบซ า้ (Test-retest method) วิธีการหาความเช่ือมั่นแบบนีมี้จุดอ่อนตรง
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ช่วงเวลาของการทดสอบซ า้ กลา่วคือถ้าการทดสอบครัง้แรกกับครัง้ท่ีสองเว้นช่วงการทดสอบนาน
ไปผลของการสอบครัง้ท่ีสองอาจจะมีผลจากนักเรียนได้รับการฝึกในเร่ืองท่ีทดสอบมากขึน้หรือ
นกัเรียนอาจลมืเนือ้หานัน้ไปท าให้การประมาณค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบต ่าเกินไป แต่ถ้า
การทดสอบครัง้แรกกบัการทดสอบครัง้ท่ีสองเว้นช่วงการทดสอบเร็วไปนกัเรียนอาจจะจ าข้อสอบ
ได้ ท าให้การประมาณคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบสงูเกินไป ผลของการเปลีย่นแปลงค่าความ
เช่ือมัน่นี ้เรียกวา่ carry-over effect  

วิธีการประมาณค่าความเช่ือมั่นแบบสอบซ า้นีจ้ะค านวณหาค่าโดยหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนการสอบสองครัง้โดยใช้สตูรค านวณหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของ
เพียร์สนั (Pearson product-moment coefficient correlation) โดยใช้สตูร 
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เม่ือ      t tr  =    สมัประสทิธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ   
 X   =    ผลรวมทัง้หมดของคะแนนของการสอบครัง้แรก   
 Y   =    ผลรวมทัง้หมดของคะแนนของการสอบครัง้ท่ีสอง   
 XY  =    ผลรวมของทัง้หมดของผลคณูระหวา่งคะแนนการสอบครัง้แรกกับครัง้ท่ีสอง
   

 2X   =    ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสองของการสอบครัง้แรก 

 2Y  =     ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสองของการสอบครัง้ท่ีสอง 
  N =     จ านวนนกัเรียนท่ีเข้าสอบ 

2.1.2 ความเช่ือมั่นโดยใช้แบบทดสอบท่ีเหมือนกันสองฉบบั (Equivalent-
form reliability) เป็นการประมาณค่าความเช่ือมั่นโดยการใช้แบบทดสอบท่ีมีลกัษณะวัดสิ่ง
เดียวกันหรือคู่ขนานกัน (Parallel forms)ไปทดสอบกับนกัเรียนกลุม่เดียวกัน แล้วน าคะแนนท่ีได้
จากแบบทดสอบท้งสองฉบบัท่ีคูข่นานกนัไปค านวณหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเปียร์สนั 

2.1.3  ความเช่ือมั่นโดยใช้ความสอดคล้องภายใน (Internal consistency 
reliability) เป็นการหาความเช่ือมัน่ท่ีใช้แบบทดสอบฉบบัเดียวท าการทดสอบเพียงครัง้เดียว ซึ่งมี
วิธีการประมาณคา่ความเช่ือมัน่ ดงันี ้ 

วิธีท่ี 1 วิธีแบ่งคร่ึงแบบทดสอบ (Split – half method) วิธีนีจ้ะแบ่ง
แบบทดสอบเป็นสองสว่นโดยแบ่งให้แต่ละสว่นมีลกัษณะเป็นคู่ขนานกัน  ดงันัน้จึงนิยมแบ่งเป็น
ฉบบัข้อคูก่บัฉบบัข้อค่ี เม่ือวิเคราะห์หาคา่ความยากเป็นรายข้อแล้ว ก็เรียงข้อสอบจากข้องา่ยไปยงั
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ข้อยากแล้วน าไปสอบกบันกัเรียนเม่ือสอบเสร็จแล้วก็ตรวจให้คะแนนโดยแยกเป็นคะแนนข้อคู่กับ
คะแนนข้อค่ีแล้วน ามาหาค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนข้อคู่กับคะแนนข้อค่ี โดยใช้สตูรของเปียร์
สนั (Pearson product-moment coefficient correlation) จะได้ค่าความเช่ือมั่นเพียงคร่ึงฉบับ 
จากนัน้จึงน าไปหาค่าความเช่ือมั่นของทัง้ฉบับโดยใช้สูตรขยายของสเปี ยร์แมนบราวน์ 
(Spearman-Brown formula)  

วิธีท่ี 2 วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson procedure) คูเดอร์
และริชาร์ดสนัได้พฒันาสตูรท่ีหาความเช่ือมัน่ให้งา่ยเข้า โดยท่ีเคร่ืองมือท่ีจะหาความเช่ือมั่นโดยวิธี
นี ้จะต้องมีลกัษณะท่ีวดัองค์ประกอบร่วมกนั และคะแนนแต่ละข้อต้องอยู่ในลกัษณะท่ีท าถูกได้ 1 
คะแนน ท าผิดได้ 0 คะแนนเท่านัน้ ถ้าตรวจให้คะแนนนอกเหนือจากนีจ้ะใช้วิธีการนีห้าค่าความ
เช่ือมัน่ไม่ได้และวิธีนีจ้ะมีสตูรท่ีใช้หาความเช่ือมัน่อยู ่2 สตูร คือ สตูร KR20 กบั KR21  

สูตร KR – 20  rtt = 
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 เม่ือ rtt แทน  ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
  k แทน จ านวนข้อสอบ 
  2  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 
  p แทน สดัสว่นของคนท่ีท าข้อนัน้ได้ 
  q แทน สดัสว่นของนกัเรียนท่ีท าข้อนัน้ผิด (q = 1 - p) 
 

 สูตร  KR – 21  rtt = 
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 เม่ือ rtt แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
  k แทน จ านวนข้อสอบ 
    แทน คะแนนเฉลีย่ 
  2  แทน คะแนนความแปรปรวน 

วิธีท่ี 3 วิธีของครอนบาค (Cronbach alpha procedure) ครอนบาคได้
พฒันา สตูรหาความเช่ือมัน่ในรูปสมัประสทิธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ในปี ค.ศ. 1951 โดยพฒันา
มาจากสตูร KR20 ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่จะได้ใช้หาคา่ความเช่ือมัน่กบัเคร่ืองมือท่ีไม่ได้ตรวจให้คะแนน
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เป็น 1 กบั 0 จะตรวจให้คะแนนลกัษณะใดก็ได้ เช่น ถ้าท าถกูได้คะแนนเป็น 10, 8 หรือในลกัษณะ
แบบสอบถามท่ีให้คะแนนแตล่ะข้อเป็น 3, 2, 1 หรือ 5, 4, 3, 2, 1 ก็ได้ 

                      = 
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  เม่ือ  คือ สมัประสทิธ์ิความเช่ือมัน่ 
   k คือ จ านวนข้อสอบ 
                   2

i  คือ คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
วิธีท่ี 4 วิธีของฮอยท์ (Hoyt’s ANOVA procedure) การหาค่าความเช่ือมั่น

โดยวิธีนีเ้หมาะส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูประเภทตรวจให้คะแนนต่างๆกัน ในแต่ละข้อ  
เช่นเดียวกับการหาความเช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา แต่วิธีการค านวณแบบฮอยท์นีใ้ช้หลกั
สถิติของการวิเคราะห์ความแปรปรวน  

        ttr     =     
P

E

MS

MS
1  

  เม่ือ    EMS   คือ   คะแนนความแปรปรวนของความคลาดเคลือ่น  

   PMS    คือ  คะแนนความแปรปรวนระหวา่งคน 

ล้วน  สายยศและองัคณา สายศ (2539 ,223) ได้กลา่วไว้ว่า การหาค่าความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าสามารถค านวณหาได้หลายวิธี แต่มี
ลกัษณะการใช้ท่ีแตกต่างกัน แบบทดสอบท่ีก าหนดเวลาในการสอบ(Speed test) ควรใช้วิธีหา
ความเช่ือมัน่แบบความคงท่ีของคะแนน คือใช้วิธีสอบซ า้(Test-retest method) กับความเช่ือมั่นท่ี
ใช้แบบทดสอบเหมือนกันสองฉบบัหรือแบบทดสอบคู่ขนาน (Equivalent-form or Parallel-form) 
ส าหรับการหาความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีหาความสอดคล้องภายใน ( Internal consistency) นัน้ 
เหมาะกบัแบบทดสอบท่ีมีการสอบเพียงครัง้เดียว และเป็นแบบทดสอบท่ีวดัในสิ่งเดียวกันหรือเป็น
แบบทดสอบท่ีเป็นเอกพนัธ์ 

2.1.4  ความเช่ือมัน่ท่ีมีผู้ให้คะแนนมากกว่า 1 คน เป็นการหาความเช่ือมั่นท่ี
ใช้แบบทดสอบฉบบัเดียวท าการทดสอบเพียงครัง้เดียว และมีผู้ตรวจให้คะแนนมากกว่า 1 คน เช่น 
แบบทดสอบเรียงความ เป็นต้น ซึ่งหาในรูปของสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง (Generalizability 
Coefficient) ท่ีครอนบาค เกลเซอร์และราชารัตนมั และเบรนแนน  
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5.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
สมนึก ภทัทิยธนี (2549,71) ได้ให้ความหมายว่า อ านาจจ าแนก (Discrimination)  

หมายถึง  ความสามารถของข้อสอบในการจ าแนกผู้สอบท่ีมีคุณลกัษณะ หรือความสามารถ
แตกตา่งกนัออกจากกนัได้ ข้อสอบท่ีดี จะต้องมีอ านาจจ าแนกสงู ตามทฤษฎีการวดัผลแบบอิงกลุม่  
โดย ล้วน  สายยศและอังคณา สายยศ (2539,185) ได้กล่าวว่า ค่าอ านาจจ าแนกนีจ้ะมี
ความหมายในรูปคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ ซึง่มีคา่อยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 โดยทัว่ไปแล้วข้อสอบท่ีมี
คา่อ านาจจ าแนกใช้ได้จะมี คา่มากกวา่หรือเท่ากับ 0.20 และถ้าข้อสอบข้อนัน้มีค่าอ านาจจ าแนก
ใกล้ +1 ก็แสดงวา่ข้อสอบข้อนัน้สามารถจ าแนกคนเก่งและคนอ่อนได้ถกูต้องสงูมาก  แตถ้่าข้อใดมี
คา่อ านาจจ าแนกเป็นลบหรือคา่ใกล้ 0 แสดงวา่ข้อสอบข้อนัน้จ าแนกคนเก่ง  คนอ่อนไม่ได้ดี   

จากข้างต้น สรุปได้ว่า อ านาจจ าแนก (Discrimination)  หมายถึง  ความสามารถ
ของแบบประเมินในการจ าแนกผู้สอบท่ีมีคุณลกัษณะ หรือความสามารถแตกต่างกันออกจากกัน
ได้ 

การตรวจสอบอ านาจจ าแนกมีหลายวิธีในท่ีนีข้อน าเสนอวิธีท่ีใช้ในแบบประเมิน ดงันี ้
วิธี  สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ใช้กบักรณีท่ีคะแนนเป็นแบบช่วงที่เทา่กนั เช่น 1 2 3 4 5 

ซึ่งคะแนนมากมักเป็นลกัษณะท่ีเห็นด้วยอย่างมาก เม่ือผู้ตอบเลือกตอบตวัเลือกท่ีมีคะแนนมาก
ยอ่มได้คะแนนรวมมากด้วย การทดสอบนยัส าคญัของคา่อ านาจจ าแนกสามารถตรวจสอบได้จาก
ตารางทดสอบคา่วิกฤติของ r แบบเพียร์สนั (ล้วน  สายยศ,องัคณา สายศ.2539 : 299-306) 

     2222 .  
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6. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
6.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะการช่วยเหลือตนเอง 

สนัติยา ช่วยหนู (2551) ได้พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์งานร่วมกบัวิธีลกูโซย้่อนกลบั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
พฒันาความสามารถในการช่วยเหลอืตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ท่ีขาดทกัษะ
การช่วยเหลอืตนเอง โดยใช้วิธีการสอนแบบหลกัการวิเคราะห์งานร่วมกบัวิธีลกูโซ่ย้อนกลบั โดยใช้
เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแผนการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองและแบบบนัทึกพฤติกรรมของแต่
ละทักษะการช่วยเหลือตนเอง ผลการวิจัยพบว่า หลงัจากใช้วิธีการสอนแบบการวิเคราะห์งาน
ร่วมกบัวิธีลกูโซย้่อนกลบั เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
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มาศพร แกล้วทนง (2551) ได้ศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับนักเรียน
บกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง ท่ีได้ รับการฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับการใช้
ภาพประกอบ โดยใช้เคร่ืองมือคือ แผนการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน า้โดย
การวิเคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ  แบบบนัทึกพฤติกรรมทกัษะการช่วยเหลือตนเองใน
ด้านการใช้ห้องน า้และสื่อรูปภาพประกอบแผนการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองทางด้านการใช้
ห้องน า้ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงทัง้สามคน
สามารถปฏิบติัทกัษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน า้ได้ถูกต้องทุกขัน้ตอนหลงัได้รับการฝึก
โดยการวิเคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ 2. หลงัได้รับการฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับ
การใช้ภาพประกอบ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงทัง้สามคนสามารถ
ปฏิบติัทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในการใช้ห้องน า้ได้ดีกวา่ก่อนการฝึกโดยการวิเคราะห์งานร่วมกับ
การใช้ภาพประกอบ 

