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องคประกอบที่ ๓ กระบวนการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practices) (คะแนนเต็ม ๔๕ 
คะแนน) 
 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ อันจะเปนประโยชน
สูงสุดกับคนพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง จึงไดทบทวนกฎหมาย นโยบายในการจัดการเรียนรวม โดย
คํานึงถึงกระบวนการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) กรอบ
โครงสรางซีท (SEAT) (Student, Environment, Activities, Tool) กระบวนการบริหารคุณภาพ (Plan, Do, 
Check, Act: PDCA) รวมทั้งการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม นํามาวิเคราะหและสรางเปนกรอบการ
ดําเนินงานในการสงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ที่ผานการพิจารณาและตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวของ ทดลองใช และศึกษาสภาพการดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนินงาน และศึกษาความพึงพอใจ ใน
การดําเนินงานการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมทําใหไดผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ ในการสงเสริม 
สนับสนุน การจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR  
๓.๑ กลุมเปาหมายในกานนํา BP ไปใช (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและจํานวนกลุมเปาหมาย) 
 การสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR ครั้งนี้ ไดดําเนินการสงบุคลากรไป
ปฏิบัติหนาที่ประจําในสถานศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวนโรงเรียน 2๑ โรง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง คือ   

๑. ผูบริหารสถานศึกษา    จํานวน  ๒๑  คน 
๒. ผูปกครอง     จํานวน  ๒๑  คน 
๓. ครูผูสอนท่ัวไป    จํานวน  ๒๑  คน 
๔. ครูผูสอนการศึกษาพิเศษ ที่สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง  จํานวน ๓๕ คน 

๓.๒ การกําหนดวัตถุประสงค 
 จากผลการประเมินความสอดคลองของการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR 
ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง ไดกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR ในโรงเรียนจัดการเรียนรวม
ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแกผูเรียน 

2. เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติและเด็กที่ม ีความตองการพิเศษอยางทั่วถึง 
3. เพื่อพัฒนา สงเสริมใหครู บุคลากรในโรงเรียนนําผลงานจากการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตําแหนงในระดับที่

สูงขึ้น อีกทั้งยังเปนผูที่มีผลงานดีเดนในดานตางๆ 
4. เพื่อพัฒนาใหเปนโรงเรียนจัดการเรียนรวมที่มีมาตรฐาน 
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๓.๓ ขั้นตอนการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
 ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง ไดการดําเนินพัฒนารูปแบบการสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม
โดยใชรูปแบบ SPISIR ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
รายละเอียดขั้นตอนการพัฒนา  

๓.๓ ขั้นตอนการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practices) 

 ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง ไดดําเนินการบริหารจัดการสงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรวม 

ตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑. มีการวิเคราะหขอมูล จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ( S : SWOT ANALYSIS ) 
1. การวิเคราะหขอมูล จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 

รายการปจจัย 
น้ําหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผลการ 

สภาพแวดลอมภายใน จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน วิเคราะห 

S1 0.17 1.51 -0.69 0.26 -0.12 0.14 

S2 0.16 1.13 -0.68 0.18 -0.11 0.07 

M1 0.17 1.09 -1.06 0.19 -0.18 0.01 

M2 0.17 1.04 -1.02 0.18 -0.17 0.01 

M3 0.16 1.23 -0.80 0.20 -0.13 0.07 

M4 0.17 1.34 -0.65 0.23 -0.11 0.12 

รวม 1.00   0.42 
 

รายการปจจัย 
น้ําหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผลการ 

สภาพแวดลอมภายนอก โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค วิเคราะห 

S 0.31 1.66 -2.26 0.52 -0.70 -0.18 

T 0.25 0.70 -.39 0.17 -0.35 -0.17 

E 0.25 1.86 -2.04 0.47 -0.51 -0.04 

P 0.19 1.68 -2.49 0.32 -0.47 -0.15 

รวม 1.00         -0.55 

ตารางที่ ๑ ตารางผลการวิเคราะหขอมูล จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียน
รวม 
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 ภาพรวมของการใหคาน้ําหนักคะแนนจากขอมูลที่ไดจากการลงเยี่ยมโรงเรียนแกนนําโรงเรียนตนแบบ
จัดการเรียนรวม และโรงเรียนในโครงการหองเรียนออทิสติกคูขนาน จากการสัมภาษณผูบริหาร ครูทั่วไป ครู
การศึกษาพิเศษ ผูปกครอง และนักเรียน ในแตละโรงเรียน 

