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ช่ือเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 

ช่ือผู้ศึกษา  นางพวงทอง  ศรีวิลยั 
 

บทคัดย่อ 
 
     การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการ
รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 2) เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
และ 3) เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยใชก้ารวิจยัแบบผสม (Mixed 
Methods) ระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีระยะเวลาของการด าเนินการ 12 เดือน แบ่งเป็น 3 
ระยะ โดยระยะท่ี 1 มีกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากจ านวน 245 ราย โดยใชต้ารางก าหนดกลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ีและมอร์
แกน ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้เท่ากบั 0.5 และระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ไดจ้ านวน 
150 ราย  และคดัเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ระยะท่ี 2  ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งดา้นการบริหาร
จดัการ ใชก้ารคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 12 ราย และระยะท่ี 3 มีกลุ่มตวัอย่าง
คือ ครู บุคลากร นักเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสีย/เครือข่ายชุมชน โดยใชต้ารางก าหนดกลุ่มตวัอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน ไดจ้ านวน 150 
ราย และคัดเลือกโดยใช้วิ ธีการ สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
   ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัจจุบันรูปแบบการบริหารจัดการการพฒันาการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
โดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง ขณะท่ีความตอ้งการผูเ้รียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบว่า ดา้นความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต และดา้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาก
ท่ีสุด โดยรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่คือ “ 2SIEBN ” ประกอบดว้ย System (ระบบ) Skill 
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(ทักษะ) Impairment (สภาพความพิการของผู ้เรียน) Empowerment (การพัฒนาศักยภาพหรือ 
เพิ่มขีดความสามารถ) Barrier Free (การจดัเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อผูเ้รียน) และ Network 
(องค์กรภาคีเครือข่าย) ผลการศึกษาการใช้รูปแบบโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปี
การศึกษา 2562 และในปี 2563 พบว่า มีความกา้วหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 ผลการประเมินสมรรถนะ
เชิงบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 90.03 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 และผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
รูปแบบระหว่างปีการศึกษา 2562 กบั ปีการศึกษา 2563 นั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (p< 0.05) 
 
ค าส าคญั : รูปแบบ, สมรรถนะเชิงบูรณาการ, ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
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Research Title Management Model for Integrated Competency-Building for Students 
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Author     Mrs. Phuangthong Sriwilai 
 

Abstract 
 

    This research aims to 1) study current state and future trends, the need to develop an 
integrated strengthening capacity model for students with special needs in Srisangwan School, Chiang 
Mai 2 )  to create an integrated strengthening capacity model for students with special needs in 
Srisangwan School, Chiang Mai and 3) study the results of using the integrated strengthening capacity 
model for students with special needs, Srisangwan School, Chiang Mai. By using the mixed methods 
research methodology. Using quantitative and qualitative research methods. There is a period of 
execution of 24 months.  The research procedures comprised 3  phases. In the first phase, there 
were 245 sample groups, namely administrators, teachers, personnel, students, parents, and basic 
education committees , using Craigsie and Morgan's sample table. The tolerance level was 0.5 and the 
confidence level was 95%.  150 cases   were obtained and selected using a simple random sampling 
method. The instrument used was a   5 - level estimation scale questionnaire. Collecting data 
from focus group discussions by the group of informants who are experts who are involved in 
management. Using a specific sample of 12and phase 3 , the sample groups were teachers, personnel, 
students, parents, and basic education committees. and stakeholders/community networks By using the 
table to determine the sample of Craigsie and Morgan, 150 cases were selected and selected using a 
simple random, a tool used as a   5 -level estimation scale questionnaire . 

Research on current conditions and the need for integrated competency enhancement 
for special-needs learners discovered that the overall current condition was moderate. At the same time, 
The capacity to apply life skills and use technology had the greatest mean. Develop a management model 
for Integrated Competency-Building for Students with special needs, has there components are: 2SIEBN 
Model S1: System, S2: Skills, I: mean Impairment, E: mean for Empowerment, B: mean for Barrier-Free, 
and N means Network. The Results of a study on using an integrated competency-building management 
model for learners with special needs at Srisangwan School, Chiang Mai in 2019 -2020 found that; the 
result of the development progress increased by 2.10 percent. The results of the Integrated Competency 
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Assessment, The overall picture was at an excellent level of 90.03 percent, with a 3.10 percent increase in 
development progress. And the use of an integrated competency-building model for learners with special 
needs satisfaction showed statistically significant differences at the .05 level (p <.05).  

 
Keywords: Model, Integrated competency-building, Students with special needs 
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กติติกรรมประกาศ 
 

  การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จ และเสร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาเมตตาและกรุณาอย่าง
ยิ่งจากศาสตราจารยว์ิริยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นางสุดา สุขอ ่า 
ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ท่ีใหโ้อกาสไดส่้งเสริมพฒันาศกัยภาพ
ของผูบ้ริหารในการพฒันาสถานศึกษา  ไดก้รุณาใหค้  าปรึกษา และก าลงัใจกบัผูว้ิจยั ท าใหก้ารศึกษา
คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาช่วยเหลือให้ค  าปรึกษา ตรวจสอบ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ อีกทั้งใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้คิด โดยเฉพาะอยา่งยิง่การน าองคค์วามรู้มาบูรณา
การใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การวิจยัท่ีดีตลอดจนระยะเวลาของ
การศึกษาแก่ผูวิ้จยั และก าลงัใจให้ส าเร็จสมบูรณ์  ผู ้วิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณคณะครูบุคลากรของโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  ท่ีให้ความร่วมมือ
จดัท าขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีตลอดจนนกัเรียน ผูป้กครอง ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีส่วนร่วมให้ขอ้มูล
เชิงประจกัษท์ าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ผูใ้ห้ความรักความห่วงใยและ
ก าลงัใจตลอดระยะเวลาของการศึกษาจนประสบความส าเร็จสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมาย 

 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผูส้นใจ คุณประโยชน์ของการศึกษาคร้ังน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา แด่พ่อ 
แม่ ครู อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่านดว้ยความเคารพยิง่ 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

  จากกระแสพระราชด ารัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เม่ือวันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 เม่ือคราท่ีพระองค์ท่านเสด็จเปิดโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดนนทบุรี   
“...การจดัการศึกษาส าหรับผูพ้ิการต้องมีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การฝึกให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และการฝึกอาชีพ เพื่อใหผู้พ้ิการสามารถมีอาชีพเล้ียงดูตนเองได.้..”  
  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มีกระแสพระราชด ารัส
พระราชทานแก่มูลนิธิอนุเคราะห์ผูพ้ิการในพระราชูปถมัภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน ในวนัศุกร์ท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2517 “...งานช่วยผูพ้ิการน้ีมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะว่าผูพ้ิการมิไดอ้ยากเป็นผูพ้ิการและอยากช่วยตนเองได ้ถา้เราไม่ช่วยเขา
ให้สามารถท่ีจะปฏิบติังานอะไรเพื่อชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะท าให้เกิดส่ิงท่ีหนักใน
ครอบครัว หนกัแก่ส่วนรวม ฉะนั้นนโยบายท่ีจะท าคือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได ้เพื่อจะให้เขา
สามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม...” 

  ตามท่ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไดเ้สด็จเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ เป็นการส่วนพระองค์ เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 
พ.ศ.2550 ทรงมีกระแสพระราชด ารัสไว ้เพื่อเป็นแนวทางการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
5 เร่ืองหลกั คือ 

   1. ดา้นวิชาการ ควรจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนเป็นรายบุคคล
ตามศกัยภาพ สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ให้ไดเ้รียนในส่ิงท่ีตอ้งการเรียน  
ทั้งในสายสามญั และสายอาชีพ การส่งเด็กเรียนร่วมเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากเด็กจะไดมี้ทกัษะชีวิต 
ทกัษะสังคม ทกัษะอาชีพอยา่งแทจ้ริง 

   2. ดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการพยาบาล นักเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ
ควรจัดบริการส่ือเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
เป็นรายบุคคล ทั้งเคร่ืองช่วยความพิการ กายอุปกรณ์ กิจกรรมบ าบดั กายภาพบ าบดั อาชาบ าบดั 
รวมถึงการคดักรองเพื่อผ่าตดัแกไ้ขความพิการอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน



 
 

2 
 

สังคมได้อย่างปกติสุข มีสัมมาชีพ มีเกียรติภูมิแห่งตน มีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
และเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูพ้ิการได ้
   3. ดา้นสังคม อารมณ์ จิตใจ เม่ือเด็ก ๆ มีสภาพความพิการ ท าให้ขาดความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง ไม่เห็นคุณค่าของตวัเอง หากมีครู บุคลากร ผูบ้ริหาร รวมถึงเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สังคม 
ชุมชน เขา้ใจใหโ้อกาสจะท าใหผู้พ้ิการสามารถมีพลงัใจในการท่ีจะพฒันาตนเองได้ 
   4. ด้านอาชีพ สูงสุดของการจัดการศึกษาส าหรับผูพ้ิการนั่นคือ การมีทักษะอาชีพ 
สามารถเล้ียงตนเองได ้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัว ชุมชน สังคม มีชีวิตอย่างอิสระ อยู่ในสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
   5. ดา้นบรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้ผูพ้ิการสามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ 
ประสบการณ์ ตั้งแต่ระดบัตน้น ้ า กลางน ้ า ปลายน ้ าไดอ้ย่างไม่มีอุปสรรค และครู บุคลากร นกัเรียน 
ผูป้กครอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งพึงพอใจและมีความสุข  
  จากกระแสพระราชด ารัสของทั้ ง 3 พระองค์ ทรงมุ่งเน้นการฟ้ืนฟูสมรรภาพควบคู่
การศึกษา พฒันาการทางด้านอารมณ์ สังคม และการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนด้าน  
ต่าง ๆ เพื่อให้ผูพ้ิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่งผลให้ผูพ้ิการสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ความสามารถมีทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะอาชีพ สนับสนุนส่งเสริมให้ผูพ้ิการได้รับ
การศึกษาสูงสุดตามศกัยภาพ ทั้งสายสามญัและสายอาชีพ ดูแลตนเองและครอบครัวไดแ้ละไม่เป็น
ภาระของครอบครัวหรือสังคม 

  โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจดัตั้งขึ้นในวโรกาสครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เม่ือพุทธศกัราช 2542 เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ โดยจดัการเรียนการสอนแบบสหศึกษา รับทั้งนักเรียน
ประจ า  แ ล ะ ไปกลับ  ตั้ ง แ ต่ ร ะดับชั้ น อ นุบ าล  ถึ ง ร ะดับชั้ นมัธ ยม ศึ กษ าตอนปล า ย  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซ่ึงค านึงถึงการพัฒนานักเรียนพิการให้สามารถ  
ด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างอิสระ พึ่งพาตนเองไดต้ามศกัยภาพท่ีเหลืออยู่ในแต่ละบุคคล ดว้ยการจดัการ
เรียนการสอน และบริหารจดัการโรงเรียนมุ่งเน้นการส่งเสริมทกัษะการด ารง ชีวิตแต่ด้วยสภาพ
ความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ควบคู่กบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพความพิการอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยสภาพของผูเ้รียน
ส่วนใหญ่มีขอ้จ ากดัดา้นร่างกาย ดา้นการเคล่ือนไหว ดา้นสุขภาพ ซ่ึงตอ้งใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วยผู ้
พิการอย่างหลากหลายประเภท เช่น วีลแชร์ (Wheelchair) วอล์คเกอร์ (Walker) ในรูปแบบ ต่าง ๆ 
และลกัษณะความพิการต่าง ๆ แต่ละระดบัตามความพิการของนกัเรียนแต่ละบุคคล ดว้ยสภาพความ
พิการ โรค ปัญหาและขอ้จ ากดัทางร่างกายดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ รวมถึงคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนท่ีมี
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ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โดยสภาพของวิถีชีวิต การดูแลท่ีบ้าน ท่ีมีความเป็นชนเผ่าอยู่ท่ีราบสูง
เป็นส่วนใหญ่ ประกอบกบัความเช่ือต่าง ๆ จึงเป็นขอ้ตระหนกัท่ีท าให้โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
ตอ้งมีการบริหารจดัโรงเรียนท่ีแตกต่างจากเด็กปกติทัว่ไป เพื่อใหมี้ความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ
ตามศกัยภาพในการท่ีจะเขา้สู่กระบวนการทางวิชาการ เรียนรู้ในหลกัสูตรต่าง ๆ ให้บรรลุวิสัยทศัน์ 
และเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายให้มีสมรรถภาพท่ีดีขึ้น
และการส่งเสริมงานอาชีพพื้นฐานโดยเฉพาะ ท่ีส าคัญคือ คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้ นพร้อมสู่สังคม  
มีชีวิตอิสระ ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีศกัด์ิศรี มี
คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย ์เป็นพลงัร่วมพฒันาประเทศโดยไม่เป็นภาระให้สังคม ตลอดระยะเวลา 
12 ปีท่ีผ่านมา นับตั้ งแต่ปี 2548 – 2560 ถึงปัจจุบันฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร ผู ้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ไดร่้วมกนัระดมทรัพยากรทุกดา้นในการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางดา้นร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ต่อคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ วตัถุประสงค์ 
วิสัยทศัน์ ของโรงเรียนควบคู่กนัไป 
  แต่จากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน ในดา้นภาษาและ
ดา้นเหตุผล มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียระดบัประเทศ โดยถา้จ าแนกตามระดบัคุณภาพอยู่ในระดบั
พอใช้ทั้ งหมด ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และองักฤษมีคะแนนเฉล่ียต ่ากว่าระดับประเทศ  
ส่วนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียต ่ากว่าระดับประเทศทุกรายวิชา ทั้ งภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 2560, หนา้ 11-15 อีก
ทั้งไดรั้บขอ้เสนอจากการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อการพฒันาตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ดา้นผลการจดัการศึกษา ว่าสถานศึกษาควรให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
มีส่วนร่วมการวางแผนพฒันาเด็กตามอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา และจดัใหมี้ระบบการนิเทศ ติดตาม 
ควบคุม ก ากับ การด าเนินงานการพฒันาเด็กร่วมกันระหว่าง ฝ่ายบริหาร และชมรมผูป้กครอง
เครือข่าย  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2553, หน้า 2-3) และ 
ผลของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ยงัได้ขอ้แนะน าในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาไว ้คือ (1) พฒันาทกัษะความสามารถของผูเ้รียน ในการคิดแบบต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย
ให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี (2) พฒันาดา้นการอ่านออกเขียนได ้เพิ่มการดูแลดา้นสุขภาวะร่างกาย
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และลกัษณะทางจิตสังคม และปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม ความมีระเบียบวินยั เคารพกฎกติกา มารยาท
ทางสังคม (3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา ดว้ยบริบทท่ีมีขอ้จ ากดัหลาย
ด้านของโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ท่ีผูว้ิจัยได้ศึกษาข้อมูลสารสนเทศประกอบกับการสึกษา
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนวารสาร บทความต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย จึงศึกษา
แนวทางท่ีจะรับการพฒันา เสริมสร้างสมรรถนะของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพให้เต็มตามศกัยภาพ ความสามารถท่ีมีอยู ่สอดคลอ้ง เหมาะสมตรง
กับศักยภาพของแต่ละคนเพื่อน าไปสู่การด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
กา้วทนัโลกปัจจุบนัใหม้ากท่ีสุด 
  การส่งเสริม ปลูกฝังความสามารถของผู ้เรียนในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเป็นระบบ การรับและส่งสาร การใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก ทศันคติของตนเอง เพื่อการสร้างองค์ความรู้ แลกเปล่ียน
ขอ้มูลข่าวสาร ประสบการณ์ การแกปั้ญหา อุปสรรคต่าง ๆ การตดัสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น ยอมรับการตดัสินใจของตนเองตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มพูนทกัษะ
กระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสามารถน าความรู้ กระบวนการต่าง  ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั สมรรถนะเหล่าน้ีมีความจ าเป็นตอ้งสร้างให้นักเรียนเป็นองค์รวม  
ตอ้งใช้นวตักรรม เทคโนโลยี บริการ ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก ความช่วยเหลืออ่ืนใดเพื่อให้
นักเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญทุกด้าน เน่ืองจากสุขภาวะของนักเรียนทั้งกายและจิตใจท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกาย อวยัวะการเคล่ือนไหว ท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ได ้เช่นเดียวกบั
คนทั่วไป ส่งผลยงัสภาวะจิตใจท่ีหดหู่ ท้อแท้ มีความเช่ือมั่นยอมรับตนเองด้วยความสามารถ  
ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารท่ีบกพร่อง มีการพูดตะกุกตะกกั เน่ืองจากการเกร็งของกลา้มเน้ือในการพูด 
การถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจยาก ประกอบกบัการท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า และ/หรือ ภูมิล าเนา
อยูไ่กลจากโรงเรียน ครอบครัวยากจน ขาดการเอาใจใส่เล้ียงดูอยา่งใกลชิ้ด บางครอบครัวไม่ยอมรับ
บุตร ละทิ้งให้บุตรอยู่ในอยู่ในความดูแลของผูอ่ื้น บางครอบครัวหย่าร้าง ไม่สามารถจะดูแลบุตร มี
การเก่ียง การทะเลาะวิวาท ตอ้งอาศยัมูลนิธิเขา้มาช่วยเหลือ ประสบการณ์/ภูมิหลงัของนกั เรียนแต่
ละคนหล่อหลอมให้นักเรียนมีจิตใจท่ีอ่อนลา้ สับสน ไม่อยากคิด ไม่อยากสร้างตนเอง พึ่งตนเอง 
ปล่อยความคิดอิสระซ่ึงท าให้กระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา ส่งผลกระทบถึงการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ใหม่ๆท่ีโรงเรียนไดจ้ดัการศึกษาเป็นองค์รวมตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนให้เกิดพฒันาการทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์และสมรรถนะส าคญัให้เป็นไปตามเป้าหมาย จุดประสงคข์องหลกัสูตรให้เป็นพลเมืองดี
ของประเทศ 
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  การบริหารการจดัการศึกษาของโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  จึงจ าเป็นตอ้งใช้การบริหาร
จดัการเชิงบูรณาการโดยค านึงถึงสภาพความพิการ เง่ือนไข ขอ้จ ากดั ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จาก
ความพิการของนกัเรียนและละบุคคล เพื่อวางแผนการพฒันาศกัยภาพ ความสามารถของนกัเรียน
ให้สามารถด ารงชีวิตอย่างอิสระเต็มศกัยภาพของตนเองภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได้โดยใช้เครือข่ายอย่างหลากหลาย ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนทุกคน ซ่ึงการบริหารจดัการเชิงบูรณาการมีกระบวนการท่ีร่วมคิดร่วมท าร่วมพฒันาเป็น
ลกัษณะของการบริหารงานสมยัใหม่ท่ีมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีท าให้การบริหารประสบผลส าเร็จ 
น าเอาความสามารถหลกั จุดเด่นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชัดเจน โดยมีผูบ้ริหาร ฝ่ายบริหารมีภาวะผูน้ า 
วฒันธรรมองคก์รแลว้บูรณาการการบริหารดว้ยวงจรคุณภาพ (PDCA) จดัวางตวับุคลากรให้มีส่วน
ร่วม เปิดโอกาสให้เป็นผุน้ า ผูต้าม มียุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ เป้าประสงค์ พนัธกิจชดัเจน ส่ง เสริม 
สนับสนุน ควบคุมก ากบัเอ้ืออ านวยความสะดวกให้งาน ภารกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นขั้นตอน 
แกปั้ญหาเร่งด่วนท่ีเกิดขึ้น มีประสิทธิภาพ ประหยดั เกิดผลลพัธ์ท่ีดี ผูวิ้จยัตระหนกัถึงความส าคญั
และเห็นว่าโรงเรียนเป็นองคก์รหน่ึงท่ีควรจะบริหารจดัการแบบบูรณาการดว้ยองคป์ระกอบท่ีมีการ
วิจยัและพฒันาบริหารงานการเงิน ระบบขอ้มูลข่าวสาร เทคนิคการบริหาร กระบวนการบริหารกล
ยุทธ์ท่ีเป็นสากล กลยุทธ์ระดมทุน และกลยุทธ์การเป็นพนัธมิตร หลอมรวมกนัดว้ยระบบเดียวกนั
ไม่แยกองค์ประกอบออกจากกนั บริหารเขา้ดว้ยกนัเป็นอนัเดียวกนั เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์และพนัธกิจ  ผลของระบบการบริหารแบบบูรณาการ คือ  
การท่ีองคก์รใชร้ะบบบริหารเดียวในการบริหารความหลากหลายของการปฏิบติัในองคก์ร ตรงกบัท่ี 
เท้ือน ทองแก้ว (เท้ือน ทองแก้ว 2558 : 385) กล่าวไว ้สอดคลอ้งกับวิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวถึง 
สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ
และมาตรฐานสูง เอ้ือต่อการพฒันาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงความส าเร็จ
ในการปฏิรูปการศึกษาท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบในการจดัการศึกษา จะตอ้ง
ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ ผูบ้ริหารควรสร้าง
ความสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะทางการบริหารจดัการ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานสุงสุด (วิโรจน์ สารรัตน, 2557 : 13) เพื่อพฒันาผูเ้รียนท่ีเป็นผลลพัธ์ ผลผลิต 
ใหมี้คุณภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมไดโ้ดยไม่เป็นภาระกบัผูอ่ื้น  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

  ผูวิ้จยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
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   1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการรูปแบบการบริหารจัดการการ
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ 
   1.2.2 เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
   1.2.3 เพื่อศึกษาการใชรู้ปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 

 

1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 
  1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
   1.3.1.1 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความตอ้งการรูปแบบการบริหารจดัการ
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะ  
เชิงบูรณาการส าหรับผู ้เ รียนท่ีมีความต้องการจ า เป็นพิ เศษโรงเรียนศรีสังวาลย์เ ชียงใหม่   
และศึกษาผลการใชรู้ปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียน
ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  

 

   1.3.1.2 การศึกษารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ ประกอบดว้ย 
    1) การยดึความแตกต่างของสภาพความพิการ (Impairment)  
     ในงานวิจัยน้ีจะศึกษาเก่ียวกับข้อจ ากัดด้านการเคล่ือนไหว โรคประจ าตัว 
ความรุนแรงของสภาพความพิการท่ีแตกต่างกนัเฉพาะบุคคลของผูเ้รียนท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทุกๆดา้น โดยเฉพาะดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ดา้นทกัษะวิชาการ ทกัษะดา้นงานอาชีพ 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพอยา่งมีความสุขและพึ่งพาตนเองไม่เป็นภาระกบัผูอ่ื้น  
    2) การเพิ่มขีดความสามารถของผูเ้รียน (Empowerment)  
     ในงานวิจัยน้ีจะศึกษาเก่ียวกับการเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะด้านให้กับ
ผู ้เรียนได้อย่างเหมาะสม ทั้ งในด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะ  
และดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีโรงเรียนมีการส่งเสริมการเรียนรู้นกัเรียนทุกกลุ่ม ทุกระดบัตาม
ความสามารถและศกัยภาพของนกัเรียนรายบุคคลใหไ้ดรั้บการพฒันาถึงขีดสุด 
    3) การลดอุปสรรคใหเ้ขา้ถึงการเรียนรู้ (Barrier-free) 
     แนวทางการลดอุปสรรคในการเขา้ถึงการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยน านวตักรรม
การเรียนการสอนเขา้มาพฒันารูปแบบการสอนในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างรอบดา้น 
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เช่น ห้องปฏิบัติการต่างๆ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ศูนย์เกษตรพอเพียง  
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน DLTV ห้องส่ือการเรียนรู้และนวตักรรม ห้องเรียน  Fab lab factory  
หอ้ง Control room Smart Farm เป็นตน้ 
    4) การมีส่วนร่วมของเครือข่าย (Network)  
     หน่วยงานหรือผูท่ี้มีบทบาทในการสนบัสนุนให้โรงเรียนมีการพฒันานกัเรียน
ในทุกๆดา้นมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้นการจดัการศึกษา ดา้นการแพทย ์และดา้นการบริหารจดัการ
ดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา ท่ีส่งผลของความส าเร็จและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของนกัเรียน  
 

   1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูล 
    โดยการก าหนดขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มตวัอย่างและผูใ้ห้ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 
3 ระยะ ไดแ้ก่  
     ระยะท่ี 1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คร้ังน้ี จ านวน 245 คน ประกอบดว้ย ครู 
บุคลากร นักเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ดังนั้ น ผูวิ้จัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan. 1970 : 608 - 610) จากนั้นใชก้ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ไดจ้ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 150 คน  
     ระยะท่ี 2 ผู ้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 คน  
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูท้รงคุณวุฒิ และการประเมินรูปแบบและคู่มือโดยผูท้รงคุณวุฒิ 
จ านวน 12 คน 
     ระยะท่ี 3 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คร้ังน้ี จ านวน 245 คน ประกอบดว้ย ครู 
บุคลากร นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง เครือข่ายชุมชน ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
ไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ตามสูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 - 
610) จากนั้นใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 150 คน 
 

   1.3.3. ขอบเขตระยะเวลา 
    ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการศึกษาในปีการศึกษา 2562-2563 
 

1.4 ประโยชน์ของกำรวิจัย 
 

   โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ มีรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะ  
เชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ไวเ้ป็นตน้แบบใหก้บัผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัไวใ้ชศึ้กษาประกอบการบริหารจดัการศึกษาต่อไป และเพื่อเป็นแนวทางในการ
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เสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ส าหรับอาจารย ์
บุคลากรทางการศึกษา  และหน่วยงานการศึกษาและชุมชน  
 

1.5 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

  การใช้รูปแบบการบริหารจดัการดว้ยรูปแบบเฉพาะท่ีเหมาะสมจะมีผลต่อการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่
ท าใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิตและการ
ใชเ้ทคโนโลยสูีงขึ้น 
 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