พรพรรณ แสงแปงวัง (2555) ได้พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้
ห้องน า้ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้กิจกรรมเสริมทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง โดยใช้เคร่ืองมือ คือ กิจกรรมเสริมทกัษะการช่วยเหลือตนเองและแบบประเมินทกัษะการ
ช่วยเหลอืตนเองในด้านการใช้ห้องน า้ ผลการวิจัยพบว่า 1. ทกัษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการ
ใช้ห้องน า้ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได้ อาย ุ6 – 10 ปี หลงัการใช้
กิจกรรมเสริมทกัษะการช่วยเหลือตนเองมีทกัษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน า้สงูขึน้
กว่าก่อนการทดลองในระดับดีมาก 2. ทกัษะการช่วยเหลือตนเองในด้านการใช้ห้องน า้ของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาหลงัการใช้กิจกรรมเสริมทกัษะการช่วยเหลือตนเองสงูขึน้
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

นรินทร์ รินพนสัสกั (2557) ได้พฒันาทกัษะช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจ าวนัของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญาโดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม โดยใช้เคร่ืองมือ 1. คู่มือการพฒันา
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 2.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง 3.แบบ
ประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในชีวิตประจ าวนัของเด็กปฐมวยั 4.แบบประเมินความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางปัญญา 5.แบบประเมินทกัษะของผู้ปกครองในการฝึกเด็ก
ให้ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั 5.แบบประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรมของผู้ปกครอง 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ทักษะของการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัของเด็กปฐมวัยท่ีมีความ
บกพร่องทางปญญามีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองโดยรวมและรายด้านสูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   2. ความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง, ทกัษะของผู้ปกครองเก่ียวกบั
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การพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปญญาหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง และ
แตกต่างอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองในรูปแบบการ
พฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปญญา
โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัดีมาก 

เอ.อาร์ เดชปันเด และคณะ (A.R.Deshpande; et al, 2013, 933-935) ได้อธิบายถึง
การประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศอินเดีย
ในโรงเรียนนนัดนัวนั จ านวน 165 คน ในหวัข้อ การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การสื่อสาร 
การเคลือ่นท่ี การใช้เงิน ผลการวิจัยพบว่าทกัษะการเจอกันในสงัคมเป็นข้อเสียเปรียบและ ทกัษะ
ในการช่วยเหลือตนเองล่าช้า พวกเขาท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้ยาก เม่ืออายุเพิ่มมากขึน้
ทกัษะทางสงัคมก็จะดีขึน้ แต ่ไอคิวทางสงัคมไม่ได้เพิ่มขึน้  ซึ่งเด็กกลุม่นีย้งัต้องการการช่วยเหลือ
ทางการศกึษาพิเศษและการฝึกฝนมากยิ่งขึน้ 

เกริด เดอ กราฟและอีริก เดอ กราฟ (Gert de Graff and Erik de Graff,2016, 120-
131) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะทางภาษาและทักษะทาง
วิชาการในบุคคลท่ีเป็นดาวน์ซินโดรม โดยกลุม่ตวัอย่าง 1,252 คนได้รับการสงัเกตจากผู้ปกครอง 
ผลการวิจัยพบว่า ทกัษะทางภาษาจะเพิ่มขึน้จนถึงอายุ 12 ปีจากนัน้จะอยู่คงท่ีในระดบันีต้่อไป 
ทักษะการช่วยเหลือตนเองจะเพิ่มขึน้ในช่วงวัยเด็กและช่วงวัยรุ่น ทักษะทางวิชาการและ
คอมพิวเตอร์จะพฒันาจนถึงอาย ุ14 ปีแตท่กัษะดงักลา่วจะเป็นทกัษะท่ีได้รับการพฒันาท่ีน้อยกว่า
ทักษะในด้านอ่ืนๆ โดยในงานวิจัยนีย้ังพบอีกว่าเด็กท่ีได้รับการส่งเสริมในการจัดการเรียนใน
ห้องเรียนพิเศษซึ่งมีอคิวสงูกว่าทกัษะทางวิชาการจะน้อยกว่าเด็กซึ่งอยู่ในห้องเรียนปกติแต่ไอคิว
ต ่ากวา่   

จากการศกึษางานวิจยัท่ีได้กลา่วมาข้างต้นและงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเอง พบว่า การใช้เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลทางด้านทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาส่วนใหญ่จะเป็นแบบบันทึกพฤติกรรมการ
ช่วยเหลอืตนเองและแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ซึง่เคร่ืองมือดงักลา่วจะเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีสร้างเพื่อประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองเป็นรายด้าน การประเมินสว่นใหญ่เป็นแบบมาตร
ประมาณคา่หรือแบบตรวจสอบรายการ  ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะสร้างเคร่ืองมือวดัทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง ท่ีมีแบบประเมินท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
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6.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมินตามสภาพจริง 
พวงเพชร ขาวปลอด (2546) ได้สร้างรูปแบบการวดัและการประเมินผลตามสภาพ

จริงและศึกษาผลการวดัการประเมินผลตามสภาพจริงในรายวิชาคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการวดัและการประเมินผลตามสภาพจริงเม่ือน าไปวดัและประเมินผลตามสภาพจริงของ
นกัเรียนพบวา่ ในแตล่ะช่วงของการวดันกัเรียนมีเจตคติ ความพึงพอใจและความกระตือรือร้นใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีสงูขึน้ ผลสดุท้ายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดีขึน้ 

สปุราณี  เพชรา (2553) ได้พฒันารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 และศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการพฒันารูปแบบการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการประเมิน
ตามสภาพจริงส าหรับผู้ เช่ียวชาญ  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการประเมินตาม
สภาพจริงส าหรับครูผู้สอนและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
แบบทดสอบระหว่างเรียน 3 ฉบับ แบบวัดความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์  แบบสงัเกต
พฤติกรรมการเรียนรายบุคคล  แบบบันทึกการตรวจงาน  ใบงานและแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงท่ี
พฒันาขึน้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสุด โดยประสิทธิผลทัง้ 3 ด้านมีคะแนน
พฒันาขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทัง้ 3 ด้าน 

สาวิตรี  จุ้ยทอง (2554) ได้สร้างชุดเคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 5 ฉบับและ
ตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบของชุดเคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง จ านวน 3 
รูปแบบ  โดยการประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั (Generalizability 
Theory) เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้จ านวน 5 ฉบบัประกอบด้วย  แบบทดสอบวดัความสามารถจริง  แบบ
สงัเกตพฤติกรรมการแสดงออกในการเรียนรู้  แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน  แบบวัดการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และแบบวัดการก ากับตนเอง  ผลการวิจัยพบว่า ชุดเคร่ืองมือมีค่า
สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิงเทา่กบั 0.89 , 0.92 , 0.93 ตามล าดบั 

วิทยา รัตนวิจิตร (2556) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะการดูแลรักษา
ผู้บาดเจ็บฉกุเฉินของนกัเรียนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูเวชกิจฉุกเฉินชัน้ปีท่ี 2 โดยใช้
การประเมินตามสภาพจริง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย สถานการณ์จ าลองการบาดเจ็บ
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ฉกุเฉิน แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการดแูลรักษาผู้บาดเจ็บฉกุเฉิน  แบบสงัเกตจริยธรรมการดูแล
รักษาผู้บาดเจ็บฉกุเฉิน  แบบสงัเกตทกัษะการปฎิบติัการดแูลรักษาผู้บาดเจ็บฉกุเฉิน  และแบบแระ
เมินรูปแบบการประเมินสมรรถนะการดูแลรักษาผู้ บาดเจ็บฉุกเฉินของนักเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพขัน้สงู เวชกิจฉุกเฉินชัน้ปีท่ี 2  โดยผลการศึกษาคุณภาพของรูปแบบการ
ประเมินพบว่ามีความสอดคล้องกับสภาพจริงและสามารถสร้างความท้าทายให้ผู้ เข้ารับการ
ทดสอบ และช่วยให้การประเมินตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการประเมินทกัษะและกระบวนการ 

อแมนด้า โมเรโนและแมร่ี เคริด (Amanda J Moreno and Mary M Klute,2011, 
484-496) การศึกษาครัง้นีไ้ด้ท าการศึกษาความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นของแบบประเมินตาม
สภาพจริงของเด็กวยัทารกและวยัเตาะแตะโดยใช้แบบวดั LTR-CAR  กลุม่ตวัอย่าง 136 คน ผลท่ี
ได้พบวา่ ผลท่ีได้มีนยัส าคญัทางสถิติ จ านวนท่ีเพิ่มขึน้ของเด็กวยัทารกและวยัเตาะแตะท่ีไม่ได้รับ
การดแูลจากบิดามารดา การใช้แบบประเมินตามสภาพจริงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัและ
ช่วยในการวางแผนและให้โอกาสในการเรียนรู้กบัเด็ก  

อนาสตาเซีย เปกิสและเอลไทไม จอร์จิโอโต (Anastasios Pekis and Efthymia 
Gourgiotou,2017,182-210) ได้ท าการศึกษาการรับรู้ของผู้ ปกครองท่ีมีต่อเด็กโดยใช้การ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยระบบการสุม่ตวัอย่างงาน โดยกระบวนการประเมินตามสภาพจริง
ในการศกึษาก่อนวยัเรียน (เตรียมอนบุาล) จะเพิ่มความเช่ือมัน่ในกระบวนการสอน นวตักรรมทาง
การศกึษาจะเป็นประโยชน์ให้กบัผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในระบบของการศึกษาปฐมวยั ทัง้เด็ก ครูและ
ผู้ปกครอง วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พื่อศกึษาการรับรู้ของผู้ปกครองต่อกระบวนการวดัประเมิน
ของเด็ก กลุม่ตวัอยา่งคือผู้ปกครอง 18 คน ผลท่ีได้พบว่า การประเมินผลของเด็กท าให้ผู้ปกครอง
รับรู้ถึงปัญหาและยอมรับในการประเมินในห้องเรียน  โดยการประเมินผลตามสภาพของเด็กเป็น
สิง่ท่ีได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางเน่ืองจากเป็นการประเมินท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษาในสมัน
ใหม่ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีได้กล่าวมาข้างต้นและงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ประเมินผลตามสภาพจริง พบว่า เม่ือน าชุดเคร่ืองมือการประเมินผลตามสภาพจริงไปใช้มีการ
ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือโดยใช้ทฤษฎีในทางวดัและประเมินผลท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะ
ท าให้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินมีคุณภาพมากยิ่งขึน้  จากการสงัเคราะห์งานวิจัยดงักล่าวจะ
พบว่าเม่ือน าการประเมินตามสภาพจริงไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเคร่ืองมือ จะได้เคร่ืองมือท่ีมี
คุณภาพและตรงตามบริบทของเนือ้หางานวิจัยมากขึน้ ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน าการประเมินตาม



  54 

สภาพจริงไปประยกุต์ใช้กบัการสร้างชุดเคร่ืองมือการประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจัยเพื่อสร้างแบบประเมินและคู่มือทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริงและ
ศกึษาคณุภาพของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือ
ของผลการวดั  ซึง่ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามระยะดงันี ้
 ระยะท่ี 1 การสร้างแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความนา่เช่ือถือของผลการวดั  
 ระยะท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 
 ระยะท่ี 3 การสร้างคูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุป
อ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั  
 กระบวนการสร้างแบบประเมินและคูมื่อท่ีใช้ในการประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของ
เด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และ
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั มี 3 ระยะ ดงัแสดงในภาพประกอบ 
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รายละเอียดของการด าเนินการวิจยัในแตล่ะขัน้ตอนมีดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 กระบวนการสร้างและตรวจสอบแบบประเมินและคูมื่อท่ีใช้ในการประเมินทกัษะ

การช่วยเหลอืตนเอง 

ระยะที่ 1 

การสร้างแบบประเมินทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โดย
ประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพ
จริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความน่าเช่ือถือของผลการวดั 

 

ศึกษาข้อมูลในเร่ืองทักษะ
การช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญาของ
โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 

สมัภาษณ์ 
ผู้เช่ียวชาญ 

สร้างแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา  

ระยะท่ี 2 
การตรวจสอบคณุภาพของแบบ
ประเมนิทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง
ทางสตปัิญญา โดยประยกุต์ใช้การ
ประเมนิตามสภาพจริง  และทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของ
ผลการวดั 

   น าแบบประเมนิไปหาความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 

น าแบบประเมนิไปเก็บข้อมลูกับประชากรแล้ว
ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมนิทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเองของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง
ทางสตปัิญญา  
 

ระยะที่ 3 

การพฒันาคู่มือการใช้แบบประเมนิ
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเดก็
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง
สตปัิญญา โดยประยกุตใ์ช้การ
ประเมนิตามสภาพจริง  และทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผล
การวดั 