2. กราฟวิเคราะหผลขอมูล จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ ๓ ภาพแสดงผลการวิเคราะหขอมูล จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนรวม 
 การวิเคราะหจุดจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โดยการลง
เยี่ยมโรงเรียนเพื่อเก็บขอมูลดานนโยบายของผูบริหาร ที่ตั้ง สภาพโรงเรียน กลุมผูปกครอง กลุมนักเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ และนักเรียนปกติ รวมถึงทัศนคติของครูในแตละโรงเรียน นํามาวิเคราะห เพื่อจัดทําขอมูล
ใหเปนระบบแบงกลุมโรงเรียนที่ตองชวยเหลือเปน 3 กลุม ไดแก กลุม A หมายถึง โรงเรียนที่มีความเขมแข็ง
มากมีความพรอมดานทรัพยากร และบุคลากร ผูบริหารใหการสนับสนุน กลุม B หมายถึง โรงเรียนที่มีความ
เขมแข็งปานกลาง ความพรอมดานทรัพยากร และบุคลากร ระดับปานกลางถึงนอย ผูบริหารใหการสนับสนุน 
กลุม C หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไมมีความเขมแข็ง ความพรอมดานทรัพยากร และบุคลากรนอย 
ผูบริหารไมคอยใหการสนับสนุน ซึ่งศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลางได จัดทําแผนเพื่อใหความชวยเหลือโรงเรียน
แตละโรงเรียนลงในแผนปฏิบัติการประจําปของศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง 
๒. มีการวางแผนแบบมีสวนรวม ( P : Participation planning ) 
 เมื่อไดขอมูลจากการ SWAT แลวศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลางไดนําขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหตาม
โครงสรางซีท ( ซีท(SEAT)) โดยประชุมคณะกรรมการงานสนับสนุนการเรียนรวมของศูนยการศึกษาพิเศษ 
สวนกลาง เพื่อรวมวางแผนในการสนับสนุนการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนตาง ๆ ตามบริบทที่สังเคราะหได
ของแตละกลุม วางแผนจัดประชุมเพื่อใหนโยบายที่ชัดเจน เชน การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายตอการจัดการ
เรียนรวม การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) และการขอสนับสนุนบริการ สื่อ สิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการศึกษาสําหรับเด็กพิการตามสิทธิของนักเรียนแตละคน การใหความรูเรื่องการคัดกรองนักเรียนที่
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มีความตองการพิเศษ การเขียนขอตกลงในการปฏิบัติงานสําหรับครูที่ไปชวยราชการในกลุมโรงเรียนเรียนรวม
(อัตราศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง) รวมถึงการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในโรงเรียนเรียนรวม 
๓. การนําแผนสูการปฏิบัติ ( I : Implementing )  
  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง มอบหมาย ใหกลุมงานสนับสนุนการจัดการเรียนรวมได
เขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติภาระกิจตามนโยบาย และแผนงานของศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง ที่วางไว 
เชน การนิเทศติตามการปฏิบัติงานดานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเรียนรวมอยางสม่ําเสมอ การจัดการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจําโรงเรียนเรียนรวมในดานความรูทางการศึกษาพิเศษ เทคนิคการ
สอน เทคนิคการปรับพฤติกรรม และการดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวม การจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลโดยเนนการประชุมเปนรายบุคคล 