  ผูวิ้จยัไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี  
   1.6.1 รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ี
มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการบริหาร
ท่ีแสดงให้เห็นองค์ประกอบและกระบวนการท่ีผสมผสานเทคนิควิธีเชิงสหวิทยาการในการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู ้เ รียนพิการในโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ด้วยรูปแบบ 2SIEBN  
ท่ีมีองคป์ระกอบของส่วนท่ีส าคญั คือ  
     S (System) หมายถึง ระบบการบริหารงานโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่แบบมี  
ส่วนร่วม 
    S (Student) หมายถึง นกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
    I (Impairment) หมายถึง สภาพความพิการ เง่ือนไข ขอ้จ ากดั ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ จากความพิการ 
    E (Empowerment) หมายถึงการพฒันาศกัยภาพหรือความสามารถของนักเรียนท่ี
ด ารงชีวิตอยา่งอิสระ 
    B (Barrier Free) หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การปฏิบัติ
กิจวตัรประจ าวนัได ้
    N (Network) หมายถึง การใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
   1.6.2 สมรรถนะเชิงบูรณาการ หมายถึง การผสมผสานทักษะการส่ือสาร การคิด  
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีให้ผู ้เ รียนสามารปรับใช้ได้ในต ารา
ชีวิตประจ าวนัไดเ้หมาะสมซ่ึงไดแ้ก่ 
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    1.6.2.1 ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง 
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ รวมทั้งการเจรจาต่อรอง เพื่อขจดัและลดปัญหา
ความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
    1.6.2.2 ความสามารถในการคิด หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษในการรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเอง
และสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    1.6.2.3 ความสามารถในการแกปั้ญหา หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษในการเขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม 
การแสวงหาความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
รวมทั้งตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
    1.6.2.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน  
ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ในการใชก้ระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั เรียนรู้ดว้ย
ตนเองต่อเน่ือง ท างานและอยู่ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล 
จดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รู้จกัปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของ
สังคมสภาพแวดลอ้ม และหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
    1.6.2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียน  
ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษในการรู้จกัเลือกและใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ ทกัษะกระบวนการทาง
เทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
   1.6.3 ผู ้ เ รี ยน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เศษโรง เ รียนศ รีสั งวาลย์ เ ชี ยง ใหม่   
หมาย ถึ ง  นัก เ รี ยน ท่ี มีความบกพ ร่องทาง ร่ า งกาย  ห รือการ เค ล่ือนไหว  ห รือ สุขภาพ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
    1.6.3.1 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว ได้แก่  
นักเรียนท่ีมีอวัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเน้ือผิดปกติ มีอุปสรรค 
ในการเคล่ือนไหว ความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบ
กลา้มเน้ือและกระดูก  
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    1.6.3.2 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ นักเรียนท่ีมีความเจ็บป่วย
เร้ือรังหรือมีโรคประจ าตวัซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งต่อเน่ือง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาพิเศษ  
   1.6.4 รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียน 
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ  
ท่ีแสดงให้เห็นองค์ประกอบและกระบวนการท่ีผสมผสานเทคนิควิธีเชิงสหวิทยาการในการ
เสริมสร้างสมรรถนะผูเ้รียนพิการในโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ดว้ยรูปแบบ 2SIEBN 
 



 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

  งานวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาคน้ควา้
เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยดงัน้ี 
   2.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    2.1.1 การพฒันารูปแบบ 
    2.1.2 การบริหารจดัการเชิงบูรณาการ 
    2.1.3 แนวคิดสมรรถนะเชิงบูรณาการ 
    2.1.4 นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 
    2.1.5 บริบทโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
    2.1.6 แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
    2.1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

  2.1.1 การพฒันารูปแบบ 
   2.1.1.1 ความหมายของรูปแบบ 
    ชิรวฒัน์ นิจเนตร (2560, หน้า 75) กล่าวว่า รูปแบบมีความหมายหลายประการ 
ตั้งแต่แบบย่อส่วนของจริงหรือแบบจ าลองท่ีใช้เป็นตวัแทนของความจริงหรือหมายถึง สภาพท่ีพึง
ปรารถนาซ่ึงมีลกัษณะเป็นอุดมคติหรือเกิดได้ยากในโลกของความจริง แต่ในทางสังคมศาสตร์  
และวงการศึกษา หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงโครงสร้างและความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของปัจจยัหรือตวัแปร
ของส่ิงท่ีศึกษา เพื่ออธิบายลกัษณะส าคญัของปรากฏการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นให้เขา้ใจง่าย มองเห็น
เป็นรูปธรรมใช้ขอ้มูล เหตุผล และฐานคติมาประกอบ สามารถพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่าง  
ตัวแปรได้  ส่ งผลต่อการป รับปรุงหรือการยกระดับไป สู่การพัฒนา เ ร่ืองใด เ ร่ืองหน่ึง  
โดยมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีความแม่นย  ่า เท่ียงตรง และเช่ือถือได้ทางสถิติ 
สามารถท าซ ้าใหม่ได ้
    ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559 :150) ให้ความหมายรูปแบบ
ว่า เป็นแบบแผนขั้นตอน วิธีการและส่ิงท่ีแสดงถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือ
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องคป์ระกอบของส่ิงท่ีศึกษาหรืออธิบายคุณลกัษณะส าคญัของปรากฏการณ์ดว้ยวิธีการของเหตุผลท่ี
มีจุดมุ่งหมาย โดยผา่นกระบวนการทดสอบอยา่งเป็นระบบ มีความน่าเช่ือถือ 
    วชัรศกัด์ิ สงค์ปาน (2558, หน้า 21) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง ภาพย่อส่วนของ
ทฤษฎีหรือแนวคิดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ส่ิงท่ีเป็นตวัแทนของโครงสร้างทางความคิด หรือองคป์ระกอบ 
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง  ๆ ท่ีส าคัญของเร่ืองท่ีศึกษาเพื่อแสดงหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ให้เขา้ใจไดง้่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใชป้ระโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ท่ี
จะเกิดขึ้นตลอดจนอาจใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป 
    รัตนา สิกูล (2554) กล่าวว่า รูปแบบเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้นักทฤษฎีมองเห็น
เหตุการณ์และแสดงความสัมพนัธ์ตลอดจนการควบคุม อ้างอิง หรือแปลความหมายการสร้าง
รูปแบบจึงเป็นท่ีนิยมของนกัทฤษฎีโดยทัว่ไป รูปแบบเป็นการแสดงองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์
ขององค์ประกอบเท่านั้นไม่ใช่ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์จริง ตวัอย่าง เช่น เราเขียนแผนผงั
บริเวณโรงเรียน แผนผงันั้นจึงเป็นเพียงขอ้มูลท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของอาคารต่าง ๆ ไม่ใช่บริเวณ
โรงเรียนจริง ๆ สรุปไดว้่า รูปแบบ แผนภูมิ หรือแผนผงั ช่วยให้มองเห็นทฤษฎีไดง้่ายขึ้นแต่ไม่ใช่
ตวัทฤษฎีโดยตรง 
    คมัภีร์ สุดแท ้(2553, หนา้ 134) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างหรือพฒันาขึ้น 
แสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบส าคญัๆ ของเร่ืองใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ต่อไป  
    ปัญญา ทองนิล (2553, หนา้ 24) ไดก้ล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างท่ีเกิดจาก
ทฤษฎี ประสบการณ์ การคาดการณ์ น าเสนอในรูปของขอ้ความหรือแผนผงั 
    ณัฐศักด์ิ จันทร์ผล (2552, หน้า 125) รูปแบบ หมายถึงโครงสร้างโปรแกรม 
แบบจ าลอง หรือตวัแบบท่ีจ าลองสภาพความเป็นจริงท่ีสร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ 
พิจารณาวา่มีส่ิงใดบา้งท่ีจะตอ้งน ามาศึกษาเพื่อใชท้ดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์
หน่ึง โดยอธิบายความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 
    Tosi and Carroll (1982, p. 74) กล่าวไวว้า่ รูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพ
จ าลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่ายๆ ไปจนถึงรูปแบบท่ีมี
ความสลบัซับซ้อนมากๆ และมีทั้งรูปแบบทั้งกายภาพ (Physicalmodel) ท่ีเป็นแบบจ าลองของวตัถุ 
เช่น แบบจ าลองหอสมุดแห่งชาติ แบบจ าลองเคร่ืองบินขบัไล่ เอฟ 16 เป็นตน้ และรูปแบบเชิง
ลกัษณะ (Qualitative Model) ท่ีใช้อธิบายปรากฏการณ์ดว้ยภาษาหรือสัญลกัษณ์ เช่น รูปแบบเชิง
ระบบและตามสถานการณ์ (A Sastem/Contingency Model) ของบราวน์และโมเบริกส์ Brown and 
Moberg (1980, หนา้ 56) และรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของบุญชม ศรีสะอาด (2548) เป็นตน้ 
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และรูปแบบการบริหารซ่ึงก าลงัศึกษาและพฒันาในการวิจยัคร้ังน้ีจะอยูใ่นกลุ่มของรูปแบบประเภท
หลัง คือ รูปแบบเชิงคุณลักษณะ ซ่ึงเป็นรูปแบบในความหมายโดยทั่วไปเม่ือกล่าวถึงค าน้ี 
ในวงวิชาการ 
    Bardo and Hartman (1982, p. 245) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตร์ไวว้่า 
“เป็นชุดของขอ้ความเชิงนามธรรมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจ เพื่อใชใ้นการนิยามคุณลกัษณะ
และ/ หรือบรรยายคุณสมบติันั้นๆ” Bardo และ Hartman อธิบายต่อไปวา่รูปแบบเป็นอะไรบางอย่าง
ท่ีเราพฒันาขึ้นมา เพื่อบรรยายคุณลกัษณะท่ีส าคญัๆของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้ง่าย
ต่อการท าความเขา้ใจ รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม 
เพราะการท าเช่นนั้นจะท าให้รูปแบบมีความซับซ้อนและยุ่งยากเกินไปในการท่ีจะท าความเขา้ใจ  
ซ่ึงจะท าใหคุ้ณค่าของรูปแบบนั้นดอ้ยลงไป ส่วนการท่ีจดัระบบรูปแบบหน่ึงๆ จะตอ้งมีรายละเอียด
มากนอ้ยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นๆ ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ไดมี้ขอ้ก าหนด
ตายตวั ทั้งน้ีก็แลว้ปรากฏการณ์แต่ละอย่างและวตัถุประสงคข์องผูส้ร้างรูปแบบท่ีตอ้งการจะอธิบาย
ปรากฏการณ์นั้นๆอยา่งไร 
    Stoner and Wankel (1986, p. 44) ให้ทศันะว่า รูปแบบเป็นการจ าลองความจริง
ของปรากฏการณ์เพื่อท าให้เราได้เข้าใจความสัมพนัธ์ท่ีสลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้น ๆ  
ไดง้่ายขึ้น 
    Raj (1996, p. 45) ได้ให้ความหมายของค าว่า  รูปแบบ (Model) ในหนังสือ 
Encyclopedia of Psychology and Education ไว ้2 ความหมายดงัน้ี 1) รูปแบบ คือ รูปย่อของความ
จริงของปรากฏการณ์ ซ่ึงแสดงดว้ย ขอ้ความ จ านวน ภาพ โดยการลดทอนเวลา และเทศ ท าให้เขา้
ใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้ น 2) รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของ
โปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะโดยสรุปแล้ว รูปแบบหมายถึงแบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วน 
(Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีผูเ้สนอรูปแบบดงักล่าว ไดศึ้กษาและพฒันาขึ้นมาเพื่อ
แสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เขา้ใจง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการท านาย
ปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไป 
    Good (2005, p. 177) ในพจนานุกรมการศึกษาไดร้วบรวมความหมายของรูปแบบ
เอาไว ้4 ความหมาย คือ 1) เป็นแบบอย่างของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้ า 
2) เป็นตัวอย่างเพื่อเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผูเ้รียนได้
เลียนแบบ เป็นตน้ 3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลกัการหรือ
แนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจยั ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ ซ่ึงกนัและกนัซ่ึงรวมตวักนัเป็นตวัประกอบ
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และเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็น
ภาษาก็ได ้
    Thinkexist (2008, p. 1) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ (Model) ไวว้่าเป็น
แบบจ าลองระบบการปฏิบติังาน หรือแบบแปลนของการก่อสร้างท่ีวาดไวล้่วงหนา้ หรือส่ิงของท่ี
เป็นตัวแทนแสดงความคิดของส่ิงท่ีจะเกิดขึ้ นในอนาคต หรือส่ิงท่ี เตรียมเอาไว้ล่วงหน้า  
อาร์ดิกชั่นนารี Ardictionaary (2008, หน้า 1) ได้นิยามความหมายของ (Model) ว่าหมายถึง 
แบบจ าลองท่ีเป็นสัดส่วนหรือเป็นประเภทเดียวกนักบัของจริงหรือสัญลกัษณ์ของการเป็นตวัแทน
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต หรือแบบแผนของส่ิงท่ีเตรียมไว ้
   สรุปว่า รูปแบบ หมายถึง วิธีการและส่ิงท่ีแสดงถึงโครงสร้างความสัมพนัธ์ของปัจจยั
หรือองค์ประกอบของส่ิงท่ีศึกษา และเกณฑ์ต่างๆของระบบท่ีสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้  
 