สร้างคูมื่อการใช้แบบประเมนิทกัษะการช่วยเหลือ

ตนเองของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง

สตปัิญญา  

ตรวจสอบความเหมาะสมของคูมื่อโดย

ผู้เช่ียวชาญทางด้านการศกึษาพเิศษและทางด้าน

การวดัผลการศกึษา 
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ระยะที่ 1 การสร้างแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุป
อ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด  

การด าเนินการวิจัย 
1.1 การศึกษาข้อมูลในเร่ืองทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
1.1.1 ศึกษา เอกสาร แนวคิดและทฤษฎีในงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการ

ช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
1.1.2 สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาพิเศษ 1 ท่าน ผู้ เช่ียวชาญ

ทางด้านการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 1 ทา่น  และผู้ เช่ียวชาญทางด้านการสอนเด็กปฐมวยั
จ านวน 1 ท่าน เก่ียวกับทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา   

1.1.3 สงัเคราะห์เอกสาร  แนวคิดและทฤษฎีกับข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น   

1.2 การสร้างแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความนา่เช่ือถือของผลการวดั  

1.2.1 ก าหนด กรอบแนวคิดของงานวิจัยเพื่อสร้างแบบประเมินทักษะการ
ช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตาม
สภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดั  แบบประเมินทกัษะการ
ช่วยเหลอืตนเอง ประเด็นการประเมิน 

1.2.2 สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (analytic scoring 
rubric)  ในการสงัเกตทกัษะการช่วยเหลือตนเองในด้านทกัษะการแต่งตวั  ทกัษะการรับประทาน
อาหาร  ทักษะการดูแลอนามัยตนเอง และทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวนั โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินออกเป็น  4 ระดบั  คือ 3,2,1,0 

 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์  เป็นผู้ เช่ียวชาญท่ีได้จากการเลือกตวัอย่างแบบ
เจาะจง (purposive  sampling)  จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 1. ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา
พิเศษ  คือ ผู้ ท่ีมีคณุวฒุิทางการศึกษาระดบัปริญญาเอกทางด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 1 ท่าน 
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2. ผู้ เช่ียวชาญทางการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ คือ ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษไม่น้อยกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ทา่น 3. ผู้ เช่ียวชาญทางการสอนเด็กปฐมวยั คือ ผู้ ท่ี
มีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวยัไม่น้อยกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ทา่น 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย  คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (semi-structural 
interview form)  ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษาพิเศษ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการสอนเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ และผู้ เช่ียวชาญทางด้านการสอนเด็กปฐมวยัเก่ียวกับทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  โดยมีการด าเนินการดงันี ้

1. การสร้างแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบท่ีมีประเด็นค าถามก าหนดไว้ล่วงหน้า 
เก่ียวกบัทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   

ตวัอยา่งค าถาม 
1. ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญาช่วงอาย ุ4 – 6 ปี มีการแสดงออกในแตล่ะทกัษะในลกัษณะใด 
2. สิง่ท่ีบง่ชีถ้ึงความแตกตา่งที่ส าคญัของทกัษะการช่วยเหลือตนเองในแต่ละ

ทกัษะ 
2. น าแบบสมัภาษณ์ ไปให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ช่วยตรวจ

พิจารณาว่าค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ท่ีก าหนดขึน้นัน้มีความชัดเจนและสามารถท าการ
สมัภาษณ์ได้หรือไม่ แล้วปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสมัภาษณ์ไปเก็บข้อมลู 
  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาพิเศษ และ

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการสอนเด็กปฐมวยั  น าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาตรวจสอบเพื่อค้นหา
ข้อความส าคญั (Significant  Statements) จากนัน้น ามาจัดกลุม่ (Categories) เพื่อน ามาสรุป
เป็นประเด็นข้อค้นพบ (Themes) 
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ระยะที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัย
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดั   

การด าเนินการวิจัย 
2.1  น าแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษาพิเศษ  ทางด้านปฐมวยัและทางด้าน
การวดัผลการศกึษาตรวจความเท่ียงตรงตามเนือ้หา โดยพิจารณาตรวจสอบข้อค าถามในแต่ละข้อ
ว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับนิยามศัพท์เฉพาะท่ีมีค่าเท่ากับหรือ 
มากกว่า0.50 ขึน้ไป  ถ้าข้อใดมีค่าดชันีความสอดคล้องน้อยกว่า 0.50 ผู้วิจัยได้ไปปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 

1. ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาพิเศษ  คือ ผู้ ท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทางด้านการศกึษาพิเศษ จ านวน 1 ทา่น 

2. ผู้ เช่ียวชาญทางการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ คือ ผู้ ท่ีมีประสบการณ์
ด้านการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษไม่น้อยกวา่ 5 ปี จ านวน 1 ทา่น 

3. ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการวดัผลการศกึษา คือ ผู้ ท่ีมีคณุวฒุิทางการศึกษาระดบั
ปริญญาเอกทางด้านการวดัผลการศกึษา จ านวน 1 ทา่น 

4. ผู้ เช่ียวชาญทางการสอนเด็กปฐมวยั คือ ผู้ ท่ีมีประสบการณ์ด้านการสอนเด็ก
ปฐมวยัไม่น้อยกวา่ 5 ปี จ านวน 2 ทา่น 

2.2 น าแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาท่ีผา่นการคดัเลอืก  น าไปใช้ประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  โดยผู้ประเมินเป็นครูและผู้ปกครอง  เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบ
คณุภาพของแบบประเมินประกอบด้วย อ านาจจ าแนก  ความเช่ือมั่น  และความน่าเช่ือถือของผล
การวดั 

 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้ เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา       
อาย ุ4 -  6 ปี     ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา 2561 จ านวน 11 โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร มี
ประชากรทัง้สิน้  22   คน ซึง่ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษากบัประชากรทัง้หมด 
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ตาราง 4 ประชากรในการวิจยั 
 

โรงเรียน จ านวน 
1.โรงเรียนวดัมหาธาตุ 
2.โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนกุลู) 
3.โรงเรียนวดัราชสงิขร 
4.โรงเรียนวดัแปน้ทอง (สามวาวิทยา) 
5.โรงเรียนคลองปักหลกั 
6. โรงเรียนสเุหร่าจรเข้ขบ(กลางกรูอุปถมัภ์) 
7. โรงเรียนชุมทางตลิง่ชนั 
8. โรงเรียนคลองทวีวฒันา 
9. โรงเรียนเพชรเกษม 
10. โรงเรียนวดัเลา(คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) 
11. โรงเรียนบางขนุเทียนศกึษา 

1 คน 
1 คน 
8 คน 
1 คน 
1 คน 
2 คน 
1 คน 
1 คน 
3 คน 
1 คน 
2 คน 

รวม 22 คน 

 
กลุ่มตัวอย่างผู้ประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีเป็นประชากร

ประกอบด้วย ครูและผู้ ปกครอง   โดยกลุ่มตัวอย่าง ท่ีได้เป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive  sampling)  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย คือ  แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

 
การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล 

ผู้วิจยัท าการเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับ
พิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ และได้รับใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิ จัย 
เอกสารข้อมูลค าอธิบายส าหรับผู้ เข้าร่วมการวิจัยและใบยินยอม หมายเลขข้อเสนอการวิจัย 
SWUEC-477/2561E ผู้วิจยัชีแ้จงผู้ให้ข้อมลูทราบวา่ ผู้วิจยัจะไม่เปิดเผยข้อมลูใดท่ีเช่ือมโยงถึงผู้ให้
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ข้อมูลรวมการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และอภิปรายผล จะเป็นการน าเสนอในภาพรวม
เทา่นัน้ โดยท่ีผู้ เข้าร่วมการวิจยัสามารถถอนตวัได้ทกุเวลา 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน  ดังนี ้

1. การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content  Validity) ของแบบประเมินโดย
ใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) โดยผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาพิเศษ 2 ท่าน  
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการสอนเด็กปฐมวัย 2 ท่านและผู้ เช่ียวชาญทางด้านวัดผล 1 ท่าน  เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนือ้หา ภาษาและลกัษณะ พฤติกรรมบง่ชีข้องแบบประเมินท่ีสร้างขึน้
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบันิยาม  ซึง่มีเกณฑ์การคดัเลอืก คา่ IOC ต้องใช้ 0.50 เป็นต้น
ไป 

2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

2.1  อ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item  Total  
Correlation) (ล้วน  สายยศ,องัคณา สายยศ, 2539)  

2.2 ความเช่ือมั่น (Reliability)โดยวิธีหาความสอดคล้องภายใน ( Internal  
Consistency) ของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งค านวณได้จากสตูรของครอนบาค 
(Cronbach alpha procedure) (ล้วน  สายยศ,องัคณา สายยศ, 2539)  

2.3 ความเช่ือมั่นโดยใช้ความสอดคล้องระหว่างผู้ ประเมินจากดัชนีความ
สอดคล้องระหวา่งผู้ประเมิน (Rater  Agreement  Index: RAI)  

2.4 ความน่าเช่ือถือของผลการวัด โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง
ความนา่เช่ือถือของผลการวดั (G-Coefficient) ในสถานการณ์ท่ีก าหนดนัน้ โดยน ามาหาค่าความ
เช่ือมัน่เป็นรายบุคคล  จ านวนทัง้สิน้ 25 ข้อ   โดยโมเดลของการวดัคือ P × I   (I คือจ านวนรายการ
ประเมิน) 

- สัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงส าหรับการตัดสินใจเชิงสัมบูรณ์(     
 ) 

ค านวณจากสตูร Brennan (2010) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป G-String 

 - สัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงส าหรับการตัดสินใจเชิงสัมพัทธ์ (    
 ) 

ค านวณจากสตูร Brennan (2010) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป G-String 



  62 

ระยะที่ 3 การพัฒนาคู่มือการใช้แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดั  

การด าเนินการวิจัย 
1. ศกึษาเอกสาร งานวิจยั เพื่อให้ได้ลกัษณะของคู่มือการใช้แบบประเมินทกัษะการ

ช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตาม
สภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 

2. สร้างคูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความนา่เช่ือถือของผลการวดั 

3. น าคู่มือการใช้แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเอง ไปให้คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ช่วยตรวจพิจารณาอีกครัง้ว่าคู่มือท่ีก าหนดขึน้นัน้มีความชัดเจนและ
สามารถน าไปใช้ได้หรือไม่ 

4. ก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่าในการประเมินความ
เหมาะสมของคูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ออกเป็น มากท่ีสดุ  มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ 

5. น าคูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านการศกึษาพิเศษและทางด้านการวดัผลการศึกษาตรวจพิจารณาว่าเกณฑ์ในการประเมิน
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองท่ีสร้างขึน้ มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้เป็นคูมื่อได้หรือไม่เพื่อ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิ่งขึน้  
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ตาราง 5 ตวัอยา่งแบบประเมินคูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
 

ค าชีแ้จง  กรุณาพิจารณาข้อความต่อไปนี ้และท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น 
และความรู้สกึท่ีแท้จริงของทา่นมากท่ีสดุ รายการประเมินมีระดบัความคิดเห็น เข้าใจและไม่เข้าใจ 
 

รายการ การประเมินความเหมาะสม 
มากท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสดุ 
1. หลกัการเหตุผลของคู่มือการใช้แบบ
ประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 

     

2. วัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้แบบ
ประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 

     

3. แนวทางการวดัทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง 

     

 

ผู้ประเมิน 
ผู้ ประเมินในการวิจัย  เป็นผู้ เช่ียวชาญท่ีได้จากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 

(purposive  sampling)  จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษาพิเศษ 1  ท่าน
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการสอนเด็กปฐมวัย 1 ท่านและผู้ เช่ียวชาญทางด้านการวัดผลการศึกษา 
จ านวน 1 ทา่น 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัประกอบด้วย   แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้

แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง โดยผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษาพิเศษและทางด้านการ
วดัผลการศกึษา ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามมาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัตามความ
เหมาะสมคือ เหมาะสมมากท่ีสดุ  เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมน้อย  เหมาะสม
น้อยท่ีสดุ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ความเหมาะสม เก่ียวกับคู่มือการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือ

ตนเอง โดยผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาพิเศษ  1 ท่าน ผู้ เช่ียวชาญทางด้านปฐมวยั 1 ท่านและ
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการวดัผลการศึกษา จ านวน 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในด้าน
ตา่งๆขององค์ประกอบคูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้แบบประเมิน
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง น าผลการประเมินมาค านวณหาค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
แล้วน าคา่เฉลีย่มาเทียบกบัเกณฑ์  ซึง่แบง่เป็น 5 ระดบั คือ  

คา่เฉลีย่  4.50  –  5.00     หมายถึง    มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
คา่เฉลีย่  3.50  –  4.49     หมายถึง    มีความเหมาะสมมาก 
คา่เฉลีย่  2.50  –  3.49     หมายถึง    มีความเหมาะสมปานกลาง 
คา่เฉลีย่  1.50  –  2.49     หมายถึง    มีความเหมาะสมน้อย 
คา่เฉลีย่  1.00  –  1.49     หมายถึง    มีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