๔. การสนับสนุน และนิเทศ ( S: Supervision support )  
 ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการนิเทศ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของกลุมโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โรงเรียนตนแบบเรียนรวม และโรงเรียนโครงการหองเรียน
ออทิสติกคูขนาน เพื่อดําเนินการประสานงานดูแล ใหขอมูล เปนที่ปรึกษา ในดานการจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียนแตละแหง รวมถึงการสนับสนุนอัตรากําลังครูการศึกษาพิเศษไปชวยราชการในกลุมโรงเรียนเรียนรวม 
จํานวน 21 โรงเรียน แบงเปนกลุม สพป.กทม.จํานวน 14 โรงเรียน สพม.เขต 1 และ2 จํานวน 7 โรงเรียน 
สนับสนุนอัตรากําลังพี่เลี้ยงนักเรียนพิการผานกระบวนการจัดสรรของเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 เขตใน
กรุงเทพมหานคร สนับสนุนบริการ สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวกผานระบบการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล โดยมีการจัดสรรให 3 หมวด ไดแก บัญชี ก เปนการยืมสื่ออุปกรณมีมีความจําเปนที่สอดคลองกับ
ความตองการพิเศษของนักเรียนแตละคน บัญชี ข เปนการขอรับการขอรับเงินอุดหนุนซื้อสื่อ และบัญชี ค คือ 
การขอรับเงินอุดหนุนสอนเสริมดวยระบบคูปองการศึกษา และพิจารณานัดหมายมอบสื่อ สิ่งอํานวยความ
สะดวกใหกับผูปกครองตามแบบคําขอ นิเทศติดตาม การใชสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก การใหคําแนะนําการใช 
การเก็บ รักษา การแกไขปญหาเบื้องตน รวบรวมขอมูลปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 นอกจากนี้ยังมีการประสานงานดานทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เชน ทุน
มูลนิธิคุณพุม มีการพิจารณาทุนใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่ยากจน จํานวนปละ 5,000 บาทตอคน
ตอป ทุนการศึกษาวิทยุการบินแหงประเทศไทย ในกลุมนักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่ยากจน ระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 5,500 บาทตอคนตอป โดยศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง ทําหนาที่ประชาสัมพันธ 
และรวมดําเนินการรับสมัครทุนแกผูที่มีความประสงคจะขอรับทุนดังกลาว 
๕. การปรับปรุง ( I : Improving )  
 หลังจากการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของกลุมโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม โรงเรียนตนแบบ
เรียนรวม และโรงเรียนโครงการหองเรียนออทิสติกคูขนาน พบวา 1) ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดการ
เรียนรวมไมมากเทาที่ควร ตนสังกัดจึงควรสรางความตระหนักในการใหโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุมเด็กท่ีมี
ความตองการจําเปนพิเศษ 2) การเปลี่ยนผูประสานงานประจําโรงเรียนดานการศึกษาพิเศษ บอยครั้งเนื่องจาก
การโยกยาย การลาออก ทําใหการดําเนินงานเกิดความไมราบรื่น ศูนยการศึกษาพิเศษ จึงไดมีการจัดการ
ประชุมเพื่อชี้แจงขอมูลดานการประสานงานในการขอสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกผานระบบแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลทุกปการศึกษา 3) ควรมีการอบรมใหความรูแกครูที่จัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม
เพื่อสรางทัศนคติที่ดี และนําความรูที่ไดรับไปจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางหลากหลาย  4)กระบวนการชวย 
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เหลือโดยระบบพี่เลี้ยงนักเรียนพิการควรมีการทบทวนและดูแลขอมูลการปฏิบัติอยางใกลชิดจากเขตพื้นที่
การศึกษาตนสังกัด เพื่อใหไดประโยชนตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษสูงสุด 
ดังนั้น ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง จึงไดจัดการประชุม อบรมสัมมนา เพื่อย้ําความเขาใจดานนโยบายการ
จัดการเรียนรวม เทคนิคการสอน ระบบการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน รวมถึงวิธีการดูแลนักเรียนการศึกษา
พิเศษดวยระบบพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ 
๖. การรายงานผล (R : Reporting)  
 มีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยใชรูปแบบการนําเสนอผลงานรายคน และรายโรงเรียน 

รวมถึงมีการทํารายงานตามขอตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคนประจําป ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุน

ใหบุคลากรมีการตื่นตัวในการพัฒนาผลงานตลอดเวลา และมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศในดาน

ตาง ๆ ทางดานการจัดการเรียนรวม (Best Practice) ซึ่งเปนผลงานเชิงประจกัษที่ไดรับการรับรองคุณภาพจาก