   2.1.1.2 ประเภทของรูปแบบ 
    Keeves (1988, p. 561-565) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบชนิดต่าง ๆ ไว ้4 ประเภท 
ดงัน้ี 
     1) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) ลักษณะเป็นรูปแบบเชิง
กายภาพ ส่วนใหญ่ใชใ้นดา้นวิทยาศาสตร์ เช่น รูปแบบการพฒันาการของอะตอม เป็นตน้ สร้างขึ้น
โดยใชห้ลกัการเทียบเคียงโครงสร้างของรูปแบบ ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั และท าให้
รูปแบบสอดคล้องกับข้อมูล หรือความรู้ท่ีมีอยู่ในขณะนั้นด้วย อีกทั้งรูปแบบท่ีสร้างขึ้นต้องมี
องคป์ระกอบชดัเจน เพื่อให้สามารถน าไปทดสอบดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้และสามารถน าไปใช้
ในการหาขอ้สรุปของปรากฏการณ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
     2) รูปแบบเชิงขอ้ความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบเชิงนามธรรมลกัษณะท่ี
ส าคญัของรูปแบบน้ี คือ การแสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบภายในรูปแบบขอ้ความ รูปภาพ 
หรือแผนภูมิท่ีเป็นรูปเชิงขอ้ความ ใชห้ลกัเทียบเคียงเชิงแนวคิดปรากฏการณ์ และใชข้อ้ความในการ
อธิบาย จึงท าใหเ้กิดความกระจ่างมากขึ้น 
     3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) รูปแบบน้ีเป็นการแสดง
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ หรือตวัแปร โดยใชส้ัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ปัจจุบนัมีแนวโน้ม
วา่น าไปใชใ้นดา้นพฤติกรรมศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะในการวดัผลทางการศึกษารูปแบบลกัษณะน้ี
สามารถน าไปสู่ การสร้างทฤษฎี เพราะสามารถน าไปสู่การทดสอบสมมติฐานได้รูปแบบเชิง
คณิตศาสตร์น้ีส่วนมากพฒันามาจากรูปแบบเชิงขอ้ความ 
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     4) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) รูปแบบน้ีเร่ิมมาจากการน าเทคนิคการ
วิเคราะห์ เชิงขอ้ความ มีตวัแปรสลบัซบัซอ้นได ้แนวคิดท่ีส าคญัของรูปแบบน้ี คือ ตอ้งสร้างขึ้นจาก
ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้ง หรืองานวิจยัท่ีมีมาแลว้ รูปแบบจะเขียนในลกัษณะสมการเส้นตรงแต่ละสมการ
แสดงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่างตวัแปร จากนั้น มีการรวบรวมขอ้มูลในสภาพท่ีเป็นจริงเพื่อ
ทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุน้ี แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ รูปแบบระบบเส้นเด่ียว (Recursive 
Model) และรูปแบบระบบเส้นคู่ (Non-Recursive Model)  
    Joyce & Weil (1985, p. 52) ไดศึ้กษาและจดัแบ่งประเภทของรูปแบบตามความคิด
หลกัการหรือทฤษฎีซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้นๆและได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการสอน 
เอาไว ้4 รูปแบบ คือ 
     1)  รู ป แบบก า รป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล  ( Information- Processing Model)  
เป็นรูปแบบท่ียึดหลกั ความสามารถในกระบวนการประมวลข้อมูลของผูเ้รียน และแนวทางในการ
ปรับปรุงวิธีการจดัการกบัขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
     2) รูปแบบส่วนบุคคล (Personal Model) เป็นรูปแบบท่ีให้ความส าคัญกับ
ปัจเจกบุคคลและ การพฒันาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเนน้กระบวนการท่ีแต่ละบุคคลจดัระบบและ
ปฏิบติัต่อสรรพส่ิง 
     3) รูปแบบปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction Model) เป็นรูปแบบท่ีให้
ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและบุคคลต่อสังคม 
     4) รูปแบบพฤติกรรม (Behavior Model) เป็นกลุ่มของรูปแบบท่ีใช้องคค์วามรู้
ด้านพฤติกรรม ศาสตร์เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นท่ีส าคัญคือ การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีสังเกตได้ของผูเ้รียนมากกว่าการพฒันาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมท่ีไม่
สามารถสังเกตได้ จากลกัษณะการแบ่งประเภทของรูปแบบของนกัวิชาการต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้จะ
เห็น ไดว้่า การแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิดท่ีหน่ึงนั้นบอกให้ทราบถึงลกัษณะการเขียน
รูปแบบว่ามีก่ี ลกัษณะ ส่วนการแบ่งประเภทของรูปแบบ ในแบบท่ีสองและสามนั้นเป็นการแบ่ง
ประเภทของรูปแบบ ตามแนวคิดพื้นฐานในการเสนอรูปแบบในการบรรยาย อธิบายปรากฏการณ์
นั้นๆ เป็นหลกั 
    สรุปไดว้่า ประเภท ของรูปแบบเป็นไดท้ั้งรูปธรรมและนามธรรมท่ีสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันาและการน าไปประยุกต์ใช้ และวิจัยน้ี รูปแบบ หมายถึง รูปแบบการ
บริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยใชรู้ปแบบเชิงขอ้ความ ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของการบูรณาการ
องคป์ระกอบหลายๆดา้นเขา้ดว้ยกนั 
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   2.1.1.3 ลกัษณะของรูปแบบท่ีดี 
    Keeves (1988, p. 560) กล่าวว่า รูปแบบท่ีใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมีขอ้ก าหนด 
(Requirement) 4 ประการ คือ 
     1) รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural 
Relationship) มากกวา่ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแบบรวม ๆ (Associative Relationship) 
     2) รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นซ่ึงสามารถถูก
ตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกต ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้
     3) รูปแบบ ควรจะตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกลเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา 
ดงันั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้ควรใชอ้ภิปรายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 
     4)  รูปแบบ ควรเป็นเค ร่ืองมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่  และสร้าง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 
    พรสันต์ เลิศวิทยาวิวฒัน์ (2550, หน้า 39) ส าหรับรูปแบบในเชิงสังคมศาสตร์  
ซ่ึงหมายถึง ชุดของข้อความในเชิงนามธรรมเก่ียวกับปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจเพื่อใช้นิยาย
คุณลกัษณะหรือบรรยายคุณสมบติันั้น ๆใหเ้กิดความเขา้ใจไดง้่าย ดงันั้น รูปแบบจึงไม่ใช่การอธิบาย
หรือบรรยายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพราะจะท าให้มีความซับซ้อนมากเกินไป  
และยากต่อการเขา้ใจรูปแบบควรมีคุณสมบติั 2 ประการ คือ มีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น
จริงของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา และสามารถน าไปใช้หาข้อสรุปเพื่ออธิบายท านายหรือควบคุม
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นไดถู้กตอ้ง  
    สุจินต ์สวา่งศรี (2558, หนา้ 12) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของรูปแบบท่ีดีไวด้งัน้ี  
     1) รูปแบบควรน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถพิสูจน์ได ้ทดสอบ
ได ้กล่าวคือสามารถน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อไปพิสูจน์ทดสอบได ้
     2) โครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  
ซ่ึงสามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณ์/เร่ืองนั้นได ้
     3)  รูปแบบจะต้องสามารถช่วยสร้าง จินตนาการ ความคิดรวบยอด  
และความสัมพนัธ์ รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ 
     4) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง ระหว่างตัวแปร
มากกวา่ท่ีจะเนน้ความสัมพนัธ์เชิงเช่ือมโยง 
     5) แบบจ าลองควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept)  
ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใหม่ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ (Body of 
Knowledge) ในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษาดว้ย 
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    สรุปไดว้่า ลกัษณะของรูปแบบ ท่ีดีตอ้งเป็นรูปแบบท่ีมีโครงสร้าง มีความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงความคิด และเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ได้ และสามารถพิสูจน์ทดสอบได้ ในงานวิจัยน้ี  
ลกัษณะของรูปแบบ เป็นรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ท่ีพฒันาขึ้นเป็นโครงสร้าง 
ของการบริหารเชิงบูรณาการโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

   2.1.1.4 การสร้างและพฒันารูปแบบ  
    วัชรศัก ด์ิ  สงค์ปาน (2558,  หน้า  28-29)  ได้กล่ าวว่ าการพัฒนา รูปแบบ  
มีการด าเนินการ 4 ขั้นตอน  คือ 1) การสร้างรูปแบบ 2) การตรวจสอบ/ทดลองใช ้(ความเหมาะสม 
ความตรงของรูปแบบ และการยอมรับ) 3) ทบทวนปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ 
    Boyle (1966,  p. 56) การพัฒนารูปแบบ ในกระบวนการสร้างรูปแบบนั้ น  
มีการจ าแนกมโนทศัน์ออกเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ คือ มโนทศัน์เชิงทฤษฎี (Theoretical Concept 
หรือ Concept-T) และมโนทัศน์การสังเกต (Observed Concept หรือ Concept-O) Concept-T  
ได้มาจากการพิจารณาองค์ประกอบท่ีศึกษา โดยหลกัการเหตุผลเชิงตรรกะ อนัอาจมีฐานมาจาก
ทฤษฎี อ่ืน หรือผลการศึกษา อ่ืนท่ีผู ้พิจารณามิได้มีประสบการณ์ในการสัง เกตโดยตรง  
ส่วน Concept-O ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดย ผูพ้ิจารณาเอง 
    Curtis and Jackson (1992, p. 68) ไดน้ าเร่ืองของมโนทศัน์สองประเภทมาใช้ใน
การศึกษาเร่ืองดรรชนีบ่งช้ี (Indicators) ในการสร้างรูปแบบ (Model) อย่างชดัเจนตามแผนภาพท่ี 
2.1 ดงัน้ี 

 
แผนภาพที่ 2.1 การสร้างรูปแบบโดยอาศัยดรรชนีบ่งชี้ 

 