หากผลการประเมินอยู่ในระดบัเหมาะสมมากถึงมากท่ีสดุ นั่นคือ มีค่าเฉลี่ยตัง้แต ่
3.50 ขึน้ไป ถือว่าใช้ได้ ไม่ต้องท าการปรับปรุง  แต่ถ้าผลการประเมินอยู่ในระดบัเหมาะสมปาน
กลางถึงเหมาะสมน้อยท่ีสดุ นัน่คือ  มีคา่เฉลีย่ต ่ากวา่ 3.50 ต้องท าการปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้

1. ติดตอ่ขอหนงัสอืรับรองและแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ  ถึงผู้บริหารสถานศกึษาท่ีท าการเก็บข้อมูล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู 

2. น าหนงัสอืรับรองไปติดตอ่สถานศกึษาท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมลู เพื่อขอนดัหมาย
วนัเวลาที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมลู 

3. จดัเตรียมแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองและคู่มือการใช้แบบประเมินให้
พร้อมเพื่อน าไปใช้ในการประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยั 

4. น าแบบการประเมินทกัษะช่วยเหลอืตนเองสง่ไปโรงเรียนท่ีจัดการเรียนร่วมในเขต
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 11 โรงเรียนท่ีเป็นประชากรในงานวิจยั 
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5. น าแบบประเมินไปประเมินจากการปฎิบติัจริงของเด็กโดยผู้ประเมินคือ ครูและ
ผู้ปกครอง 

6. เก็บข้อมลูท่ีได้จากแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองมาวิเคราะห์ข้อมูลและ
อภิปรายตอ่ไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและตรวจสอบแบบประเมินและคู่มือการใช้แบบ
ประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดย
ประยกุต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั  ซึง่
ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น 3 ตอนตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการสร้างแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความนา่เช่ือถือของผลการวดั  

ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 

ตอนท่ี 3 ผลการสร้างคูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุป
อ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 
 
ตอนที่ 1 ผลการสร้างแบบประเมนิทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุป
อ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด  

1.1 ผลการศึกษาข้อมูลในเร่ืองทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท าให้แบ่งทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ออกเป็น 4 ทกัษะ คือ ทกัษะการแตง่ตวั  ทกัษะการรับประทานอาหาร ทกัษะการเข้าห้องน า้ ทกัษะ
ดแูลสขุอนามยัตนเอง  

จากการสมัภาษณ์เก่ียวกับทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา พบวา่ ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งกลุม่เด็กท่ีเก่ง ปาน
กลาง อ่อน คือการท่ีเด็กสามารถปฏิบติัได้ด้วยตนเองหรือไม่ กลุม่เด็กเก่งจะสามารถปฏิบติัได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่มีคนคอยช่วย แตก่ลุม่ปานกลางและกลุม่อ่อน จะต้องมีคนคอยช่วยบอกหรือช่วยท า 
และไม่สามารถท าได้เลย ตามล าดบั  โดยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางพบวา่ ทกัษะการช่วยเหลอื
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ตนเองท่ีเด็กปฏิบัติได้ทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านแบ่งออกเป็น ทักษะการแต่งตัว  ทักษะการ
รับประทานอาหาร  ทกัษะดแูลสขุอนามยัตนเอง และทกัษะการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัใน
ชีวิตประจ าวนั  โดยในแตล่ะทกัษะมีรายการประเมินท่ีสงัเกตได้ดงันี ้

ทกัษะการแตง่ตวั เด็กจะมีความสามารถในการถอดและสวมถงุเท้า รองเท้าแบบ
ติดแถบ กางเกงเอวยางยืด เสือ้ยืด เสือ้ผา่หน้ามีกระดมุ และผกูเชือกรองเท้า 

ทกัษะการรับประทานอาหาร เด็กจะมีความสามารถในการเคีย้วและกลืนอาหาร 
ดดูนมโดยใช้หลอด ด่ืมน า้จากแก้ว หยิบอาหารเข้าปาก และใช้ช้อนส้อมในการรับประทานอาหาร 

ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง เด็กจะมีความสามารถในการบอกความต้องการใน
การเข้าห้องน า้ ท าความสะอาดหลงัปัสสาวะหรืออุจจาระ   ล้างมือและเช็ดมือ    ล้างหน้าและ
เช็ดหน้า แปรงฟัน  สัง่และเช็ดน า้มกู 

ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  เด็กจะมี
ความสามารถในการออกก าลงักายได้เอง เลือกรับประทานอาหารและน า้ด่ืมท่ีสะอาด ปิดปาก
เวลาจามหรือไอ และบอกความเจ็บป่วยของตนเอง 

1.2 ผลการสังเคราะห์เอกสาร  แนวคิดและทฤษฎีกับข้อมูลท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ 3 ท่าน  จากการสงัเคราะห์เอกสาร  แนวคิดและทฤษฎีท่ีได้มาจาก
หนงัสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา พบวา่ ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองสามารถแบง่ออกได้เป็น 4 ทกัษะ ดงันี ้  1. ทกัษะ
การรับประทานอาหาร  2. ทกัษะการแต่งตวั  3. ทกัษะการเข้าห้องน า้ และ  4. ทกัษะการดูแล
อนามยัตนเอง จากนัน้เม่ือท าการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาพิเศษและด้านปฐมวยั
ในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ทกัษะทางด้านการเข้าห้องน า้เป็นทักษะท่ีไม่สามารถ
ประเมินได้ทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน เน่ืองจากบริบทในการใช้ห้องน า้ และอุปกรณ์ในห้องน า้ท่ี
แตกตา่งกนัท าให้ผู้วิจยัได้ปรับทกัษะการเข้าห้องน า้ออกไปและเพิ่มทกัษะการดูแลสขุภาพตนเอง
และความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนั  โดยสรุปผู้วิจัยได้แบ่งทกัษะการช่วยเหลือตนเองออกเป็น 4 
ทกัษะ ดงัตอ่ไปนี ้

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง หมายถึง ความสามารถของเด็กในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวนัได้ในด้านการแตง่ตวั  การรับประทานอาหาร การดแูลอนามยัตนเอง  ซึง่จะท าให้เด็กเกิด
ความภมิูใจ และสามารถดแูลสขุภาพและความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนัได้และไม่เป็นภาระต่อ
คนอ่ืน 
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ทกัษะการแต่งตัว หมายถึง ความสามารถของเด็กในการถอดและสวมถุงเท้า 
รองเท้าแบบติดแถบ กางเกงเอวยางยืด เสือ้ยืด เสือ้ผา่หน้ามีกระดมุ และผกูเชือกรองเท้าได้ 

ทกัษะการรับประทานอาหาร หมายถึง ความสามารถของเด็กในการดูดนมโดย
ใช้หลอด ด่ืมน า้จากแก้ว หยิบอาหารเข้าปาก และใช้ช้อนส้อมในการรับประทานอาหารได้ 

ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง หมายถึง ความสามารถของเด็กในการบอกความ
ต้องการในการเข้าห้องน า้ ท าความสะอาดหลงัปัสสาวะหรืออุจจาระ   ล้างมือและเช็ดมือ    ล้าง
หน้าและเช็ดหน้า แปรงฟัน  สัง่และเช็ดน า้มกูได้ 

ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  หมายถึง 
ความสามารถของเด็กในการออกก าลงักายได้เอง เลอืกรับประทานอาหารและน า้ด่ืมท่ีสะอาด ปิด
ปากเวลาจามหรือไอ และบอกความเจ็บป่วยของตนเองได้ 

 
ตาราง 6  โครงสร้างของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
 

ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง จ านวนข้อของแบบประเมิน 
ทกัษะการแตง่ตวั 11  ข้อ 
ทกัษะการรับประทานอาหาร   6  ข้อ 
ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง   6  ข้อ 
ทกัษะการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัใน
ชีวิตประจ าวนั 

  4  ข้อ 

ทัง้ฉบบั 27  ข้อ 

 
1.3 ผลการสร้างแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความ
นา่เช่ือถือของผลการวดั  

ผลการสร้างแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  เป็นเคร่ืองมือท่ีมี  4  ทกัษะ โดยมีจ านวนรายการประเมิน 25 รายการ มี
เกณฑ์การให้คะแนนแบแยกองค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น  4 ระดับ ซึ่งแบบ
ประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาท่ีได้เป็น
เคร่ืองมือท่ีประเมินจากสภาพการปฏิบติัจริง 
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ตาราง 7  ตวัอยา่งแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
 

 ค าชีแ้จง ใสค่ะแนนตามระดบัการประเมินท่ีสงัเกตได้ในช่องคะแนน 
 
ล าดับ รายการ

ประเมิน 

ระดับการประเมิน(เกณฑ์การให้คะแนน) คะ 

แนน 3 2 1 0 

ทักษะการแต่งตวั 

1. นกัเรียน

สามารถถอด

ถงุเท้าได้ 

สามารถถอด

ถงุเท้าได้ด้วย

ตนเอง ทัง้ 2 

ข้าง  โดยไม่มี

คนช่วยเหลอื 

สามารถ

ถอดถงุเท้า

ได้ 1 ข้าง

ด้วยตนเอง 

หรือถอดได้

ทัง้ 2 ข้าง

โดยมีคน

คอยบอก 

สามารถถอด

ถงุเท้าได้โดย

มีคนช่วยดงึ 

ไม่

สามารถ

ถอดถงุ

เท้าได้ 

 

2. นกัเรียน

สามารถสวม

ถงุเท้าได้ 

สามารถสวม

ถงุเท้าได้ด้วย

ตนเอง ทัง้ 2 

ข้าง โดยไม่มี

คนช่วยเหลอื 

สามารถ

สวมถงุเท้า

ได้ 1 ข้าง

ด้วยตนเอง 

หรือสวมได้

ทัง้ 2 ข้าง

โดยมีคน

คอยบอก 

สามารถสวม

ถงุเท้าได้โดย

มีคนช่วยดงึ 

ไม่

สามารถ

สวมถงุ

เท้าได้ 
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ตอนที่ 2 ผลตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก
ปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง     
และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด 

2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา 
 ผลการวิเคราะห์คา่ความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือ

ตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   
ผู้วิจยัได้น าแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง

ทางสติปัญญา ท่ีสร้างขึน้ มี 4 ทกัษะ รวมทัง้ฉบบั จ านวน  27 ข้อ ประกอบด้วย ทกัษะการแต่งตวั 
ทกัษะการรับประทานอาหาร  ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง  และทกัษะการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยัในชีวิตประจ าวนั  ไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้องรายการประเมินกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะในแต่ละด้านเป็นรายข้อ พร้อมทัง้ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในด้านการใช้ภาษาของรายการประเมิน
และระดบัการประเมิน (เกณฑ์การให้คะแนน) ท่ีใช้เพื่อให้มีความเหมาะสม         

ผลการวิเคราะห์ค่าความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของแบบประเมินท่ีใช้ในการวัด
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   โดยพิจารณาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  พบว่า แบบประเมินทกัษะการ
ช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ผา่นการพิจารณาทัง้ 4 ทกัษะ มี
ค่าดชันีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .20 ถึง 1.00  จ านวน 27 ข้อ ซึ่งผู้ วิจัยคดัเลือกดัชนีความ
สอดคล้องท่ียอมรับได้ต้องมีคา่ตัง้แต ่ 0.50 ขึน้ไป รวมทัง้ฉบบั 25  ข้อ ซึง่มีคา่ดชันีความสอดคล้อง
อยูร่ะหวา่ง .80 ถึง 1.00 โดยข้อท่ีไม่ผา่นการคดัเลือกเน่ืองจากเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีเด็กปฐมวยัท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาที่เข้าเรียนในโรงเรียนสามารถท าได้ทุกคนอยู่แล้วตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญผู้วิจยัจึงได้คดัเลอืกออกไป 2 ข้อ รายละเอียดดงัตาราง 8 
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ตาราง 8 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) จากการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ   
 

ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง 

แบบประเมินก่อนการ
คัดเลือก 

แบบประเมินหลังการคัดเลือก 

จ านวนข้อ IOC จ านวนข้อ IOC 
ทกัษะการแตง่ตวั 11 1.00 11 1.00 
ทกัษะการรับประทาน
อาหาร 

6 0.20 – 1.00 4 1.00 

ทกัษะการดแูล
อนามยัตนเอง 

6 0.80 – 1.00 6 0.80 – 1.00 

ทกัษะการดแูล
สขุภาพและความ
ปลอดภยัใน
ชีวิตประจ าวนั 

4 1.00 4 1.00 

ทัง้ฉบบั 27 0.20 – 1.00 25 0.80 – 1.00 

 
2.2 การวิเคราะห์อ านาจจ าแนก 

ผลการวิเคราะห์หาอ านาจจ าแนกของรายการประเมินในแบบประเมินทกัษะการ
ช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า รายการประเมินในแบบ
ประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ านวน 25 
ข้อ มีคา่อ านาจจ าแนกรายข้อตัง้แต ่ 0.182  ถึง 0.852   และสรุปแยกเป็นรายทกัษะได้ดงัตาราง  9  
อยา่งไรก็ตามมีจ านวน 1 ข้อท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกต ่ากวา่ 0.20  