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับเครือขาย  

๓.๔ การตรวจสอบคุณภาพของ BP (ระบุวิธีการ และผลการตรวจสอบคุณภาพที่ได)  
     การดําเนินงานการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR เพื่อใหบุคลากรของ
ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเรียนรวม มีแนวทางในการทํางานใหเกิดประโยชนอยาง
สูงสุดกับนักเรียน และองคกร ทางศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง จึงไดดําเนินการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้   
 ๓.๔.๑ นํารูปแบบ SPISIR ทั้ง ๖ ขั้นตอน แบบประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งแบบประเมินความพึง

พอใจใหผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จํานวน 3 ทาน คือ  

 ดร.อรธิดา ประสาน อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   
 ดร.บุญรวม วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลเบญลักษ 
 ดร.ฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติ 

 ๓.๔.๒ ดําเนินการปรับปรุง แกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
 ๓.๔.๓ ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน โดยศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง ดําเนินการชี้แจง   
บุคลากรที่ไปปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเขาใจและถือปฏิบัติรวมกัน 
 ๓.๔.๔ ดําเนินงานตามขั้นตอนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR ทั้ง ๖ 
ขั้นตอน  
 ๓.๔.๕ ออกแบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
รวมโดยใชรูปแบบ SPISIR  
 ๓.๔.๖ ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม  
 ๓.๔.๗ สรุปผลการนํารูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม โดยใชรูปแบบ SPISIR ไปใช 
และปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานที่มีจุดออนตามที่คนพบ 
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เครื่องมือท่ีใช 
แบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายปด มีจํานวน 3 ฉบับ คือ 
ฉบับที่ 1 เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินความสอดคลองของรูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
รวม SPISIR กับกฎหมาย นโยบาย กลยุทธ จุดเนนและความตองการของสถานศึกษา และความเปนไปไดใน
การนําไปปฏิบัติโดยผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
ฉบับที่ 2 เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
รวม SPISIR โดยผูทรงคุณวุฒิ ฯ และความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติโดยผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณใน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
ระดับ 5 หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง  มาก 
ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  นอย 

   ระดับ 1 หมายถึง  นอยที่สุด 
ฉบับที่ 3 เปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของ ผูบริหารสถานศึกษา  ผูปกครอง ครูผูสอนทั่วไป 
ครูผูสอนการศึกษาพิเศษ ที่มีตอรูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม SPISIR 

มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง มาก 
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง นอย 
ระดับ 1 หมายถึง นอยที่สุด 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือมีรายละเอียดการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 
 การศึกษาการพัฒนากระบวนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR 
โดยมีการศึกษาเนื้อหา เอกสาร ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จึงได
ดําเนินการจัดทําเครื่องมือโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 2.1 กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องมือประเมินการดําเนินงาน 
 2.2 เขียนขอคําถามเพื่อใหครอบคลุมประเด็นยอยในแตละองคประกอบซึ่งจํานวนขอคําถามจะขึ้นอยู
กับเนื้อหาที่จะประเมิน 
 2.4 สรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลฉบับราง 
 2.5 นําแบบสอบถามฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 คน เพื่อหาความสอดคลอง ความ
เหมาะสม ของรูปแบบการสงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR และความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการสงเสริม สนับสนุน การจัดการ
เรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและลักษณะของพฤติกรรม 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) วาสิ่งที่ประเมินแตละขอมีความสอดคลองหรือไมโดยใช
เกณฑการประเมิน ดังนี้ 
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+1 หมายถึง แนใจวาสิ่งที่ประเมินมีความสอดคลองกับเนื้อหา 
0 หมายถึง ไมแนใจวาสิ่งที่ประเมินมีความสอดคลองกับเนื้อหา 
-1 หมายถึง แนใจวาสิ่งที่ประเมินไมมีความสอดคลองกับเนื้อหา 

นําผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองของความคิดเห็น (IOC) และคัดเลือกขอที่
ประเมินมีคา IOC ตั้งแต 0.60 ขึ้นไป ซึ่งพบวา 

ผลการประเมินความสอดคลองของรูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม SPISIR กับกฎหมาย 
นโยบาย กลยุทธ จุดเนนและความตองการของสถานศึกษา โดย ผูทรงคุณวุฒิ  
 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีประสบการณในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
จํานวน 3 ทาน คือ ดร.อรธิดา ประสาน อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ         
ดร.บุญรวม วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลเบญลักษและดร.ฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  มีผลปรากฏ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความสอดคลองของรูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม SPISIR 
กับกฎหมาย นโยบาย กลยุทธ จุดเนนและความตองการของสถานศึกษา 