    สรุปไดว้่า การสร้างรูปแบบในงานวิจยัน้ี เป็นการสร้างรูปแบบท่ีเกิดจาก ผลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงประจักษ์ของโรงเรียน จากผู ้เ ก่ียวข้อง ได้แก่  
ฝ่ายบริหาร ครู ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่าย  
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   2.1.1.5 การตรวจสอบรูปแบบ  
    วชัรศกัด์ิ สงค์ปาน (2558, หน้า 30) ไดก้ล่าวว่า การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี 
โดยการประชุมสัมนา โดยผูว้ิจัยจัดประชุมสัมนาบุคคลท่ีเก่ียวข้องผูท้รงคุณวุฒิ และน าเสนอ
รูปแบบท่ีพฒันาขึ้น เสร็จแลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสัมนา วิพากษ ์
    สุจินต ์สว่างศรี (2558, หนา้ 15-16) ไดก้ล่าวว่า รูปแบบท่ีสร้างขึ้นมานั้นจะได้รับ
การยอมรับ และน าไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่ไดต้อ้งผ่านกระบวนการทดสอบ ซ่ึงในการศึกษาทาง
สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์มกัจะใช้วิธีการทางสถิติ โดยใช้ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ แต่ขอ้มูล
บางเร่ืองนั้นต้องการ การวิเคราะห์ท่ีละเอียดอ่อนกว่าการได้ตัวเลข แลว้สรุปเขียนผล ได้เสนอ
แนวคิดในการประเมินรูปแบบโดยผูท้รงคุณวุฒิ ดงัน้ี 
     1) ผูท้รงคุณวุฒิวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีถูกน ามา
พิจารณา ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบัวตัถุประสงค ์หรือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเสมอไป 
แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเขา้ด้วยกันตามวิจารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีจะท าการประเมิน 
     2) รูปแบบการประเมินท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางในเร่ืองท่ีจะประเมินรูปแบบน้ี
พฒันามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลปะ ท่ีมีความละเอียดลึกซ้ึง ตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ
ของผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผูว้ินิจฉัย โดยการวดัเชิงคุณค่าไม่สามารถวดัดว้ยเคร่ืองมือวดัท่ีเป็น
รูปธรรมใด ๆ ไดแ้นวคิดน้ีถูกน ามาประยกุตใ์ชท้างการศึกษาระดบัสูงมากขึ้นทั้งน้ีเพราะองคค์วามรู้
เฉพาะสาขานั้น ๆ ผูท่ี้ศึกษาอยา่งแทจ้ริงจึงจะสามารถเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 
     3) รูปแบบใชต้วับุคคล หรือผูท้รงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการประเมินโดยให้
ความเช่ือถือว่า ผูท้รงคุณวุฒิมีความเท่ียงธรรม และมีดุลพินิจท่ีดี ทั้งน้ีมาตรฐานและเกณฑพ์ิจารณา
ต่าง ๆ จะสร้างจากประสบการณ์ และความช านาญของผูท้รงคุณวุฒิเอง 
     4) รูปแบบท่ีให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผูท้รงคุณวุฒิโดยให้
ผูท้รงคุณวุฒิก าหนดกระบวนการประเมินตามความถนัดของแต่ละบุคคล นับตั้งแต่การก าหนด
ประเด็นส าคัญท่ีจะพิจารณา การบ่งช้ีข้อมูลท่ีต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผล  
การวินิจฉยัขอ้มูล และการน าเสนอผลการประเมิน 
    การทดสอบหรือการตรวจสอบรูปแบบมีเป้าหมายส าคัญเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการน ารูปแบบไปใช้ โดยแบ่งการทดสอบรูปแบบท่ีส าคัญเป็น  
2 ลกัษณะ คือ 1) การทดสอบโดยการพิสูจน์หรือตรวจสอบดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงมกัจะใช้ใน
การทดสอบรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และ 2) การทดสอบรูปแบบทางสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงอาจทดสอบโดยวิธีทางสถิติหรือการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิก็ได ้
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    Eisner (1976, p. 192-193) ไดเ้สนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใชผู้ท้รงคุณวุฒิ
ในบางเร่ืองท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจยัในเชิงปริมาณ โดยเช่ือว่าการรับรู้ท่ีเท่ากนั
นั้นเป็นคณุสมบติัพื้นฐานของผูรู้้และไดเ้สนอแนวคิดการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิไวด้งัน้ี 
     1) การประเมินโดยแนวทางน้ี มิได้เน้นผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคต์ามรูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปัญหา
และความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) 
หรือกระบวนการการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีน ามาพิจารณา ซ่ึงไม่
จ าเป็นตอ้งเก่ียวโยงกับวตัถุประสงค์ หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเสมอไป แต่อาจจะ
ผสมผสานปัจจยัในการพิจารณาต่างๆเขา้ดว้ยกนั ตาม วิจารญาณของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป
เก่ียวกบัคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีท าการประเมิน 
     2) เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง(Specialization) 
ในเร่ืองท่ี จะประเมิน โดยท่ีพฒันามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art Criticism) ท่ีมีความ
ละเอียดลึกซ้ึง และตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผูวิ้นิจฉัย เน่ืองจากเป็นการวดัคุณค่าไม่อาจ
ประเมินดว้ยเคร่ืองวดัใดๆ ได ้และตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถของผูป้ระเมินอยา่งแทจ้ริง ต่อมาไดมี้
การน าแนวคิด น้ีมาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึ้ น  
ในสาขาเฉพาะท่ีตอ้งอาศยัผูรู้้ ผูเ้ล่นในเร่ืองนั้นจริง ๆ มาเป็นผูป้ระเมินผล ทั้งน้ีเพราะองค์ความรู้
เฉพาะสาขานั้นผูท่ี้ศึกษาเร่ืองนั้นจริง ๆจึงจะทราบและเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 
     3) เป็นรูปแบบท่ีใช้บุคคล คือ ผูท้รงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน  
โดยให้ความเช่ือถือว่าผูท้รงคุณวุฒินั้ นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี ทั้ งน้ีมาตรฐานและเกณฑ์
พิจารณาต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผูท้รงคุณวุฒินั้นเอง 
     4) เป็นรูปแบบท่ียอมให้ความยืดหยุน่ในกระบวนการท างานของผูท้รงคุณวุฒิ
ตามอธัยาศยั และความถนดัของแต่ละคน นบัตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคญัท่ีพิจารณา การบ่งช้ี
ขอ้มูลท่ีตอ้งการ การเก็บรวบรวม การประมวลผลการวินิจฉยัขอ้มูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 
    ทั้ ง น้ีการเลือกผู ้ทรงคุณวุฒิจะเน้นท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์  
และการเป็นท่ีเช่ือถือได ้(High Credit) ของวิชาชีพนั้นเป็นส าคญั 
    สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ น้ีเป็นรูปแบบท่ีสร้างขึ้น
โดยน าขอ้เสนอแนะจากการด าเนินงานของโรงเรียน มีผูท้รงคุณวุฒิ วิเคราะห์ พิจารณาถึงความ
เหมาะสม ความเป็นไปไดข้องการน าไปใช ้ 
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  2.1.2  การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
    มารวย  ส่ังทานินทร์ (2558:1) สรุปถึงระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
(Integrated Management System) ว่าเป็นการจัดการแบบองค์รวม (holistic) องค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น มีความส าคญัใช้ขบัเคล่ือนองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงได้และมี
การศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่า เม่ือมีการบูรณาการและใช้กระบวนการ วิธีการในการจดัการจะมีผล
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
    ครูบ้านนอกดอทคอม (www.kroobannok.com ค้นคว้าเม่ือ, 2564) กล่าวถึงการ
บริหารเ ชิงบูรณาการ (CEO)  ว่ าจากสถานการณ์ของโลกท่ี เป ล่ียนแปลงอย่างรวดเ ร็ว  
ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี และการคา้เสรีท าให้เกิดภาวการณ์แข่งขนั โลกเขา้สู่ยุตใหม่ การ
บริหารจัดการในองค์กรจึงก้าวสู่ยุคใหม่ ท่ีเรียกว่า รูปแบบการบริหารจัดการยุคศตวรรษท่ี 21  
คือ การบริหารจัดการท่ีปรับตัวเองได้ตลอดเวลา ( adaptive) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารต้องมีการกระจายอ านาจ มีระบบการติดตามผลและตรวจสอบได้  
ผูน้ าจะต้องมีความมุ่งมั่น ตัดสินใจได้ทุกสถานการณ์ มีทิศทางการท างานท่ีชัดเจน ท างานได้
เบด็เสร็จ รวดเร็ว อยา่งกลมกลืน เรียกวา่ การบริหารเชิงบูรณาการแบบมีทิศทางและเบด็เสร็จ 
     ยศกร บ่มไล่ (www.thailandindustry.com  ค้นคว้าเม่ือ, 2564) กล่าวถึงรูปแบบ
การบริหารและการจดัการองคก์รแบบบูรณาการ ว่าเป็นการบริหารสมยัใหม่ ซ่ึงองคก์รจะตอ้งปรับ
รูปแบบและโครงสร้างให้เกิดมูลค่าการด าเนินงาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความยืดหยุ่น
พร้อมท่ีจะแข็งขนัและปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ ตอ้งก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนสอดคลอ้งงาน 
มีเคร่ืองมือท่ีสามารถติดตามและวดัผลงานไดท้นัท่วงที เพื่อท าการแกไ้ขและปรับปรุงก่อนท่ีจะเกิด
ผลกระทบต่อเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ท างานเชิงรุก ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารองค์กร น าไปสู่
ภาคปฏิบติัอยา่งบูรณาการโดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วม 
    สรันทร  เช่ียวโสธร (2557.บทคัดย่อ) กล่าวถึงงานวิจัยรูปแบบการบริหาร
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อน าองค์กรสู่วิสัยทัศน์ พบว่า รูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์ท่ี
เหมาะสมกับการด าเนินงานในแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกัน โดยใช้การบริหารยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อน าองค์กรสู่วิสัยทัศน์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ  
การวางแผนยุทธศาสตร์แบบสามเส้า การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบติัและประเมินผลอย่างเป็นพล
วตัรท่ีมีพลงัความคิดใหม่และต่อเน่ือง กระบวนการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ท่ีมีลักษณะเฉพาะ 7 
กระบวนการซ่ึงรูปแบบน้ีมีความเหมาะสมและสดคลอ้งกับบริบทขององค์กรช่วยให้การบริหาร
ยทุธศาสตร์ด าเนินไปอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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   สรุปไดว้่า การบริหารจดัการเชิงบูรณาการเนน้การบริหารองคก์รแนวใหม่ท่ีเหมาะสม
กบัยุคสมยัใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีทนัสมยั ดว้ยการผสมผสานความเป็นผูน้ าในรูปแบบต่าง ๆ ค านึงถึง
บริบท สถานการณ์ มุ่งสู่วิสัยทศัน์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลพัธ์ ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
   2.1.2.1 ความหมายการบริหารเชิงบูรณาการ 
    กระทรวงมหาดไทย (2556, ย่อหน้า 2) กล่าวว่า การบริหารงานหน่วยงานแบบ
บูรณาการ หมายถึง การบริหารราชการของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถแกไ้ขปัญหา และ
พฒันาพื้นท่ีในเขตหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนให้
ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการสรรพก าลัง  
และทรัพยากรในหน่วยงาน และการท างานประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมี
ทิศทางและเป้าหมายหลกัร่วมกนั รวมทั้งมีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงานในการบริหารการพฒันา การ
ป้องกนั และการแกไ้ขปัญหาในเขตพื้นท่ีหน่วยงานอยา่งชดัเจน 
     กลัยา สูงสมบติั (2556, ยอ่หนา้ 8) กล่าววา่ การบริหารงานแบบบูรณาการ หมายถึง 
การบริหาร การจดัสรรทรัพยากร ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี การประสานงานและวิธีการ
บริหารจดัการ เพื่อใหง้านบรรลุวตัถุประสงค ์โดยรวมกนัท าหนา้ท่ีอยา่งกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียว 
    สุดสวาท ประไพเพชร (2551, หนา้ 7) กล่าวว่า การบริหารเชิงบูรณาการ หมายถึง 
การท าให้รวมกันได้ทั้ งหมดไม่มีส่วนใดขาดหายไป หรือการเช่ือมโยงส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิง  
เขา้เป็นส่วนประกอบของอีกส่ิงหน่ึง เพื่อให้ส่ิงนั้นเกิดความสมบูรณ์ขึ้น มกัเป็นการรวมกันของ
ส่วนประกอบรายย่อย มีความแตกต่างกนัตั้งแต่ 2 องค์ประกอบขึ้นไป ให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของ
แกนหลกัหรือส่วนทั้งหมดท่ีใหญ่กว่า องค์ประกอบย่อยโดยปกติจะแยกกันอยู่ อาจดูเหมือนไม่
สามารถเขา้กนัไดห้รืออาจ  มีลกัษณะท่ีขดัแยง้ แต่เม่ือน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เขา้ดว้ยกนัใหม่
ภายใตแ้กนร่วมเดียวกนั กลบัสามารถรวมความแตกต่างเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั และส่งผลให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 
    สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2549, หน้า 31) กล่าวว่า การบริหารเชิงบูรณาการ หมายถึง  
การท่ีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาร่วมกันคิด และร่วมกันท างานด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (citizen - centered) 
    สรุปไดว้า่ การบริหารเชิงบูรณาการ หมายถึง การร่วมกนัคิด ร่วมกนัท างานดว้ยกนั 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นการเช่ือมโยงความรู้ส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงเขา้ด้วยกัน เพื่อให ้
ส่ิงนั้นเกิดความสมบูรณ์ขึ้น โดยหน่วยงานสามารถบริหารงานสนองความต้องการของผูเ้รียน  
โดยมีการบูรณาการแผนงาน โครงการ เทคโนโลยี และทรัพยากรในหน่วยงาน ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งชดัเจน 
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   2.1.2.2 ความส าคญัของการบริหารเชิงบูรณาการ 
    ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2557, หนา้ 4) ไดส้รุปสาระส าคญัในการ
ปฏิรูปท่ีเป็นหวัใจได ้5 ดา้น ดงัน้ี 
     1. ปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดรับซ่ึงกันและกันทั้ งระบบ ทั้ งในระบบ  
นอกระบบและตามอธัยาศยั 
     2. ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยให้ความส าคญัแก่หลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน เน้ือหาสาระวิธีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
     3. ปฏิรูปการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งหน่วยงานรัฐองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน โดยเนน้การกระจายอ านาจ 
     4. ปฏิรูปครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา โดยถือว่าเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพชั้นสูง เนน้มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพและการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
     5. ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ มาใช้เพื่อจดัการศึกษา จดัทรัพยากรให้ถึงผูเ้รียนอย่างเสมอภาด และเป็นธรรม มีแบบการ
บริหารทรัพยากรท่ีมีความคล่องตวัอยา่งมีประสิทธิภาพตรวจสอบได ้
    กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 45) ไดก้ล่าววา่ การท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาเป็น
นิติบุคคลมีจุดหมายท่ีส าคญัท่ีจะท าให้สถานศึกษามีอิสระมีความเขม้แข็งในการบริหาร เพื่อให้  
การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตวั รวดเร็วและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา
ชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติ ดังนั้น สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดระบบการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีการรวบรวมและจัดระบบข้อมูลวางแผน และด าเนินการตามแผนการศึกษา
กฎหมาย กฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้การบริหารท่ีเน้นการมีส่วนร่วม มีการจดัระบบบญัชีให้
ครบถว้นถูกตอ้ง เน่ืองจากสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลมีสถานภาพท่ีเป็นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคลท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายมากกวา่สถานศึกษาท่ีไม่เป็นนิติบุดคล 
    ภูรินทร์ ช่วยความดี (2547, หน้า 17) กล่าวว่า ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการบริหาร
นั้น เหตุผลต่าง ๆ เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวพนักบัแนวดวามคิดของการรวมตวัเป็นกลุ่ม และมีการร่วมกนั
ท างานในลกัษณะท่ีเป็นองคก์ร กล่าวคือ องคก์รต่าง ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นมาเป็นเคร่ืองมือใหส้ามารถ
ท าการผลิตไดดี้ขึ้นนั้น จุดส าคญัก็คือ ประสิทธิภาพและผลงานต่าง ๆ ท่ีจะท าไดดี้ขึ้นนั้นอยู่ท่ีการ
สามารถเขา้มาร่วมกนัท างาน โดยท่ีองค์กรจะตอ้งมีการแบ่งงานกนัท า และคนท่ีเขา้มาช่วยกนัท า
หนา้ท่ีในส่วนต่าง ๆ ท่ีความถนดัหรือความช านาญเป็นพิเศษตลอดจนช่วยกนัแบ่งภาระรับผิดชอบ
ตามความยากง่ายดว้ย จึงจะสามารถเกิดสภาพประสิทธิภาพขึ้นในทุกๆ จุดขององคก์ร 



 
 