 

ตาราง 9 อ านาจจ าแนกของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
 

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง จ านวนข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
ทกัษะการแตง่ตวั 11 ข้อ 0.182 – 0.812 
ทกัษะการรับประทานอาหาร 4 ข้อ 0.278 – 0.558 
ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง 6 ข้อ 0.640 – 0.831 
ทกัษะการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัใน
ชีวิตประจ าวนั 

4 ข้อ 0.546 – 0.852 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง จ านวนข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
ทัง้ฉบบั 25  ข้อ 0.182  -  0.852 

 
2.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายใน 

ผลการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายในท่ีได้จากสูตร
สมัประสทิธ์ิแอลฟา ( -Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  พบวา่ แบบประเมินทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีค่าความเช่ือมั่นรายทักษะ
ตัง้แต ่ 0.773  ถึง 0.918  และ  มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ทัง้ฉบบั มีคา่เทา่กบั  0.943  ดงัตาราง 10 

 
ตาราง 10 ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องภายในโดยใช้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
 

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง จ านวนข้อ ค่าความเช่ือมั่น 
ทกัษะการแตง่ตวั 11 ข้อ 0.868 
ทกัษะการรับประทานอาหาร 4 ข้อ 0.773 
ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง 6 ข้อ 0.918 
ทกัษะการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัใน
ชีวิตประจ าวนั 

4 ข้อ 0.814 

ทัง้ฉบบั 25  ข้อ 0.943 
 

2.4 การวิเคราะห์ความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 

ผลการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินท่ีได้จาก
ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) พบว่า ค่าดชันีความ
เช่ือมัน่ของผู้ประเมินจ านวน 3 คน ท าการประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา  ได้คา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมินเป็น  0.75  ดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 ความเช่ือมัน่แบบความสอดคล้องระหวา่งผู้ประเมิน 
 

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง จ านวนข้อ RAI 
ทกัษะการแตง่ตวั 11 ข้อ 0.77 
ทกัษะการรับประทานอาหาร 4 ข้อ 0.81 
ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง 6 ข้อ 0.77 
ทกัษะการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัใน
ชีวิตประจ าวนั 

4 ข้อ 0.62 

ทัง้ฉบบั 25  ข้อ 0.75 

 
2.5 ความน่าเช่ือถือของผลการวัด 

2.5.1 ผลการวิเคราะห์หาค่าความน่าเช่ือถือของผลการวดัท่ีได้จากค่าสมัประสิทธ์ิ
การสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดั (G – Coefficient) จากทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความ
นา่เช่ือถือของผลการวดั 

จากตาราง 8 ความแปรปรวนรวมทัง้หมดของครูเท่ากับ 0.9945  ประกอบด้วย 
ความแปรปรวนของข้อค าถาม (I) มีคา่น้อยท่ีสดุ เทา่กบั 0.29771  คิดเป็นร้อยละ  29.94    ความ
แปรปรวนของครูเท่ากับ 0.31874 คิดเป็นร้อยละ  32.05    ความแปรปรวนของครูกับข้อค าถาม 
เทา่กบั 0.37805 คิดเป็นร้อยละ 38.01 

ความแปรปรวนรวมทัง้หมดผู้ปกครองเท่ากับ 0.87839  ประกอบด้วย ความ
แปรปรวนของผู้ ปกครอง (P) มีค่าน้อยท่ีสุด เท่ากับ 0.15991 คิดเป็นร้อยละ  18.20    ความ
แปรปรวนของข้อค าถามเท่ากับ 0.28947  คิดเป็นร้อยละ 32.96   ความแปรปรวนของผู้ปกครอง
กบัข้อค าถาม เทา่กบั 0.42901   คิดเป็น  ร้อยละ 48.84 

ความแปรปรวนรวมทัง้หมดของครูและผู้ ปกครองร่วมกันเท่ากับ 0.82312 
ประกอบด้วย ความแปรปรวนของครูและผู้ปกครองร่วมกนั (P) มีคา่น้อยท่ีสดุ เทา่กับ 0.21180 คิด
เป็นร้อยละ  25.73        ความแปรปรวนของข้อค าถามเท่ากับ 0.29195 คิดเป็นร้อยละ  35.47        
ความแปรปรวนของครูและผู้ปกครองร่วมกนักบัข้อค าถาม เทา่กบั 0.31937 คิดเป็นร้อยละ 38.80 
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2.5.2 ผลการวิเคราะห์หาคา่ความน่าเช่ือถือของผลการวดัโดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิการ
สรุปอ้างอิง  (G – Coefficient) จากทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั  พบว่าค่า
สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมับูรณ์  2

ฤbs และสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจ
เชิงสมัพทัธ์  2

Re l  ตามทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์
ข้อมูล  จ านวน  25 ข้อ ท่ีมีครูเป็นผู้ประเมิน จะได้ ค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตัดสินใจเชิง
สมับูรณ์  2

Abs และสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมัพทัธ์  2

Re l   เท่ากับ 0.922 และ 
0.955 ตามล าดบั  

เม่ือผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน จะได้ ค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตัดสินใจเชิง
สมับูรณ์  2

Abs และสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมัพทัธ์  2

Re l   เท่ากับ 0.848 และ 
0.903 ตามล าดบั และเม่ือครูและผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน จะได้ ค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง
ตดัสนิใจเชิงสมับูรณ์  2

Abs และสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมัพทัธ์  2

Re l   เท่ากับ 
0.896 และ 0.943 ตามล าดบั ดงัตาราง 13 

 
ตาราง 13 ความนา่เช่ือถือของผลการวดัโดยใช้ค่าสมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิง 
 

 

 

EFFECT ผู้ประเมนิ 
ครู ผู้ปกครอง ครูและผู้ปกครอง 

G-STUDY 
  

  0.319 0.160 0.212 

  
  0.015 0.017 0.013 

   
  0.027 0.029 0.024 

D-STUDY 
Coef.G.relative  2

Re l  0.955 0.903 0.943 

Coef.G. absolute  2

Abs  0.922 0.848 0.896 
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ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคู่มือการใช้แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก
ปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และ
ทฤษฎีการสรุปอ้างองิความน่าเช่ือถือของผลการวัด  

ผลการสร้างคูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ดงันี ้ 1. หลกัการเหตุผล 2. วตัถุประสงค์
ของคู่มือ 3. แนวทางการวดัทกัษะการช่วยเหลือตนเอง  4. การแปลผล  5. ผลการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  มีดงันี ้

 
ตาราง 14 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคูมื่อ 
 

             รายการประเมิน    คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

1. หลกัการเหตุผลของคู่มือ
การใช้แบบประเมินทกัษะการ
ช่วยเหลอืตนเอง 

4.67 0.58 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

2. วตัถปุระสงค์ของคูมื่อการใช้
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ ก า ร
ช่วยเหลอืตนเอง 

5 0 มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

3. แนวทางการวดัทักษะการ
ช่วยเหลอืตนเอง 

4.33 1.15 มีความเหมาะสมมาก 

4. การแปลผลของแบบ
ประเมินทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง 

3.67 1.15 มีความเหมาะสมมาก 

5. ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือ
ของผลการวดั 

3.67 0.58 มีความเหมาะสมมาก 

คา่เฉลีย่รวม 4.27 0.69 มีความเหมาะสมมาก 
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พบวา่คา่เฉลีย่คณุภาพของคูมื่อการใช้ชุดเคร่ืองมือทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา คือ 4.27  ดงันัน้คู่มือการใช้ชุดเคร่ืองมือทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  

โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญท่ีตรวจความเหมาะสมของผู้ประเมิน ดงันี  ้
1. ควรเพิ่มหวัข้ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการประเมิน  
2. ควรเพิ่มตวัอยา่งในการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผลคะแนน 
3. ควรปรับเกณฑ์ในการแปลผลคะแนนในภาพรวมให้เหมาะสมกับกลุ่มเด็กท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา 
ซึง่ผู้วิจยัได้ปรับแก้ตามหวัข้อตา่งๆที่ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 5 
สรุป  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยันีมี้จุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อสร้างแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก

ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั   2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทกัษะ
การช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดัและ  3) เพื่อพฒันาคู่มือ
การใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
โดยประยกุต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการ
วดั    

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นี  ้  เป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา             
อาย ุ4 -  6 ปี      ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 โรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร 
มีประชากรทัง้สิน้  22   คน ซึง่ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษากบัประชากรทัง้หมด 

วิธีการด าเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น  3 ระยะ คือ  ระยะท่ี 1 การสร้างแบบประเมินทกัษะ
การช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด   ในการสร้างแบบ
ประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีการ
สงัเคราะห์ความรู้ร่วมกันระหว่างการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง กับการสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญในด้านการศกึษาพิเศษ 2 คนและด้านปฐมวยั 1 คน 

ระยะท่ี 2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดั  โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ ดงันี ้ความเท่ียงตรง
ตามเนือ้หาจากค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  การหา
อ านาจจ าแนกใช้สูตรสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient)   การหาค่าความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายในโดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient : α)    การหาค่าความเช่ือมั่นแบบความ
สอดคล้องของผู้ประเมินโดยใช้ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน  (Rater Agreement 
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Index : RAI)  และการหาค่าความน่าเช่ือถือของผลการวดัโดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิง    
(G-Coefficient) 

ระยะท่ี 3 การสร้างคู่มือการใช้ชุดเคร่ืองมือการประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง  และ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวดั  โดยมีการสร้างคู่มือการใช้แบบ
ประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของคูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  

 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการสร้างแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา  โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความ
นา่เช่ือถือของผลการวดัจะได้แบบประเมินท่ีแบง่ออกเป็น 4  ทกัษะ จ านวน  25 ข้อ มีเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริคแยกองค์ประกอบ แบง่เกณฑ์การประเมินออกเป็น      4 ระดบั ซึ่งแบบประเมิน
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาที่ได้เป็นแบบประเมินท่ี
ประเมินจากสภาพการปฏิบติัจริง 

2. ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา พบว่าแบบประเมินมีความเท่ียงตรงตามเนือ้หาโดยใช้การประเมินจาก
ผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งพบว่ามีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) รายข้อ ตัง้แต่ 0.80 – 1.00 มีค่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต่   0.182  - 0.852  ความเช่ือมั่นแบบสอดคล้องภายในโดยใช้การหาค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.943    ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน      (Rater 
Agreement Index: RAI) เท่ากับ 0.75  และมีความน่าเช่ือถือของผลการวัดท่ีได้จากค่า
สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั   (G – Coefficient)  ค่าสมัประสิทธ์ิการ
สรุปอ้างอิงตัดสินใจเชิงสมับูรณ์  2

Abs และสัมประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตัดสินใจเชิงสมัพัทธ์ 
 2

Re l   เม่ือครู  ผู้ปกครอง และครู-ผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมินเท่ากับ  0.922 และ 0.955  , 0.848 
และ 0.903 , 0.896 และ 0.943 ตามล าดบั 

3. ผลการสร้างคู่มือการใช้แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ดงันี ้ 1. หลกัการเหตุผล 2. วตัถุประสงค์
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ของคู่มือ 3. แนวทางการวดัทกัษะการช่วยเหลือตนเอง  4. การแปลผล  5. ผลการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.27 พบว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก  และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขดงันี ้1. ควรเพิ่มหวัข้ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการประเมิน   2. 
ควรเพิ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลคะแนน  3. ควรปรับเกณฑ์ในการแปลผล
คะแนนในภาพรวมให้เหมาะสมกับกลุม่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับแก้
ตามหวัข้อตา่งๆที่ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ 
 

อภปิรายผล  
ผลจากการวิจยัมีประเด็นส าคญัท่ีน ามาอภิปราย ดงันี ้
การสร้างแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง

สติปัญญา  โดยประยกุต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือ
ของผลการวดั   การสร้างแบบประเมินดงักลา่วนัน้ ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ี
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรได้รับการฝึก โดยศนูย์พฒันศกึษาแหง่ประเทศได้กลา่วไว้
ว่า การมีพัฒนาการในพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเอง ท าให้เด็กมีความสขุ มีอิสระในครอบครัว
และชุมชน เด็กจะพึ่งตนเองได้มากขึน้เป็นการลดภาระของสมาชิกครอบครัวในการดูแลเด็ก เป็น
ประโยชน์ของการช่วยเหลือตนเอง (ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งประเทศไทย ,2529, 96)  ซึ่งทักษะ
ดังกล่าวเป็นทักษะท่ีเด็กได้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ดังนัน้การสร้างแบบประเมินทักษะการ
ช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จะต้องใช้การประเมินสภาพจริง 
ซึง่เป็นการประเมินท่ีสะท้อนผลจากการปฏิบติัจริง และการสร้างชุดเคร่ืองมือขึน้มานัน้  ผู้วิจัยให้
ความส าคญักบัการศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้องและการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ทางด้านการศึกษา
พิเศษและทางด้านปฐมวัยเพื่อให้ได้ชุดเคร่ืองมือท่ีสามารถประเมินเด็กได้ตรงกับการใช้
ชีวิตประจ าวันของเ ด็ก  และตรงกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ ง เป็นเ ด็ก ท่ี เ รียนโรงเ รียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุปอ้างอิง
ความน่าเช่ือถือของผลการวดั  เพื่อให้แบบวดัสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเท่ียงตรงตามลกัษณะท่ี
ต้องการวดัการตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินจึงมีความส าคญั  จากการตรวจสอบคุณภาพ
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ในด้านต่างๆ จะพบว่า มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) รายข้อ มีค่าตัง้แต่ 0.80 – 1.00   ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ตัง้แต่  0.182  ถึง 0.852   และมีความเช่ือมั่นแบบสอดคล้องภายในโดย
ใช้การหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค รายทกัษะตัง้แต่  0.773  ถึง 0.918  และทัง้ฉบบั มี
ค่าเท่ากับ  0.943 แบบประเมินมีค่าความเช่ือมั่นค่อนข้างสูง ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะ แบบประเมิน
ดงักลา่วผา่นการวิเคราะห์มาจากเอกสารทางด้านทกัษะการช่วยเหลือตนเองทางด้านการสอนเด็ก
ปฐมวัย  และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  นอกจากนีย้ังได้ข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์ผู้ ท่ี
ปฏิบัติงานจริง และสามารถเห็นพฤติกรรมของเด็กได้อย่างแท้จริง   จึงท าให้ผลการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญมีค่าท่ีสูง  ซึ่งสอดคล้องกับ ล้วน  สายยศและอังคณา 
สายยศ (2539) ซึง่ระบุไว้วา่ การพิจารณาคา่ IOC นี ้จะต้องมีคา่มากกวา่หรือเท่ากับ 0.5 จึงจะถือ
วา่วดัได้สอดคล้องกนั จะท าให้แบบประเมินท่ีได้มีคุณภาพ และประสพชัย พสนุนท์(2557) ท่ีระบุ
ไว้วา่คา่สมัประสทิธ์ิของความสอดคล้องภายใน (Coefficient of Internal Consistency) หากมีค่า
ความสอดคล้องมาก จะท าให้คา่สมัประสทิธ์ิสงูตามไปด้วย นัน่คือรายการประเมินในแบบประเมิน
วัดในประเด็นเดียวกัน  อีกทัง้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ ประเมิน (Rater Agreement 
Index: RAI) เทา่กบั 0.75 ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะ ผู้ประเมินซึง่เป็นครูการศกึษาพิเศษทัง้ 3 ทา่นประเมิน
ได้สอดคล้องกนัท าให้คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งผู้ประเมินมีคา่ที่สงู ซึง่สอดคล้องกับ สรุชัย มี
ชาญ (2547) ได้เสนอว่า ค่าดชันีความสอดคล้องกันของคะแนนท่ีได้จากผู้ประเมิน 2 คน หรือ
มากกว่า โดยดัชนีนีจ้ะมีค่าตัง้แต่  0 - 1 เม่ือใดท่ีมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าผู้ประเมินสามารถให้
คะแนนได้อยา่งสอดดคล้องกนัสงู 

การวิเคราะห์หาความนา่เช่ือถือของผลการวดัท่ีได้จากคา่สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิงความ
น่าเช่ือถือของผลการวดั  (G – Coefficient)  ค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมับูรณ์ 
 2

Abs และสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมัพทัธ์  2

Re l   เม่ือครู  ผู้ปกครอง และครู-
ผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมินเท่ากับ  0.922 และ 0.955, 0.848 และ 0.903 , 0.896 และ 0.943 
ตามล าดบั  ความน่าเช่ือถือของผลการวดัท่ีได้จากค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือ
ของผลการวดัมีค่าท่ีสูงในแต่ละผู้ประเมิน  ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะคุณลกัษณะท่ีผู้วิจัยมุ่งวดัมีความ
เก่ียวข้องสมัพนัธ์  ผลการประเมินจากเคร่ืองมือมีความสอดคล้องสมัพนัธ์กัน  ไม่ว่าจะเป็นครูหรือ
ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน  ซึง่สอดคล้องกับการศึกษาวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของผลการวดัจะท า
ให้ได้ผลการประเมินท่ีมีความน่าเช่ือถือ  หรือมีความเช่ือมั่นถึงระดบัท่ีต้องการ (ศิริชัย  กาญจน
วาสี, 2555) และค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมับูรณ์  2

Abs และสมัประสิทธ์ิการ
สรุปอ้างอิงตดัสนิใจเชิงสมัพทัธ์  2

Re l   เม่ือครูเป็นผู้ประเมินได้คา่ที่สงูท่ีสดุ  จะเห็นได้ว่าค่าความ
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แปรปรวนของแบบประเมินมีค่าท่ีน้อยท่ีสดุ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะเกณฑ์การประเมินมีความชัดเจน  
ผา่นการตรวจสอบคณุภาพในด้านต่างๆ   ซึ่งสอดคล้องกับ สวุิมล กฤชคฤหาสน์ (2015) ได้กลา่ว
ไว้ว่า เม่ือนกัวิจัยทราบถึงแหลง่ความคลาดเคลื่อนจึงสามารถออกแบบการวดัเพื่อควบคุมแหล่ง
ความคลาดเคลือ่นได้ตรงประเด็นอีกทัง้ยงัสรุปอ้างอิงจากคะแนนท่ีสงัเกตได้ไปยงัคะแนนเฉลี่ยของ
ผู้ถกูประเมินท่ีควรจะได้ภายใต้สถานการณ์หรือเงื่อนไขของการวดัท่ียอมรับได้ 

การตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้ชุดเคร่ืองมือการประเมินทักษะการ
ช่วยเหลอืตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้รับการประเมินความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะ การวิเคราะห์ข้อมูลและการก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ยงัไม่มีความชัดเจน 
อาจจะท าให้ผู้ประเมินท่ีใช้คู่มือเกิดความสบัสนได้ จึงได้มีการยกตวัอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล
และปรับการก าหนดเกณฑ์ การเทียบเกณฑ์ให้มีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

1. การใช้แบบประเมิน  ผู้ ใช้ควรท าความเข้าใจรายการประเมิน  เกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ประเมิน  โดยการศกึษาคูมื่อการใช้แบบประเมินโดยละเอียด 

2. บุคคลท่ีจะเป็นผู้ประเมินต้องเป็นครูการศึกษาพิเศษและผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน 
ถ้าโรงเรียนใดไม่มีครูการศกึษาพิเศษให้ครูประจ าชัน้เป็นผู้ประเมินแทน 

3. ในการพิจารณาสถานการณ์ในการประเมินควรพิจารณาความน่าเช่ือถือของผล
การวดัเป็นส าคญั   ทัง้นีค้วรใช้ครูเป็นผู้ประเมินหลกั เน่ืองจากคา่ความนา่เช่ือถือของผลการวดัเม่ือ
เทียบกบัผู้ประเมินอ่ืนมีคา่ที่สงูกวา่และใช้ทรัพยากรน้อยกวา่ 

4. ผลท่ีได้จากการประเมินโดยใช้แบบประเมินไปใช้จัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของเด็กในกลุ่มท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาของโรงเรียนและน าผลไปสูร่ะดบันโยบายของส านกัการศึกษากรุงเทพมหานครอย่างมี
ประสทิธิภาพตอ่ไปในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป  

1. การวิจัยครัง้นี ้ประชากรเป็นเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ควรท าการวิจัยกับประชากรในสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  หรือสงักดัเอกชน เพื่อให้ได้แบบประเมินท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
เด็กในสงักดัอ่ืนตอ่ไป 

2. ควรพัฒนาแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษกลุม่อ่ืนนอกเหนือจากกลุม่ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้ได้แบบ
ประเมินท่ีมีความเหมาะสมกบักลุม่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษกลุม่อ่ืนตอ่ไป 

3. ควรศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลต่อทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาในช่วงวยัอ่ืนๆตอ่ไปในอนาคต 

4. ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาในด้านทกัษะการช่วยเหลอืตนเองตอ่ไป 
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แบบประเมินทกัษะการชว่ยเหลอืตนเอง 
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ตัวอย่าง 
 

 
 
หมายเหต ุ น าเสนอตวัอยา่งรายการประเมินด้านละ 4 ข้อเทา่นัน้ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสมัภาษณ์ 
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ประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 
หวัข้อ ทกัษะการชว่ยเหลอืตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
1. ช่ือ-นามสกลุ.............................................................................................................. 
2. ประสบการณ์ในการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ...............................ปี 
3. ต าแหนง่ ...................................................................................................................... 
4. สถานท่ีท างาน.............................................................................................................. 
 

ตอนท่ี 2 ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
1. ทกัษะการแตง่ตวั 

 1.1 ทกัษะการแตง่ตวัของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาช่วงอาย ุ4 – 6 ปี มี
การแสดงออกในลกัษณะใด 

 1.2 สิง่ท่ีบง่ชีถ้ึงความแตกตา่งที่ส าคญัของทกัษะการแตง่ตวั 
 1.3 ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่เด็กเก่ง ปานกลางและอ่อนเป็นอยา่งไร 

2. ทกัษะการรับประทานอาหาร 
 2.1 ทักษะการรับประทานอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาช่วง

อาย ุ4 – 6 ปี มีการแสดงออกในลกัษณะใด 
 2.2 สิง่ท่ีบง่ชีถ้ึงความแตกตา่งที่ส าคญัของทกัษะการรับประทานอาหาร 
 2.3 ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่เด็กเก่ง ปานกลางและอ่อนเป็นอยา่งไร 

3. ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง 
 3.1 ทกัษะการดูแลอนามัยตนเองของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาช่วง

อาย ุ4 – 6 ปี มีการแสดงออกในลกัษณะใด 
 3.2 สิง่ท่ีบง่ชีถ้ึงความแตกตา่งที่ส าคญัของทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง 
 3.3 ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่เด็กเก่ง ปานกลางและอ่อนเป็นอยา่งไร 

4. ทกัษะการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนั 
 3.1 ทกัษะการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัในชีวิตประจ าวนัของเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญาช่วงอาย ุ4 – 6 ปี มีการแสดงออกในลกัษณะใด 
 3.2 สิ่งท่ีบ่งชีถ้ึงความแตกต่างท่ีส าคัญของทักษะการดูแลสุขภาพและความ

ปลอดภยัในชีวิตประจ าวนั 
 3.3 ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่เด็กเก่ง ปานกลางและอ่อนเป็นอยา่งไร 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความเหมาะสมของคูมื่อ 
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ภาคผนวก ง 
คูมื่อการใช้แบบประเมิน 
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ค าน า 
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควร

ได้รับการฝึกฝน การมีพฒันาการในพฤติกรรมการช่วยเหลอืตนเอง จะท าให้เด็กมีความสขุ มีอิสระ
ในการใช้ชีวิตกับครอบครัวและในชุมชน เด็กจะพึ่งตนเองได้มากขึน้เป็นการลดภาระของสมาชิก
ครอบครัวในการดแูลเด็ก ทัง้นีท้กัษะการช่วยเหลอืตนเองเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาควรได้รับการพฒันา  โดยเฉพาะช่วงวัยของเด็กปฐมวัยจะเป็นช่วงวัย
ส าคญัท่ีควรจะสง่เสริมการช่วยเหลอืตนเองให้เหมาะสมกบัช่วงวยั 

การวดัทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จึงเป็น
สิง่ส าคญัท่ีจะช่วยให้ได้สารสนเทศในการสง่เสริมในจุดท่ีเด็กสามารถพฒันาเพิ่มเติมให้ได้เต็มตาม
ศกัยภาพ การจดัท า “คู่มือการใช้แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด” เป็นคูมื่อประกอบการใช้แบบประเมินทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาส าหรับครูการศึกษาพิเศษและ
ผู้ปกครอง 

ผู้จัดท าคู่มือเลม่นีห้วงัว่าคู่มือฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีใช้เคร่ืองมือ และสามารถน า
เคร่ืองมือดงักลา่วไปประยกุต์ใช้และปรับใช้ได้ตอ่ไปในอนาคต 
 

 

ศิรินภา   สนัน่วงศ์ 
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หลักการเหตุผล 

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเป็นความบกพร่องทางพฒันาการประเภทหนึ่ง  โดยเด็กท่ีมี
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจะมีข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต ทัง้ความลา่ช้าทางด้านสติปัญญา 
วิชาการ จิตวิทยา ภาษาและสงัคมต ่ากว่าเกณฑ์  ความจ ากัดเหลา่นีท้ าให้บุคคลนัน้ไม่สามารถ
ตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของสงัคมท่ีเขาต้องเผชิญในต่ละวนัได้  ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อยท่ีมีความยุ่งยากในการแก้ปัญหาและจัดการชีวิตประจ าวันเพียงบางเร่ือง จนถึง
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงท่ีท าให้บุคคลนัน้มีปัญหาด้านทักษะการด ารงชีวิต
ประจ าวนั (กลุยา  ก่อสวุรรณ,2553, 22) 

ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควร
ได้รับการฝึก โดยศูนย์พฒันศึกษาแห่งประเทศได้กล่าวไว้ว่า การมีพัฒนาการในพฤติกรรมการ
ช่วยเหลือตนเอง ท าให้เด็กมีความสขุ มีอิสระในครอบครัวและชุมชน เด็กจะพึ่งตนเองได้มากขึน้
เป็นการลดภาระของสมาชิกครอบครัวในการดแูลเด็ก เป็นประโยชน์ของการช่วยเหลอืตนเอง (ศนูย์
พฒันศกึษาแห่งประเทศไทย,2529, 96)  ดงันัน้ทกัษะการช่วยเหลือตนเองจึงเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ี
ส าคญัท่ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาควรได้รับการช่วยเหลือ  ซึ่งสอดคล้องกับหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 ท่ีได้ให้ความส าคญักบัทกัษะการช่วยเหลือตนเอง โดยมีหนึ่ง
ข้อได้ระบุไว้วา่ “ช่วยเหลอืตนเองได้เหมาะสมกับวยั” ซึ่งเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ส าหรับเด็ก
อายุต ่ากว่า 3 ปี และส าหรับเด็ก 3-5 ปี (กรมวิชาการ,2548,31) จากคุณลกัษณะดังกล่าวการ
พฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัจึงมีความส าคญั และควรได้รับการจัดการศึกษา
และพฒันาให้เหมาะสม 

จากเหตุผลดังกลา่ว นอกจากการสร้างเคร่ืองมือวดัทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎี
การสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั  “คูมื่อการใช้แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และ
ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเช่ือถือของผลการวัด ” จะเป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยให้ผู้ ประเมินใช้
เคร่ืองมือได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ และเป็นไปตามศกัยภาพของผู้ได้รับการประเมิน 
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วัตถุประสงค์ 
 เพื่ออธิบายการใช้แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามสภาพจริง  และทฤษฎีการสรุป
อ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั 

 
 

แนวทางการวัดทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยที่มี 

ความบกพร่องทางสติปัญญา 

 การวดัทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้
แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ช่วงอาย ุ
4 – 6 ปี ในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวดัทกัษะการช่วยเหลือตนเองแบ่งออกเป็น 4 
ทกัษะ คือ 

  1. ทกัษะการแต่งตวั หมายถึง ความสามารถของเด็กในการถอดและสวมถุงเท้า 
รองเท้าแบบติดแถบ กางเกงเอวยางยืด เสือ้ยืด เสือ้ผา่หน้ามีกระดมุ และผกูเชือกรองเท้าได้ 

  2. ทกัษะการรับประทานอาหาร หมายถึง ความสามารถของเด็กในการดดูนมโดย
ใช้หลอด ด่ืมน า้จากแก้ว หยิบอาหารเข้าปาก และใช้ช้อนส้อมในการรับประทานอาหารได้ 

  3. ทกัษะการดูแลสขุอนามัยตนเอง หมายถึง ความสามารถของเด็กในการบอก
ความต้องการในการเข้าห้องน า้ ท าความสะอาดหลงัปัสสาวะหรืออุจจาระ   ล้างมือและเช็ดมือ    
ล้างหน้าและเช็ดหน้า แปรงฟัน  สัง่และเช็ดน า้มกูได้ 

  4. ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  หมายถึง 
ความสามารถของเด็กในการออกก าลงักายได้เอง เลอืกรับประทานอาหารและน า้ด่ืมท่ีสะอาด ปิด
ปากเวลาจามหรือไอ และบอกความเจ็บป่วยของตนเองได้ 

 แบบประเมินฉบบันีมี้ 1 ตอน คือ แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยั
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นแบบประเมินท่ีมีเกณฑ์ในการประเมินแบง่ออกเป็น 4 ระดบั 
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคแยกสว่น 
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วิธีการใช้แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 

 1. การตอบแบบประเมินฉบบันี ้ครูและผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินโดยใช้วิธีสงัเกตใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีสอดคล้องกบัสภาพจริงของเด็ก 

 2. ผู้ประเมินใสค่ะแนนตามความสามารถของเด็กท่ีปฏิบติัได้ โดยดตูามระดบัการประเมิน
(เกณฑ์การให้คะแนน) ในช่องคะแนน 

 3. ผู้ประเมินท าการรวบรวมคะแนนในแต่ละทกัษะ และผลรวมของทกุทกัษะ จากนัน้น า
คะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมลู 

 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ผู้ประเมินสามารถน าไปพฒันาเด็กเพื่อเพิ่มความสามารถใน
ทกัษะการช่วยตนเองของเด็กได้ในอนาคต 

อุปกรณ์ที่ใช้ในแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่อง
ทางสตปัิญญา 

 

ล าดับ รายการประเมิน อุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละ
รายการประเมิน 

ทักษะการแต่งตวั  

1. นกัเรียนสามารถถอดถงุเท้าได้ ถงุเท้า 

2. นกัเรียนสามารถสวมถงุเท้าได้ ถงุเท้า 

3. นกัเรียนสามารถถอดรองเท้าแบบติดแถบได้ รองเท้าผ้าใบแบบติดแถบ 

4. นกัเรียนสามารถสวมรองเท้าแบบติดแถบได้ รองเท้าผ้าใบแบบติดแถบ 

5. นกัเรียนสามารถถอดกางเกงเอวยางยืดขา

ยาวได้ 

กางเกงเอวยางยืดขายาว 

6. นกัเรียนสามารถใสก่างเกงเอวยางยืดขา

ยาวได้ 

กางเกงเอวยางยืดขายาว 
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ล าดับ รายการประเมิน อุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละ
รายการประเมิน 

7. นกัเรียนสามารถถอดเสือ้ยืดได้ เสือ้ยืด 

8. นกัเรียนสามารถใสเ่สือ้ยืดได้ เสือ้ยืด 

9. นกัเรียนสามารถถอดเสือ้ผา่หน้า มีกระดมุ

ได้ 

หมายเหต ุเสือ้มีกระดมุ 4 เม็ด 

เสือ้ผา่หน้า มีกระดมุ 

10. นกัเรียนสามารถใสเ่สือ้ผา่หน้า มีกระดมุได้ 

หมายเหต ุเสือ้มีกระดมุ 4 เม็ด 

เสือ้ผา่หน้า มีกระดมุ 

11. นกัเรียนสามารถผกูเชือกรองเท้าได้ รองเท้าที่มีเชือก 

ทักษะการรับประทานอาหาร  

12. นกัเรียนสามารถดดูนมโดยใช้หลอดได้ หลอด,นมกลอ่ง 

13. นกัเรียนสามารถดื่มน า้จากแก้วได้ แก้วน า้ 

14. นกัเรียนสามารถหยิบอาหารเข้าปากได้  

15. นกัเรียนสามารถใช้ช้อนส้อมรับประทาน

อาหารได้ 

ช้อนส้อม 

ทักษะการดูแลสุขอนามัยตนเอง  

16. นกัเรียนสามารถบอกความต้องการในการ

เข้าห้องน า้ได้ 

- 
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ล าดับ รายการประเมิน อุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละ
รายการประเมิน 

17. นกัเรียนสามารถเข้าห้องน า้และท าความ

สะอาดหลงัปัสสาวะหรืออุจจาระได้ 

-  

18. นกัเรียนสามารถล้างมือและเช็ดมือได้ ผ้าเช็ดมือ 

19. นกัเรียนสามารถล้างหน้าและเช็ดหน้าได้ ผ้าเช็ดหน้า 

20. นกัเรียนสามารถแปรงฟันได้ แปรงสฟัีน 

21. นกัเรียนสามารถสัง่และเช็ดน า้มกูได้ ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษ

ทิชชู ่

ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัใน

ชีวิตประจ าวัน 

 

22. นกัเรียนสามารถออกก าลงักายได้ - 

23. นกัเรียนสามารถเลอืกรับประทานอาหาร

และน า้ดื่มที่สะอาดได้ 

- 

24. นกัเรียนสามารถปิดปากเวลาจามหรือไอได้ - 

25. นกัเรียนสามารถบอกความเจ็บป่วยของ

ตนเองได้ 

- 

 

 ทักษะการแต่งตวั มีรายการประเมินจ านวน 11 ข้อ ตัง้แตข้่อ 1 – 11  ผู้ประเมินสงัเกต

จากความสามารถของเด็กในการถอดและสวมถงุเท้า รองเท้าแบบติดแถบ กางเกงเอวยางยืด เสือ้

ยืด เสือ้ผา่หน้ามีกระดมุ และผกูเชือกรองเท้า 
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ล าดับ รายการประเมิน ระดับการประเมิน(เกณฑ์การให้คะแนน) คะ 

แนน 3 2 1 0 

ทักษะการแต่งตวั 

1. นกัเรียนสามารถ

ถอดถงุเท้าได้ 

สามารถ

ถอดถงุเท้า

ได้ด้วย

ตนเอง ทัง้ 

2 ข้าง  

โดยไม่มี

คน

ช่วยเหลอื 

สามารถ

ถอดถงุเท้า

ได้ 1 ข้าง

ด้วยตนเอง 

หรือถอด

ได้ทัง้ 2 

ข้างโดยมี

คนคอย

บอก 

สามารถ

ถอดถงุ

เท้าได้โดย

มีคนช่วย

ดงึ 

ไม่

สามารถ

ถอดถงุ

เท้าได้ 

 

 

 ทักษะการรับประทานอาหาร มีรายการประเมินจ านวน 4 ข้อ ตัง้แตข้่อ 12 – 15  ผู้

ประเมินสงัเกตจากความสามารถของเด็กในการดดูนมโดยใช้หลอด ด่ืมน า้จากแก้ว หยิบอาหาร

เข้าปาก และใช้ช้อนส้อมในการรับประทานอาหาร 

 

ล า 
ดับ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน(เกณฑ์การให้คะแนน) คะ 

แนน 3 2 1 0 

ทักษะการรับประทานอาหาร 

12. นกัเรียนสามารถดดู

นมโดยใช้หลอดได้ 

สามารถ

ดดูนมโดย

ใช้หลอดได้

ด้วยตนเอง 

สามารถ

ดดูนมโดย

ใช้หลอดได้

โดยมีคน

สามารถ

ดดูนมโดย

ใช้หลอด

ได้โดยมี

คนคอย

ไม่สามารถ

ดดูนมโดย

ใช้หลอด

ได้ 
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ล า 
ดับ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน(เกณฑ์การให้คะแนน) คะ 

แนน 3 2 1 0 

คอยบอก ช่วยจบัมือ 

  

ทักษะการดูแลสุขอานมัยตนเอง มีรายการประเมินจ านวน 6 ข้อ ตัง้แต่ข้อ 16 – 21  ผู้
ประเมินสงัเกตจากความสามารถของเด็กในการบอกความต้องการในการเข้าห้องน า้ ท าความ
สะอาดหลงัปัสสาวะหรืออุจจาระ   ล้างมือและเช็ดมือ    ล้างหน้าและเช็ดหน้า แปรงฟัน  สัง่และ
เช็ดน า้มกูได้ 

 
ล า 
ดับ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน(เกณฑ์การให้คะแนน) คะ 

แนน 3 2 1 0 

ทักษะการดูแลสุขอนามัยตนเอง 

16. นกัเรียนสามารถ

บอกความต้องการ

ในการเข้าห้องน า้

ได้ 

สามารถ

บอกความ

ต้องการใน

การเข้า

ห้องน า้ได้

ด้วยตนเอง 

สามารถ

บอกความ

ต้องการใน

การเข้า

ห้องน า้ได้

บางครัง้ 

สามารถ

บอกความ

ต้องการใน

การเข้า

ห้องน า้ได้

แตมี่คน

คอยถาม 

ไม่สามารถ

บอกความ

ต้องการใน

การเข้า

ห้องน า้ได้ 

 

 
 ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิตประจ าวัน มีรายการประเมิน

จ านวน 4 ข้อ ตัง้แตข้่อ 22 – 25  ผู้ประเมินสงัเกตจากความสามารถของเด็กในการออกก าลงักาย

ได้เอง เลอืกรับประทานอาหารและน า้ดื่มที่สะอาด ปิดปากเวลาจามหรือไอ และบอกความ

เจ็บป่วยของตนเองได้ 
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ล า 
ดับ 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน(เกณฑ์การให้คะแนน) คะ 

แนน 3 2 1 0 

ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิตประจ าวัน 

22. นกัเรียนสามารถ

ออกก าลงักายได้ 

สามารถ

ออกก าลงั

กายได้ด้วย

ตนเอง 

สามารถ

ออกก าลงั

กายได้ แต่

มีคนคอย

บอก 

สามารถ

ออกก าลงั

กายได้ แต่

มีคนคอย

ช่วยจบั 

ไม่สามารถ

ออกก าลงั

กายได้ 

 

  
การแปลความหมาย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล   

น าคะแนนท่ีได้ในแต่ละข้อค าถามมารวมกันจากนัน้หารด้วยรายการประเมินจ านวน 25  
ข้อจากนัน้น าคา่เฉลี่ยท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์การวดัความสามารถทกัษะการช่วยเหลือตนเองของ
เด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะได้ผลการแปรความหมายในภาพรวมของการวดั
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  