 

ขอ รายการประเมิน 
ผูทรงคุณวุฒคินที่ 

เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 

1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
๒๕๕๐  

1 1 1 1 
สอดคลอง 

2 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
25๔๒และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕(ฉบับที่ ๒) 

1 1 1 1 
สอดคลอง 

3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 255๑ 

1 1 1 1 
สอดคลอง 

4 กฎกระทรวงวาดวยการใหนักเรียนพิการไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อบริการและความชวยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา 

1 1 1 1 
สอดคลอง 

5 นโยบาย กลยุทธ จุดเนน การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 1 1 1 
สอดคลอง 

6 ความตองการจําเปนของนักเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ 

1 1 1 1 
สอดคลอง 

7 บริบทตามความแตกตางและความตองการของแต
ละสถานศึกษา 

1 1 1 1 
สอดคลอง 

8 หลักการแนวคิดในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน(SBM) 

1 1 1 1 
สอดคลอง 
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ขอ รายการประเมิน 
ผูทรงคุณวุฒคินที่ 

เฉลี่ย แปลผล 
1 2 3 

9 หลักการบริหารโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA 1 1 1 1 สอดคลอง 
10 หลักการแนวคิดในการบริหารจัดการเรียนรวมโดย

ใชโครงสรางซีท (SEAT Framework) 
1 1 1 1 

สอดคลอง 

เฉลี่ย 1 1 1 1 สอดคลอง 
 จากตาราง พบวา ผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา รูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม 
SPISIR ของศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง ในภาพรวมมีความสอดคลองกับกฎหมาย นโยบาย กลยุทธ จุดเนน
และความตองการของสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม SPISIR  

จากการสอบถามผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนรวม SPISIR  มีผลปรากฏดังตารางที่ ๒ 
ตารางที่ ๒  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม SPISIR  

 

ขอ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 ความเปนมาของการพัฒนา รูปแบบ 4.33 .5๘ มาก 
2 หลักการและแนวคิดที่ใชในการพัฒนารูปแบบ 4.67 .5๘ มากที่สุด 
3 วัตถุประสงคของการพัฒนา รูปแบบ 4.67 .5๘ มากที่สุด 
4 องคประกอบของรูปแบบ 5.00 .00 มากที่สุด 
5 เนื้อหาสาระ 4.67 .5๘ มากที่สุด 
6 ลําดับขั้นตอนของรูปแบบ 4.67 .5๘ มากที่สุด 
7 กลุมเปาเหมายในการพัฒนารูปแบบ 5.00 .00 มากที่สุด 
8 กระบวนการพัฒนารูปแบบ 4.67 .5๘ มากที่สุด 
9 การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 4.67 .5๘ มากที่สุด 

10 การประเมินผลอยางเปนระบบ 4.67 .5๘ มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.70 .10 มากที่สุด 

จากตาราง พบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของรูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR ของศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง อยูในระดับ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.62 และมสีวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ.1๐  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาผูปกครอง ครูผูสอนทั่วไป ครูผูสอนการศึกษาพิเศษ ที่มี
ตอการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR  

จากการสอบถามผูเกี่ยวของเพื่อประเมินความพึงพอใจมีตอรูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนรวม SPISIR  พบวา  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูปกครอง ครูผูสอนท่ัวไป ครูผูสอนการศึกษาพิเศษที่สังกัด
ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง มีผลปรากฏดังตารางที่ ๓ - ๔ 
ตารางที่ ๓   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
 

รายการ จํานวน รอยละ 
สถานภาพ    

ผูบริหารสถานศึกษา(ผอ./รอง ผอ.)  21 21.4 
ผูปกครอง 21 21.4 
ครูผูสอนท่ัวไป                                   21 21.4 
ครูผูสอนการศึกษาพิเศษ(สังกัดศูนยฯ)      35 35.8 

รวม 98 100.0 
วุฒิการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 11 11.2 
ปริญญาตรี   61 62.2 
สูงกวาปริญญาตรี 26 26.6 

รวม 98 100.0 
 จากตาราง  พบวา มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 98 คน เปนผูบริหาร จํานวน 21  คน คิดเปนรอย