23 
 

    ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์ (2553, หน้า 8) กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหาร
สถานศึกษา เป็นการกิจหลกัของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งก าหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การปฏิบติังานไวอ้ย่างมีระบบ เพราะถา้ระบบการบริหารไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืน  ๆ 
ของหน่วยงาน นกับริหารท่ีดีตอ้งรู้จกัเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะให้
งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้การบริหารงานนั้นจะตอ้งใชศ้าสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะวา่
การด าเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารจะกระท าเพียงล าพงัคนเดียว แต่ยงัมีผูร่้วมงานอีก
หลายคนท่ีมีส่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ผูช่้วยงานแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้น
สติปัญญา ความสามารถ ความถนดั และความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกนั จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ี
จะน าเอาเทคนิควิธีและกระบวนการบริหารท่ีเหมาะสม มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา   
   2.1.2.3 รูปแบบของการบริหารเชิงบูรณาการ 
    ปรีชา  พนัธ์สีดา (2559, หนา้55) เน่ืองจากสถานการณ์ของโลกเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดว้ยความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี และอิทธิพลทางการคา้เสรี ท าให้เกิดภาวะการแข่งขนั
อย่างรุนแรงในทุกดา้นทั้งคา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งวฒันธรรม โลกจึงเขา้สู่ยุคใหม่
ของการแข่งขนั 
    การบริหารจัดการในองค์การจึงก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ท่ีเรียกว่า  รูปแบบการบริหาร
จดัการยุคศตวรรษท่ี 21 (Twenty first century management model) คือการบริหารจดัการท่ีปรับตวั
เองไดต้ลอดเวลา (Adaptive) และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจึงตอ้งมี
การกระจายอ านาจ (Decentralize) และมีระบบการติดตามผลและตรวจสอบไดน้ั้น ก็หมายถึงการ
บริหารแบบบูรณาการนั้นเอง และหวัใจส าคญัของการบริหารแบบบูรณาการคือ มุ่งเอาผลประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลกั ก าหนด บทบาทของผูน้ าเป็นแบบเจา้ภาพ คือ รับผิดชอบงานทั้งหมดตั้งแต่
เร่ิมตน้จนงานส าเร็จ ในการท างานจึงอาศยัความเป็นผูน้ าท่ีเป็นฝ่ายกระท า คือท างานรวดเร็ว แต่ตอ้ง
อาศยัการรวบรวมขอ้มูลท่ีดี มีความคิดเป็นของตนเอง อาศยัการท างานเป็นทีม มีการใชที้มงานใน
ลักษณะทีมน าคิด ทีมก ากับการท างานและทีมติดตามและประเมินผล โดขอาศัยวิธีการท างาน  
โดยใช้วิธีบริหารท่ีเป็นยุทธศาสตร์ดังนั้นการบริหารแบบน้ีให้ส าเร็จผลผูบ้ริหารจะตอ้งมีปัจจัย
สนบัสนุนท่ีส าคญั คือหวัใจของการบริหารแบบบูรณาการ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ 
     1. มีขอ้มูลทนัสมยัเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
     2. มีการก าหนดแผนยทุธศาสตร์หลกัและแผนยทุธศาสตร์ยอ่ย 
     3. มีการจดัระบบบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้
     4. มีการติดตามและประเมินผลการบริหารอยูต่ลอดเวลา 
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    ตวงทิพย ์ โสภาจารีย ์(2557, หน้า 25) กล่าวว่า รูปแบบการบริหารเชิงบูรณาการ 
โดยทัว่ไป เรามกัจะใชก้ารบูรณาการใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การบูรณาการ รูปธรรมและการบูรณาการ
นามธรรม 
    การบูรณาการรูปธรรม (factual  integration) หมายถึง การน าส่ิงท่ีมีอยู่จริงมา
รวมกนัหรือน าองคป์ระกอบท่ีมีอยู่อย่างแยกส่วนมาท าให้เป็นระบบท่ีมีลกัษณะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ใชใ้นลกัษณะของกระบวนการท่ีองคป์ระกอบต่างๆ เช่น ระบบ องคก์ารบุคคล ฯลฯ ตั้งแต่ 2 หน่วย
ขึ้นไป รวมตวักนั โดยมีการจดัโดรงสร้างใหม่ หรือปรับกระบวนการท างานใหม่ตามหน้าท่ีมีการ
ประสานอย่างเช่ือมโยงกนั เพื่อท าให้องค์ประกอบดงักล่าวบรรลุถึงสภาพระหว่างกนัเพื่อช่วยให้
สามารถช้ศักยภาพหรือความถนัดในแต่ละด้านของแต่ละฝ่ายมาผสมผสานกัน ซ่ึงเดิมก่อน 
การบูรณาการในลกัษณะน้ีอาจเป็นการผสานศกัยภาพระหว่างกนั เพื่อช่วยให้สามารถใชศ้กัยภาพ
หรือความถนดัในแต่ละตา้นของแต่ละฝ่ายท าในส่ิงท่ีตนถนัด และส่ิงใดท่ีร่วมกนัได ้ให้ท าร่วมกนั
เป็นการประหยดัทรัพยากร และประหยดัเวลาของแต่ละฝ่าย ช่วยให้เกิดผลผลิตท่ีเพิ่มพูนมากยิง่ขึ้น 
การบูรณาการนามธรรม หมายถึง การบูรณาการแนวคิด (conceptual integration) ท่ีมีอยู่ในรูป
แผนงาน สมมุติฐาน กระบวนทัศน์ ทฤษฎี โครงการ แผนการ ฯลฯ ตั้ งแต่สองแนวคิดขึ้นไป  
แนวคิดเหล่านั้น อาจมีขอ้มูลบางส่วนหรือแนวคิดภายในท่ีดูเหมือนมีความขดัแยง้กนั การบูรณาการ
เป็นการน ามาปฏิรูปใหม่ โดยน าองค์ประกอบย่อยท่ีดูเหมือนแตกต่างกันมารวมกันอย่างผสม
กลมกลืน ผลลพัธ์ของกระบวนการน้ีคือ มูลค่าท่ีเพิ่มขึ้น และน่าพึงพอใจมากขึ้นกว่าการท่ีแต่ละ
แนวคิดอยู่อย่างส่วน โดยผูบ้ริหารองคก์รและพนกังานช่วยกนัคิดวางแผนเพื่อให้แผนด าเนินการมี
ความสมบูรณ์และมีความเช่ือมโยงกนั 
    ปัจจุบัน การน าแนวคิดเชิงบูรณาการมาใช้ในการศึกษาศาสตร์ต่างๆ เรียกว่า 
การศึกษาในลกัษณะสหวิทยาการ (multidisciplinary) โดยการพยายามน าศาสตร์แตกต่างสาขาหน่ึง
หรือหลายสาขาผนวกเขา้กบัศาสตร์ท่ีเป็นแกนหลกัสาขาหน่ึง เพื่อให้ศาสตร์นั้นมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นอนัจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น การน ากระบวนการ ส่ือสาร 
บูรณาการ เขา้กบัศาสตร์ดา้นจิตวิทยา ส่งผลใหเ้กิดแนวทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงการคิดเชิง
บูรณาการเป็นความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสาร มุมมองหรือแนวคิดเร่ืองท่ีเป็นแกนหลกั
นั้นสมบูรณ์และมีเอกภาพเช่นเดียวกับงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีทางการ
บริหารท่ีหลากหลาย โดยน าแนวปฏิบติัและหลกัการมาผนวกเขา้ดว้ยกนั โดยน าเฉพาะแกนหลกั
ของแต่ละแนวคิด ทฤษฎีท่ีมีความใกลเ้คียงกนัมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั น าไปสู่ตวับ่งช้ีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการน าไปปฏิบติัในสถานศึกษา ดงันั้น การบูรณาการจึงมีความจ าเป็นและ
ส าคญัอย่างยิ่งในโลกยุคใหม่ท่ีปัจจยัต่างๆ มีความเช่ือมโยงและซับซ้อน ความสามารถในคิดเชิง
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บูรณาการจะช่วยให้เราพิจารณาส่ิงต่างๆ ไดอ้ย่างครบถว้นและสามารถน าส่ิงดีท่ีมีอยู่มาช่วยสร้าง
ความสมบูรณ์และความส าเร็จในส่ิงท่ีตอ้งการได ้
    สมชาย เทพแสง, อรจิรา เทพแสง, และอจัฉริยา เทพแสง (2552, หนา้ 243 - 244) 
ประกอบดว้ย 
     1. ดา้นขอ้มูล หมายถึง ขอ้เทจ็จริง ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ ซ่ึง
อาจจะเป็นขอ้มูลเท็จจริงเป็นตวัเลข หรืออาจเป็นขอ้มูลเทจ็จริงท่ีไม่ใช่ตวัเลข หรือเหตุการณ์ท่ีเท่ียว
ขอ้งกบัส่ิงต่างๆ 
     2. ดา้นวางแผนยทุธศาสตร์ หมายถึง การก าหนดทางเลือกโดยอาศยัการมีส่วน
ร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
     3. ดา้นระบบบริหารจดัการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายของ
องคก์รจากการท างานร่วมกนั โดยใชบุ้คคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ หรือเป็นกระบวนการออกแบบและ
รักษาสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลท างานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     4. ดา้นติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวดัผลการปฏิบติังานของ
แผนงานหรือโดรงการต่างๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง อย่างสม ่าเสมอเพื่อประเมินว่า สามารถ
ปฏิบติังานหรือโครงการ เป็นไปตามพนัธกิจ เป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ โดยมีการ
รายงานผลแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
   สรุปไดว้่า รูปแบบการบริหารเชิงบูรณาการเป็นไปในรูปธรรมท่ีมีอยู่จริงมารวมกนัทั้ง
ระบบ และองค์การบุคคลเช่ือมโยงกันใช้ดวามถนัดในแต่ละดา้นของแต่ละฝ้ายมาผสมผสานกัน 
เพื่อประหยดัทรัพยากรช่วยให้เกิดผลผลิตท่ีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น และนามธรรมบูรณาการแนวคิดในรูป
แผนงาน สมมุติฐาน ทฤษฎีน ามาก่อรูปใหม่วางแผนด าเนินการมีความสมบูรณ์และมีความเช่ือมโยง
กนั ใชย้ทุธศาสตร์และเทคโนโลยโีดยมุ่งใชค้นเท่าเดิมท างานไดม้ากขึ้น งานเท่าเดิมแต่ใชค้นนอ้ยลง 
คุณภาพงานตอ้งดีเท่าเดิม หรือดีกว่าเดิม ตามกระบวนการวางแผน การจดัการองค์กร การบงัคบั
บญัชา การประสานงาน และการควบคุมอยา่งมีเป้าหมาย มีขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง 
 