จากนัน้เม่ือมาวิเคราะห์ข้อมูลแยกในแต่ละทกัษะ ให้น าคะแนนท่ีได้ในแต่ละข้อค าถาม
ของแตล่ะทกัษะมาหารกบัจ านวนข้อในทกัษะนัน้ๆ โดยแตล่ะทกัษะมีจ านวนข้อ ดงันี ้ 

ทักษะการแต่งตัว มีรายการประเมินจ านวน 11 ข้อ ตัง้แตข้่อ 1 – 11 
ทักษะการรับประทานอาหาร มีรายการประเมินจ านวน 4 ข้อ ตัง้แตข้่อ 12 – 15   
ทักษะการดูแลสุขอนามัยตนเอง มีรายการประเมินจ านวน 6 ข้อ ตัง้แต่ข้อ 16 – 

21   
ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิตประจ าวัน มีรายการประเมิน

จ านวน 4 ข้อ ตัง้แตข้่อ 22 – 25   
 จากนัน้ น ามาคา่เฉลีย่มาเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
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 เกณฑ์การวัด 

เกณฑ์การวดัความสามารถทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา  เป็นดงันี ้

2.1 – 3.0  หมายถึง มีทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในระดบัดี 
1.1 – 2.0 หมายถึง มีทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในระดบัปานกลาง 
 0 – 1.0   หมายถึง มีทกัษะการช่วยเหลอืตนเองในระดบัปรับปรุง 

เกณฑ์การวัดความสามารถทักษะการแต่งตัวของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  เป็นดงันี ้

2.1 – 3.0  หมายถึง มีทกัษะการแตง่ตวัในระดบัดี 
1.1 – 2.0 หมายถึง มีทกัษะการแตง่ตวัในระดบัปานกลาง 
0 – 1.0   หมายถึง มีทกัษะการแตง่ตวัในระดบัปรับปรุง 

 
เกณฑ์การวัดความสามารถทักษะการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา  เป็นดงันี ้
2.1 – 3.0  หมายถึง มีทกัษะการรับประทานอาหารในระดบัดี 
1.1 – 2.0 หมายถึง มีทกัษะการรับประทานอาหารในระดบัปานกลาง 
 0 – 1.0   หมายถึง มีทกัษะการรับประทานอาหารในระดบัปรับปรุง 

 
เกณฑ์การวัดความสามารถทักษะการดูแลสุขอนามัยตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา  เป็นดงันี ้
2.1 – 3.0  หมายถึง   มีทกัษะการดแูลสขุอนามยัตนเองในระดบัดี 
1.1 – 2.0 หมายถึง    มีทกัษะการดแูลสขุอนามยัตนเองในระดบัปานกลาง 
 0 – 1.0   หมายถึง    มีทกัษะการดแูลสขุอนามยัตนเองในระดบัปรับปรุง 
 

เกณฑ์การวดัความสามารถทกัษะการดูแลสขุภาพและความปลอดภยัในชีวิตประจ าวัน 
ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  เป็นดงันี ้

2.1 – 3.0  หมายถึ ง     มีทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวนั ในระดบัดี 
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1.1 – 2.0 หมายถึ ง      มีทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวนั ในระดบัปานกลาง  

0 – 1.0   หมายถึ ง      มีทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวนั ในระดบัปรับปรุง 

 
ตวัอยา่งการรวมคะแนนและแปลผลรายด้าน 

แบบวดัทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ช่ือผู้ประเมิน           นางสมด ี    ช่วยเหลือ                                   ครู    √   ผู้ปกครอง 

ช่ือเด็ก    ด.ญ.เกือ้กลู     ช่วยเหลอื                         โรงเรียน         วัดทศันารณุ                                            

ค าช้ีแจง ใส่คะแนนตามระดับการประเมินท่ีสังเกตได้ในช่องคะแนน 

ล าดับ รายการประเมิน ระดับการประเมิน(เกณฑ์การให้คะแนน) คะ 

แนน 3 2 1 0 

ทักษะการรับประทานอาหาร 

13. นักเรียนสามารถด่ืมน้ า
จากแก้วได้ 

สามารถด่ืม
น้ าจากแก้ว
ได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่หก 

สามารถด่ืม
น้ าจากแก้ว
ได้ อาจมีน้ า
หกบ้าง 

สามารถด่ืม
น้ าจากแก้ว
ได้แต่มีน้ าหก
มาก 

ไม่สามารถ
ด่ืมน้ าจาก
แก้วได้ 

1 

14. นักเรียนสามารถหยิบ
อาหารเข้าปากได้ 

สามารถหยิบ 
อาหารเข้า
ปากได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถหยิบ
อาหารเข้า
ปากได้โดยมี
คนคอยช่วย
บอก 

สามารถหยิบ
อาหารเข้า
ปากได้โดยมี
คนคอยช่วย
จับมือ 

ไม่สามารถ
หยิบ
อาหารเข้า
ปากได้ 

 

1 

15. นักเรียนสามารถใช้
ช้อนส้อมรับประทาน
อาหารได้ 

สามารถใช้
ช้อนส้อมใน
การ
รับประทาน
อาหารได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถใช้
ช้อนหรือส้อม
ในการ
รับประทาน
ได้ โดยมีคน
คอยบอก 

 

สามารถใช้
ช้อนหรือ
ส้อมในการ
รับประทาน
ได้ โดยมีคน
คอยช่วยจับ 

ไม่สามารถ
ใช้
ช้อนส้อม
ในการ
รับประทา
นอาหารได้ 

0 
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จะได้ผลรวมในด้านทกัษะการรับประทานอาหาร  1 + 1 + 0  = 2  
จากนัน้ น าไปหารกบัจ านวนข้อในด้านทกัษะการรับประทานอาหาร  2 ÷ 3 = 0.67  
ค่าเฉลี่ยท่ีได้ คือ 0.67 ไปเทียบกับเกณฑ์การวัดความสามารถทักษะการรับประทาน

อาหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา แปรความหมายได้ว่า ด.ญ. เกือ้กูล   
ช่วยเหลือ มีทักษะการรับประทานอาหารอยู่ในระดับปรับปรุง  ผู้ปกครองและครูควรช่วยกัน
สง่เสริมและพฒันาเด็กในด้านการรับประทานอาหารให้เด็กมีทกัษะในด้านดงักลา่วเพิ่มมากขึน้ 

 
ผลการประยกุต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความนา่เช่ือถือของผลการวดั  
 

 
ผลจากการวิเคราะห์หาความนา่เช่ือถือของผลการวดั โดยได้จากค่าความเช่ือมั่นท่ีได้จาก

ค่าสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงประเมิน (G – Coefficient)    จากทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความ
น่าเช่ือถือของผลการวดั พบว่า เม่ือใช้แบบประเมินท่ีใช้ในการวดัทกัษะการช่วยเหลือตนเองของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน  25  ข้อ ท่ีมีครูเป็นผู้ประเมินจะได้ค่าเช่ือมั่นสงูท่ีสดุ  
รองลงมาคือครูและผู้ปกครองประเมินร่วมกันและผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน  ตามล าดับ  โดยค่า
สมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจเชิงสมับูรณ์  2

Abs และสมัประสิทธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสินใจ
เชิงสมัพัทธ์  2

Re l   เม่ือครู  ผู้ปกครอง และครู-ผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมินเท่ากับ  0.922 และ 
0.955  , 0.848 และ 0.903 , 0.896 และ 0.943 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 

ความน่าเช่ือถือของผลการวดั ผู้ประเมนิ 
ครู ผู้ปกครอง ครูและผู้ปกครอง 

คา่สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสนิใจ

เชิงสมัพทัธ์  2

Re l  

0.955 0.903 0.943 

คา่สมัประสทิธ์ิการสรุปอ้างอิงตดัสนิใจ

เชิงสมับรูณ์  2

Abs  

0.922 0.848 0.896 
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ภาคผนวก จ 
ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมิน 
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ตาราง ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา 
 

องค์ประกอบทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง 

ข้อ ค่า IOC แปลผล 

ทกัษะการแตง่ตวั 1 1.00 น าไปใช้ได้ 
2 1.00 น าไปใช้ได้ 
3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4 1.00 น าไปใช้ได้ 
5 1.00 น าไปใช้ได้ 
6 1.00 น าไปใช้ได้ 
7 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 1.00 น าไปใช้ได้ 
9 1.00 น าไปใช้ได้ 
10 1.00 น าไปใช้ได้ 
11 1.00 น าไปใช้ได้ 

ทกัษะการรับประทานอาหาร 12 1.00 น าไปใช้ได้ 
13 1.00 น าไปใช้ได้ 
14 0.20 ตดัทิง้ 
15 0.20 ตดัทิง้ 
16 1.00 น าไปใช้ได้ 
17 1.00 น าไปใช้ได้ 

ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง 18 0.80 น าไปใช้ได้ 
19 1.00 น าไปใช้ได้ 
20 1.00 น าไปใช้ได้ 
21 1.00 น าไปใช้ได้ 
22 1.00 น าไปใช้ได้ 
23 1.00 น าไปใช้ได้ 

ทกัษะการดแูลสขุภาพและ
ความปลอดภยัใน

24 1.00 น าไปใช้ได้ 
25 1.00 น าไปใช้ได้ 
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องค์ประกอบทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง 

ข้อ ค่า IOC แปลผล 

ชีวิตประจ าวนั 26 1.00 น าไปใช้ได้ 
27 1.00 น าไปใช้ได้ 
 

ตาราง อ านาจจ าแนกของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
 

องค์ประกอบทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

ทกัษะการแตง่ตวั 1 0.622 
2 0.626 
3 0.563 
4 0.349 
5 0.803 
6 0.809 
7 0.783 
8 0.812 
9 0.472 
10 0.455 
11 0.182 

ทกัษะการรับประทานอาหาร 12 0.550 
13 0.384 
14 0.278 
15 0.558 

ทกัษะการดแูลอนามยัตนเอง 16 0.640 
17 0.749 
18 0.789 
19 0.744 
20 0.831 
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องค์ประกอบทักษะการ
ช่วยเหลือตนเอง 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 

21 0.765 
ทกัษะการดแูลสขุภาพและความ
ปลอดภยัในชีวิตประจ าวนั 

22 0.586 
23 0.546 
24 0.852 
25 0.756 

ทัง้ฉบบั 0.182 – 0.852 
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ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือผู้ เช่ียวชาญ 
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ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ เช่ียวชาญในการสมัภาษณ์เก่ียวกบัทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ

บกพร่องทางสติปัญญา 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษาพิเศษ         

1.อาจารย์  ดร.ฑมลา   บุญกาญจน์ ศนูย์พฒันาการศกึษาพิเศษ 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ            

2. น.ส.จรัญญา   จงวสศุรี  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
     โรงเรียนคลองปักหลกั 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านปฐมวยั         

1. น.ส.ศภุลกัษณ์   เลขาโชค  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
     โรงเรียนวดัทศันารุณสนุทริการาม 
 
ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก

ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวดัผลการศกึษา 

1. อาจารย์  ดร.อญัชล ี  สขุในสทิธ์ิ ภาควิชาสงัคมวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษาพิเศษ         
1.อาจารย์  ดร.ฑมลา   บุญกาญจน์ ศนูย์พฒันาการศกึษาพิเศษ 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ            
2. น.ส.จรัญญา   จงวสศุรี  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

     โรงเรียนคลองปักหลกั 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านปฐมวยั         

1. นางภณัฑิรา อภิธรรมวิริยะ     รองผู้อ านวยการ วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการ 
     ช านาญการพิเศษ 
     โรงเรียนวดัทศันารุณสนุทริการาม 

2. น.ส.ศภุลกัษณ์   เลขาโชค  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
     โรงเรียนวดัทศันารุณสนุทริการาม 
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 ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมในด้านต่างๆขององค์ประกอบคู่มือการใช้
แบบประเมินทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวดัผลการศกึษา 
อาจารย์  ดร. พนิดา ศกนุตนาค ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษาพิเศษ         

อาจารย์  ดร.ฑมลา   บุญกาญจน์ ศนูย์พฒันาการศกึษาพิเศษ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านปฐมวยั         
น.ส.ศภุลกัษณ์   เลขาโชค  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

     โรงเรียนวดัทศันารุณสนุทริการาม 
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หนงัสอืรับรองจริยธรรมการวจิยั 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวศิรินภา   สนัน่วงศ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 26  เมษายน  2533 
สถานที่เกิด จงัหวดัจนัทบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2548  มธัยมศกึษาปีท่ี 3   

      จากโรงเรียนศรียานสุรณ์    จงัหวดัจนัทบุรี  
พ.ศ. 2551  มธัยมศกึษาปีท่ี 6   
      จากโรงเรียนศรียานสุรณ์    จงัหวดัจนัทบุรี  
พ.ศ. 2555  ครุศาสตรบณัฑิต  (ค.บ.)  
      สาขามธัยมศกึษาวิทยาศาสตร์  
      จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2561  การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  
      สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  
      แขนงวิชาการทดสอบและวดัผลการศกึษา  
      จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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