ละ 21.4 ผูปกครอง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.4 ครูผูสอนทั่วไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 21.4 
และครูผูสอนการศึกษาพิเศษ สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 38.8   

วุฒิทางการศึกษาต่ําวาปริญญาตรี จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 11.2  ปริญญาตรี จํานวน 61 
คน  คิดเปนรอยละ 62.2 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 26  คน  คิดเปนรอยละ 26.6  
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ตารางที่ ๔   ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ เรียนรวม 
SPISIR  

ขอ รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลคา 

1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
รวมทําหนาที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย วางแผน กํากับดูแล
และแกไขปญหาในการจัดการเรียนรวม 

4.45 .54 
 

มาก 

2 นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทุกคนไดรับการ
ประเมินความสามารถพื้นฐานโดยการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของ 

4.74 .60 
 

มากที่สุด 

3 นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทุกคนมีแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลที่จัดทําขึ้นโดยผูปกครองมีสวนรวม 

4.49 .52 
 

มาก 
4 นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทุกคนไดรับเทคโนโลยี

สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใด
ตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

4.27 .44 
 

มาก 

5 นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทุกคนไดรับการ
พัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่กําหนดไวใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

4.78 .47 
 

มากที่สุด 

6 ครูผูสอนไดรับการพัฒนาใหมีความรู ทักษะและเทคนิคใน
การจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ 

4.66 .61 
 

มากที่สุด 

7 มีการจัดสภาพแวดลอมและหองเรียนสําหรับนักเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษที่สะอาด ปลอดภัยและเอื้อตอ
การเรียนรู 

4.70 .56 
 

มากที่สุด 

8 มีการจัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนรูที่มีความเหมาะสม 
ทันสมัย เพียงพอ ตรงตามความตองการของนักเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ 

4.37 .53 
 

มาก 

9 ผูบริหาร ครูผูสอนและผูปกครองมีความสัมพันธอันดีและ
รวมมือกันในการสนับสนุนการจัดการเรียนรวมใหมี
ประสิทธิภาพ 

4.44 .54 
 

มาก 

10 มีการรายงานผลการดําเนินงานและประสิทธิผลในจัดการ
เรียนรวมตอเครือขายและสาธารชนอยางชัดเจนและ
สม่ําเสมอ 

4.60 .53 
 

มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.55 .18 มากที่สุด 
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จากตาราง พบวา ผูบริหารสถานศึกษา  ผูปกครอง ครูผูสอนทั่วไป ครูผูสอนการศึกษาพิเศษ สังกัด
ศูนยฯ มีความพึงพอใจในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR ของศูนยการศึกษา
พิเศษ สวนกลาง ในระดับ มากที่สุด (เฉลี่ย = 4.55  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =.18 ) เรียงลําดับจากมากไปหา
นอยสามลําดับ ดังนี้  นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทุกคนไดรับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(เฉลี่ย = 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =.47 )  
นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษทุกคนไดรับการประเมินความสามารถพื้นฐานโดยการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของ (เฉลี่ย = 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =.60 ) และมีการจัดสภาพแวดลอมและหองเรียนสําหรับ
นักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษที่สะอาด ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู (เฉลี่ย = 4.70 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน =.56 ) 

สถิติที่ใชในกาวิเคราะหขอมูล 
 1. คาเฉลี่ย 
  คาเฉลี่ย (�̅) (พิสณุ ฟองศรี, 2549: 157) 

     �̅  = N
X

 
   เมื่อ  �̅ แทน  คาเฉลี่ย 
     ΣX แทน  ผลรวมของคะแนนการทดสอบ 
     N แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบ 
 
  2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พิสณ ุฟองศรี, 2549 : 158) 

    S.D. = 
1)n(n

)X(Xn 22


   

   เมื่อ  S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     ΣX  แทน  ผลรวมคะแนนการทดสอบ 
     n  แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําแบบทดสอบ 
  ๓. คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา 
     สถิติที่ใชในการหาความเที่ยงตรงโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของผูเชี่ยวชาญโดยใชสูตร
ของโรวิลเนลลี และแฮมเบิลตัน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539: 249) ดังนี้ 

     
 

 

   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
     ΣR แทน ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
     N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 