  2.1.3 แนวคิดสมรรถนะบุคลากรในองค์กร 
   การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในองคก์รเน้นการพฒันาสมรรถนะของทุกคน
ในองค์กรรวมถึงนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ของ
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในภาระกิจส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งค านึงถึงเพราะเป็น
ผลผลิต ผลลพัธ์คุณภาพผูเ้รียน บ่งถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารการจดัการศึกษาด้วย 
ดังนั้นจึงตอ้งพฒันาเสริมสร้างสมรรถนะของผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเพิ่มมากขึ้นตามความตอ้งการ
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จ าเป็น เหมาะสม สอดคลอ้งถึงความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพของ
นกัเรียนดว้ย 
   ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดการพฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรใน
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี  
    HR NoTE.asia ( www.th.hrnote.asia/ong development/190624-
competency/:2019.06.24 ค้นคว้าเม่ือ 2022.08.12) กล่าวถึง เสริมสร้างสมรรถนะให้บุคลากร 
ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรในองคก์ร มนุษยใ์นองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพวา่ การพฒันาสมรรถนะ
ของบุคลากรเป็นกลยุทธท่ีดีท่ีสุดอย่างหน่ึงท่ีจะสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัองคก์รอ่ืน  ๆ 
ตลอดจนเป็นกุญแจส าคญัท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ตามแนวความคิดของ Devid. C.  
Me Clelland. ท่ีว่าสมรรถนะนั้น หมายถึง บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล สามารถ
ผลกัดนัให้บุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีดว้ยสมรรถนะของความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะส่วน
บุคคลท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมซ่ึงจ าเป็นและมีผลท าให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานท่ีมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น ขึ้นอยูก่บัพรสวรรคต์ั้งแต่เกิด ประสบการณ์ท่ีสะสมมา  องคค์วามรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) แนวความคิดส่วนบุคคล (Self concept) คุณสมบัติประจ าตัว (Traits) ทัศนคติ 
(Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation)  
    ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ (2562 : 4-6) กล่าวถึง
แนวทางการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าสมรรถนะเป็นผลรวมของ
ความรู้ ทกัษะ เจตคติ คุณลกัษณะและความสามารถอ่ืนๆ ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลประสบ
ความส าเ ร็จในการท างาน การด้วยคุณภาพของผู ้เ รียนมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อทั้ งค รู   
ผูเ้รียน ผูบ้ริหารและนโยบายการบริหารจดัการทั้งด้านกายภาพ งบประมาณ บุคลากร ส่ิงอ านวย
ความสะดวกและสวสัดิการ อีกทั้งผูป้กครอง ชุมชน นโยบายและการบริหารการศึกษาระดบัทอ้งถ่ิน 
    มานะ  สินธุวงษานนท์ (2562: 118-128)  ไดศึ้กษาวิจยักลยุทธ์การพฒันาผูเ้รียนสู่
ความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 สรุปวา่กลยทุธ์ดา้นการพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียนประกอบดว้ย
การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  การพฒันาตนเองของผูเ้รียน การพฒันาสมรรถนะ
ของผูเ้รียนต้องควบคู่กับกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ ครูผู ้สอน ด้วยการปรับกระบวนทัศน์ 
ปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนรู้ วิธีการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียน กลยุทธ์การพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ ดว้ยหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการ มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะ ทกัษะในการ
เรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  การอ่านออก เขียนได้ การคิดเลขเป็น ทักษะทั้ ง  8 ด้าน  
ได้แก่ ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะในการแก้ปัญหา ด้านการสร้างสรรค์และ
นวตักรรม ดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ ดา้นความร่วมมือการท างานเป็นทีม
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และภาวะผูน้ า ดา้นการส่ือสารสารสนเทศและการรู้เท่าทนัส่ือ ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ทกัษะอาชีพและทกัษะการเรียนรู้ 
   สรุปไดว้่า การพฒันาเสริมสร้างสมรรถนะผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรและ
สถานการณ์ของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องมีกลยุทธ์ด้านต่างๆทั้ งครู  
การจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมีการสอนและผูเ้รียนพฒันาพร้อมกนัไปดว้ยวิธีการบริหารงานท่ี
หลากหลาย มุ่งผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยความร่วมมือของทุก
ฝ่ายในองคก์ร รวมถึงผูป้กครอง มชนและสังคม 
   2.1.3.1 ความหมายของสมรรถนะ 
    สมรรถนะและการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรเป็นภารกิจ
ส าคญัยิ่งส าหรับผูบ้ริหารองค์กร เพราะสมรรถนะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบให้บรรลุตรงตามความต้องการขององค์กร ปัจจุบนัองค์กรต่าง  ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศไดน้ าเอาสมรรถนะมาใชใ้นการบริหารงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่งานดา้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษยอ์ย่างกวา้งขวาง ทั้งดา้นการสรรหา การพฒันา การประเมิน และการรักษา 
บุคลากรในองคก์รซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จขององคก์ร ปัจจุบนัสมรรถนะก าลงัไดรั้บ 
ความสนใจจากองค์กรต่างๆ และในประเทศไทยก็เช่นกนั มีองค์กรท่ีตอ้งการน าสมรรถนะมาใช้
ประโยชน์มีจ านวนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ จึงมีผูใ้หนิ้ยามหรือค าจ ากดัความของสมรรถนะไวด้งัน้ี 
     พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.  2542 ให้ความหมายของ 
“สมรรถนะ” ดังน้ี คือ สมรรถ, สมรรถ (สะมดั, สะมดัถะ-, สะหมดัถะ-) ว. สามารถ (ส.สมรถ  
ว่าผูส้ามารถ ; ป. สมดถ) สมรรถภาพ (มรรถ ภาพ (สะมดัถะ-, สะหมดัถะ) น. ความสามารถ เช่น  
เขาเป็นคนมีสมรรถภาพในการท างานสูง สมควรไดเ้ล่ือนต าแหน่ง สมรรถนะ ใชแ้ก่เคร่ืองยนต ์เช่น 
เคร่ืองยนต์แบบน้ีมีสมรรถนะดีเยี่ยม เหมาะส าหรับการเดินทางไกล ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ให้ค  าจ ากัดความ สมรรถนะคือ เป็นกลุ่ม พฤติกรรมท่ีองค์กรต้องการจาก
ขา้ราชการ เพราะเช่ือวา่หากขา้ราชการมีพฤติกรรมการท างานในแบบท่ีองคก์รก าหนดแลว้ จะส่งผล
ใหข้า้ราชการผูน้ั้นมีผลการปฏิบติังานดี และส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุ วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการไว ้
    David C. McClelland (1970 อา้งถึงใน ธาดา ราชกิจ, 2562) ไดก้ล่าววา่ สมรรถนะ
(Competency)หมายถึง บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลกัดนัให้ปัจเจก
บุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือตามเกณฑท่ี์ก าหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ  
    Lloyd and Cook (1993, p. 14) กล่าวถึง สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถท่ีจะ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ตามความคาดหวงั 
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    Davies and Ellison (1997, p. 39-40) กล่าววา่ สมรรถนะ หมายถึงคุณลกัษณะท่ีท า
ให้คนปฏิบติังานไดดี้ขึ้น หรือเกิดผลผลิตท่ีดีขึ้น สมรรถนะในมุมมองน้ีเป็นปัจจยัช้ีน าท่ีจะท าให้
เกิดผลส าเร็จในการท างาน เป็นปัจจยัน าเขา้ท่ีจะท าใหเ้กิดผลส าเร็จของงาน 
    อาภรณ์ ภู่ วิทยพันธุ์  (2553,  หน้า  56-59)  ได้อธิบายว่า  Competency หรือ
ความสามารถเป็น พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีคาดหวงัจากพนักงานนั้นสามารถน ามาใช้ประเมิน
ช่องว่างความสามารถ (Competency Gap Assessment) เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนของพนักงานใน
องคก์ร 
    ธ ารงศกัด์ิ คงคาสวสัด์ิ (2549,  หน้า 31-32) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้
ความสามารถ ความช านาญ แรงจูงใจหรือคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีจะสามารถปฏิบติังาน
ใหป้ระสบผลส าเร็จ 
    ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562, หน้า 6) กล่าวว่า สมรรถนะเป็น
ความสามารถของบุคคลในการใชค้วามรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณลกัษณะต่าง ๆ ท่ีตนมีในการท างาน
หรือการแกปั้ญหาต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จในระดบัใดระดบัหน่ึง สมรรถนะแสดงออกทาง
พฤติกรรมการปฏิบติัท่ีสามารถวดัและประเมินผลได ้สมรรถนะจึงเป็นผลรวมของความรู้ ทกัษะ 
เจตคติ คุณลกัษณะ และความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีช่วยใหบุ้คคลประสบความส าเร็จในการท างาน 
    นภารัตน์ หอเจริญ (2559, หนา้ 17) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถท่ี
หลากหลาย ซ่ึง เ ป็นลักษณะเฉพาะของผู ้บ ริหาร ท่ี มีความสัมพันธ์กันอย่าง มี เหตุ มี ผล  
รวม 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แรงจูงใจ 2) คุณลักษณะ 3) มโนทัศน์ในตน 4) ความรู้ และ  
5) ทกัษะผสมผสานกนัจนท าให้บุคคลนั้นๆแสดงออกมาเป็นการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีส่งผลให้
การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทศัน์และวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้อยา่งมีประสิทธิผล 
    เบญญาภา คงมาลยั (2556,หนา้ 45) สมรรถนะ คือ กลุ่มความรู้ ทกัษะความสามารถ
และคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรม เป็นผลให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมรรถภาพของบุคคลในด้านการท างานซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานอาชีพ สามารถวดัผลเทียบกบั
มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ เป็นส่ิงท่ีสร้างเสริมขึ้นไดโ้ดยผ่านการฝึกอบรมและการพฒันา ดงันั้น
การก าหนดสมรรถนะในการปฏิบติังานจึงมีความจ าเป็นเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบติังานได้
ส าเร็จตรงกบัเป้าหมายขององคก์ร และเพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการแข่งขนัขององคก์รในโลกทาง
ธุรกิจในปัจจุบนัได ้
   สรุปไดว้่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะหน่ึงท่ีส่งผลให้ผูป้ฏิบติัเกิดทกัษะ ความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ สมรรถนะในงานวิจยัน้ี หมายถึง 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
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   2.1.3.2 ความส าคญัของสมรรถนะ 
    ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (อา้งถึงใน ศตวรรษ กล ่าดิษฐ์ 2560, 
หน้า 18 ) ระบุว่า สมรรถนะหรือ Competency มีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของบุคลากรและ
องคก์ร สมรรถนะมีประโยชน์ต่อตวัผูป้ฏิบติังานต่อตวัองคก์รหรือหน่วยงาน และต่อการบริหารงาน
บุคคลโดยรวมดงัน้ี 
     1) ช่วยให้การคดัสรรบุคคลท่ีมีลกัษณะดีทั้งความรู้ ทกัษะและความสามารถ 
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังาน เพื่อปฏิบติังานให้ส าเร็จตามความตอ้งการขององคก์รอย่าง
แทจ้ริง 
     2) ช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความสามารถของตวัเองวา่อยูใ่นระดบัใด
และจะตอ้งพฒันาในเร่ืองใด ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากขึ้น 
     3) ใชป้ระโยชน์ในการพฒันาฝึกอบรมแก่พนกังานในองคก์ร 
     4)  ช่ วยสนับสนุนให้ตัว ช้ี ว ัดหลักของผลงาน (KPL key performance 
indicators) บรรลุเป้าหมายเพราะ Competency จะเป็นตวับ่งบอกไดว้่าถา้ตอ้งการให้บรรลุเป้าหมาย
ตามตวัช้ีวดัแลว้จะตอ้งใช ้Competency ตวัไหนบา้ง 
     5) ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของ
พนักงานชายเพิ่มสูงกว่าเป้าท่ีก าหนดทั้ง ๆ ท่ีพนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้ งใจท างานมากนัก  
แต่เน่ืองจากความตอ้งการของตลาดสูง จึงท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ตอ้งลงแรงอะไรมาก  
แต่ถา้มีการวดัสมรรถนะจะท าใหส้ามารถตรวจสอบไดว้า่พนกังานคนนั้นประสบความส าเร็จเพราะ
โชคช่วยหรือดว้ยความสามารถของเขาเอง 
     6) ช่วยใหเ้กิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององคก์รท่ีดีขึ้นเพราะถา้ทุกคน
ปรับสมรรถนะของตวัเองให้เขา้กับผลงานท่ีองค์กรตอ้งการอยู่ตลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็จะ
ส่งผลใหเ้กิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององคก์รนั้นๆ เช่น เป็นองคก์รแห่งการคิดสร้างสรรคเ์พราะทุก
คนในองคก์รมีสมรรถนะในเร่ืองการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
    ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรนั้น แนวคิดพื้นฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้าง
ความสามารถให้ทรัพยากรบุคคล โดยมีความเช่ือว่าเม่ือพฒันาคนให้มีความสามารถแลว้คนจะใช้
ความสามารถท่ีมีไปผลกัดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการน าเร่ืองสมรรถนะมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงควรมุ่งพฒันาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเหนือกว่าคู่แข่งและบรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวด้งันั้นประโยชน์ของ Competency ในดา้นการพฒันาบุคคล จึงสรุปไดด้งัน้ี 
     1) การเลือกสรรเพื่อใหไ้ดค้นท่ีมีความสามารถเหมาะสมกบัองคก์รและงาน 
     2) การเล่ือนระดบั ปรับต าแหน่งงาน ใหมี้ความชดัเจนยิง่ขึ้น 
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     3) การพฒันาฝึกอบรม ความสามารถของบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน 
     4) การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคล 
     5) การบริหารผลงาน (Performance Management) 
     6) การบริหารคนเก่ง (Talent Management) 
     7) การโยกยา้ยสับเปล่ียนต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
     8) การพฒันาความกา้วหนา้สายอาชีพ 
    อเนกลาภ สุทธินันท์ (อ้างถึงใน ศตวรรษ กล ่าดิษฐ์ 2560, หน้า 18 )กล่าวถึง
ความส าคัญของสมรรถนะว่า  สมรรถนะมีทั้ งส่วนท่ีเหมือนและมีทั้ งส่วนท่ีแตกต่างจาก
ความสามารถทัว่ไป คือในส่วนท่ีเหมือนประกอบไปดว้ยความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติและทกัษะ
ความช านาญในการท างานแต่ในส่วนท่ีแตกต่างกัน คือ ศกัยภาพส่วนบุคคล อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ี
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อ านาจการตัดสินใจท่ีเหมาะสมท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงานนั้ น ๆ  
ใหบ้รรลุผลงานตามเป้าหมาย ดงันั้นเหตุผลส าคญัท่ีตอ้งมีการก าหนดสมรรถนะในการท างานก็คือ  
     1) สมรรถนะ คือ คุณสมบัติท่ีส าคัญท่ีท าให้บุคคลในแต่ละต าแหน่งงาน
สามารถ ท างานใหบ้รรลุผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการ 
     2) เป็นแนวทางการ คดัเลือก พฒันา โยกยา้ยบุคลากร 
     3) เป็นแนวทางการสร้างวฒันธรรมการท างาน 
     4) ประเมินผลงานพนกังานอยา่งเป็นธรรม 
     5) ป้องกนัความสูญเสียท่ีจะเกิดจากการท างาน 
     6) สร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 
    จะเห็นได้ว่ าสมรรถนะ นั้ น มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคคล  
การด าเนินงานขององคก์รและมีบทบาทส าคญัต่อการบริหารงานบุคคลขององคก์ร โดยท่ีสมรรถนะ
มีผลท าใหก้ารด าเนินภารกิจบรรลุความส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

   2.1.3.3 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
    ตามหลกัแนวคิดของ David C. McClelland (1970 อา้งถึงใน ธาดา ราชกิจ, 2562) 
กล่าวถึง องคป์ระกอบของสมรรถนะ 6 ส่วน คือ  
     1) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็น 
สาระส าคญั เช่น ความรู้ดา้นเคร่ืองยนต ์ 
     2)  ทักษะ (Skill)  คือ ส่ิง ท่ีต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  
ทกัษะทางคอมพิวเตอร์ ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทกัษะท่ีเกิดไดน้ั้นมาจากพื้นฐาน 
ทางความรู้และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว  
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     3) แนวความคิดส่วนบุคคล (Self Concept) คือกรอบความคิด ค่านิยม การรับรู้ 
และส่ิงท่ียดึถือส่วนตวัท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงเป็นการตีความส่วนบุคคล 
     4)  คุณสมบัติประจ าตัว  (Tra i t s )  คือคุณสมบัติ ส่วนบุคคลท่ีรวมถึง
บุคลิกลกัษณะ นิสัยใจคอ ตลอดจนการกระท าต่างๆ ท่ีท าจนเกิดเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลนั้นขึ้น 
รวมไปถึงความสามารถต่างๆ ของบุคคลนั้นดว้ย 
     5) ทศันคติ (Attitude) คือการตีความความคิดเห็นตลอดจนมุมมองของบุคคล
นั้นต่อส่ิงๆ หน่ึงตามแนวความคิดและความเช่ือ ตลอดจนบรรทัดฐานของตน ซ่ึงส่งผลต่อการ
กระท า ค  าพูด และพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาได ้
     6) แรงจูงใจ (Motivation) คือส่ิงท่ีดึงดูดและกระตุน้ให้เกิดการกระท าท่ีคนคน
นั้นพึงใจจะกระท า 
 

   2.1.3.4 ประเภทของสมรรถนะ  
    อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2553, หน้า 59-62) ได้อธิบายการจัดแบ่ง Competency  
ท่ีใชก้นัอยูใ่น องคก์ร โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  
     1) Core Competency (CC) หมายถึง ความสามารถหลกัหรือพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์หลกัท่ีคาดหวงั ตอ้งการใหพ้นกังานทุกคนมีเหมือนกนั ซ่ึงความสามารถหลกัท่ีก าหนดขึ้น
นั้นจะวิเคราะห์มาจากวิสัยทศัน์ ภารกิจ/ พนัธกิจ หรือนโยบายขององค์กร ผูท่ี้ท าหน้าท่ีก าหนด 
ความสามารถหลัก  เพื่ อ ใช้ เ ป็นกรอบในการแสดงพฤ ติกรรมของพนักง าน  ได้แ ก่   
ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององคก์ร และผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละสายงานหรือกลุ่มงานต่าง ๆ จะร่วมกนั
วิเคราะห์ และก าหนดความสามารถหลกัท่ีเหมาะสมของแต่ละองค์กร ทั้งน้ี ความสามารถหลกั  
ท่ีก าหนดขึ้นนั้นจะมีจ านวนไม่มากนกั ไม่เกิน 5 ขอ้ ซ่ึงความสามารถหลกัของแต่ละสายองค์กรท่ี
ก าหนดขึ้นนั้นจะไม่เหมือนกนั 
     2) Managerial Competency (MC) หมายถึง ความสามารถดา้นบริหารจดัการ
องคก์ร หรือ Professional Competency (PC) หรือ Structural Competency (SC) อยา่งไรก็ตามถึงแม้
จะเรียกช่ือไม่เหมือนกัน แต่แนวคิดเหมือนกัน คือ เป็นความสามารถท่ีคาดหวงัจากผูบ้ริหาร  
หรือหัวหนา้งานขึ้นไปท่ีตอ้งดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ความสามารถดา้นบริหารจดัการเป็นพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค์ และคาดหวังจากผู ้บริหารขององค์กร ทั้ งน้ีความสามารถด้านบริหารจัดการ 
ท่ีก าหนดขึ้ นในองค์กรจะมีจ านวนไม่มากนักประมาณไม่เกิน 5 ข้อ ผู ้ท่ีท าหน้าท่ีวิเคราะห์
ความสามารถดา้นบริหารจดัการ ท่ีคาดหวงัจากผูบ้ริหารขององคก์ร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของ
องค์กร และผู ้บริหารระดับสูงของแต่ละกลุ่มงานหรือสายงานต่าง ๆ พบว่าโดยส่วนใหญ่
ความสามารถด้านบริหารจัดการ ท่ีก าหนดขึ้นส าหรับผูบ้ริหารขององค์กร เช่น ความเป็นผูน้ า  
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การแก้ไขปัญหา และตดัสินใจ การวางแผนงาน วิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ์ การบริหารเปล่ียนแปลง  
การสอน และการพฒันาทีมงาน ความคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นตน้  
     3) Functional Competency (FC) หมายถึง ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกับงาน
เฉพาะดา้นต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ีต่างกนั FC ของแต่ละต าแหน่งงานจะไม่เหมือนกนัพบว่าการก าหนด 
FC สามารถแบ่งแยกได ้2 ส่วน ไดแ้ก่  
      3.1) Common Functional Competency เป็นความสามารถตามสายงาน/
สายวิชาชีพ ทั้งน้ีองค์กรจะก าหนดสายงาน/สายวิชาชีพ โดยพิจารณาลักษณะงานท่ีเหมือนกัน  
จดัใหอ้ยูใ่นสายงาน/ สายวิชาชีพเดียวกนั เช่น สายงานผลิต สายงานบุคคลและธุรการ สายงานบญัชี 
และการเงิน สายงานขายและการตลาด เป็นตน้ หลงัจากนั้น จึงก าหนดความสามารถท่ีเหมาะสมกบั 
สายวิชาชีพ โดยทุกต าแหน่งงานท่ีอยู่ในสาขาวิชาชีพนั้นจะมี Common Functional Competency  
ท่ีเหมือนกนั ซ่ึงจะมีจ านวนขอ้ไม่มากนกัประมาณ 2-3 ขอ้ เช่น Common Functional Competency 
ของสายงานบุคคลและธุรการ ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน การติดต่อประสานงาน และ 
การมีมนุษยสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
      3.2) Specific Functional Competency เนน้ความสามารถเฉพาะงานท่ีไม่
เหมือนกนัแตกต่างกนัตามขอบเขตท่ีรับผิดชอบ (Job Description JD) ของแต่ละต าแหน่งงาน พบวา่ 
SpecificFunctional Competencyจะมีจ านวนขอ้ไม่มากนกัประมาณ 2-3 ขอ้ ตามขอบเขตท่ีแตกต่าง 
กนัไปในแต่ละต าแหน่งงาน ผูป้ฏิบติังานจะเป็นผูว้ิเคราะห์หา Specific Functional Competency 
ก่อน หลงัจากนั้นจึงให้ผูบ้งัคบับญัชาตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง ดงัตวัอย่าง ต าแหน่งพนกังาน 
ฝึกอบรมจะมีความสามารถเฉพาะงานตามต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ด้านการฝึกอบรม ทกัษะการ
บริหารงานฝึกอบรม ความละเอียดรอบคอบ เป็นต้น ซ่ึงแตกต่างจากพนักงานสรรหาจะมี
ความสามารถเฉพาะงาน ได้แก่ ความรู้ด้านการสรรหาคัดเลือก ทักษะการสัมภาษณ์งาน  
และการควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ เป็นตน้  
    ดงันั้น ในการก าหนด Competency ทั้ง 3 ประเภทของแต่ละองคก์รจะแตกต่างกนั 
พบว่า Competency เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีองคก์รหลายแห่งไดน้ ามาใชป้ระเมินผลการปฏิบติังานของ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยก าหนดให้น ้ าหนักรวมมีค่าเท่ากบั 100% และมีน ้ าหนักรวมมากระจายแบ่ง 
สัดส่วนของ Competency ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ Core Competency Managerial Competency 
และ Functional Competency ซ่ึงน ้ าหนักของ Competency ทั้ง 3แบบน้ีในแต่ละองค์กรจะไม่
เหมือนกนัขึ้นอยูก่บัวา่องคก์รใหค้วามส าคญักบัประเภทใดมากกวา่กนั 
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    สรุปไดว้่า การเสริมสร้างสมรรถนะ ของงานวิจยัน้ี เป็นดา้นบริหารจดัการองคก์ร 
ในการแกไ้ขปัญหา โดยการวางแผนงาน ก าหนดกรอบและรูปแบบการบริหารเชิงบูรณาการท่ีเน้น
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย และผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 

   2.1.3.5 สมรรถนะของผูเ้รียน 
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ได้อธิบายว่า 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน (Competencies of learners) หมายถึง คุณลกัษณะท่ีเด็กทุกคนมีและ
ใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อผลกัดนัให้ผลการปฏิบติังานบรรลุตาม เป้าหมาย ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ี
ไดแ้ก่ ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลกัษณะ นิสัยส่วนตวั ตลอดจนรูปแบบความคิด
และวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระท า ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ประกอบดว้ย 
     1) ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ 
ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง เพื่อเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และประสบการณ์อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผล และความถูกตอ้ง ตลอดจนการ
เลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
     2) ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จกัคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
     3) ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกนั  
และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ รวมทั้งตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
     4) ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต หมายถึง ใชก้ระบวนการต่าง ๆ ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั เรียนรู้ดว้ยตนเองต่อเน่ือง ท างานและอยู่ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล จดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รู้จกัปรับตวั
ใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดลอ้ม และหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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     5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จกัเลือกและใช้เทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ ทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
    สรุปไดว้่า องค์ประกอบสมรรถนะในงานวิจยัน้ี หมายถึง สมรรถนะส าคัญของ
ผูเ้รียนตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงประกอบด้วย 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ
ในการใชท้กัษะชีวิต ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
 

  2.1.4 บริบทโรงเรียนศรีlงวาลย์เชียงใหม่ 
   2.1.4.1 บริบทโรงเรียน  
    โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในกลุ่มส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษโดยจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหว  
หรือสุขภาพ ประเภทประจ าและไปกลบั รับนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 
ในปัจจุบนัรับนกัเรียน จ านวน 22 จงัหวดั ทั้งภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่างรวมถึงจงัหวดัใน
ภาคใต้บางส่วน และในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทั้งหมด 300 คน เป็นนักเรียนชาย 184 คน 
นกัเรียนหญิง 126 คน 
    โรง เ รียนศ รีสั งวาลย์ เ ชียงใหม่  ตั้ งอยู่ เลข ท่ี  50 หมู่  10 ต าบลหนองหาร  
อ าเภอสันทรายจงัหวดัเชียงใหม่ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
นกัเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว เช่น เดินไม่ได ้หรือเดินไดแ้ต่มีความยากล าบาก
ใช้มือหยิบจบัส่ิงของไม่ได้ พูดไม่ได้ อนัเน่ืองมาจากความผิดปกติในการท างานของกลา้มเน้ือ  
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากภาวะสมองพิการ (Cerebral Palsy) โรคกลา้มเน้ืออ่อนแรง (Muscular Dystrophy)
อมัพาตของร่างกายหรือเป็นโรคเก่ียวกบัระบบประสาทไขสันหลงั เช่น Spina Bifida  Spinal Cord 
Injury เป็นต้น ซ่ึงเป็นโรคท่ีเก่ียวกับความผิดปกติในการเจริญเติบโตของกระดูก โรคเท้าปุก  
เทา้แบน เป็นตน้ นอกจากน้ีนักเรียนบางคนยงัมีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ เจ็บป่วยบ่อยตอ้งหยุดพกั
รักษาตวัเป็นเวลานาน ๆ สาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ท าให้นักเรียนมีความแตกต่างกันมากในดา้นการ
เรียนรู้ นักเรียนบางกลุ่มมีขอ้จ ากดัจากความพิการค่อนขา้งมาก มีความยากล าบากในการเรียนรู้  
หรือเรียนรู้ไดเ้พียงแค่การฝึกทกัษะชีวิตแต่นกัเรียนบางกลุ่มมีภาวะความบกพร่องเฉพาะร่างกายแต่
สมองปกติเป็นกลุ่มท่ีสามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับนักเรียนปกติทั่วไป ซ่ึงกลุ่มน้ีคือ นักเรียน 
สมองพิการ 
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   2.1.4.2 รูปแบบการจดัการศึกษา 
    การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
โดยจดัทั้งระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา ก าหนดช่วงชั้น 3 ช่วงชั้น ไดแ้ก่ 
     ช่วงชั้นท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
     ช่วงชั้นท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
     ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 
    นอกจากน้ีโรงเรียนยงัส่งนกัเรียนท่ีสามารถเรียนรู้ไดเ้ช่นเดียวกบัเด็กปกติ และไม่
มีขอ้จ ากดัทางการศึกษามากจึงส่งต่อนกัเรียนเขา้เรียนร่วมสายสายสามญั และสายวิชาชีพ ตลอดจน
การส่งต่อในระดบัอุดมศึกษา โดยโรงเรียนจดัให้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษา
ตอนปลาย นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายเขา้เรียนร่วมทุกรายวิชากบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในพื้นท่ีใกลเ้คียง 
และส่งต่อนกัเรียนท่ีตอ้งการศึกษาวิชาชีพเขา้ศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษาในพื้นท่ีใกลเ้คียง 
   2.1.4.3 วิสัยทศัน์สถานศึกษา ตามแผนการพฒันา ปีการศึกษา 2560-2564 
    องคก์รแห่งนวตักรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามรอยศาสตร์ของพระราชา 
   2.1.4.4 พนัธกิจ 
    พนัธกิจท่ี 1 ประกนัสิทธิโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    พนัธกิจท่ี 2. ประกนัคุณภาพผูเ้รียน  
    พนัธกิจท่ี 3. ประกนัการวิจยัและพฒันานวตักรรม 
    พนัธกิจท่ี 4. ประกนัประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
    2.1.4.5 เป้าประสงค ์
    เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา  
และงานอาชีพเตม็ตามศกัยภาพ 
   2.1.4.6 ขอ้มูลดา้นการบริหาร 
    โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ เป็นโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ และในการบริหารงานไดมี้การบริหารตาม
แบบของโรงเรียนปกติทัว่ไป และมีความแตกต่างจากโรงเรียนทัว่ไปคือการจดัการเรียนการสอน
นั้นจดัควบคู่กบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้แก่นกัเรียน รวมทั้งมีการจดัหาอุปกรณ์ ส่ือส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ รวมทั้งมีการประสานเครือข่ายในการพฒันานกัเรียนดงันั้นโครงสร้างการบริหารงาน
จึงมีความแตกต่างจากโรงเรียนปกติทั่วไปโดยจัดให้มีฝ่ายการด าเนินงานตามกรอบการพัฒนา
ศกัยภาพนกัเรียน และมีภาระงานท่ีแตกต่างจากการบริหารโรงเรียนปกติทัว่ไป 
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    โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ซ่ึงนักเรียนมีลักษณะความพิการท่ีแตกต่างกัน  
ทั้งดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว ดา้นสุขภาพ รวมทั้งดา้นพิการซอ้น ดงัแสดงขอ้มูล ตารางท่ี 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงข้อมูลลกัษณะความพกิารของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  
ปีการศึกษา 2561 

ลกัษณะความพกิาร ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด 

Cerebral Palsy 79.15 
Spina Bifida 2.28 
Oteogenesis Imperfect 1.63 
Congenital anormally 4.89 
Muscular Dystrophy 2.28 
Myelitis 0.98 
Spinal Cord Injuly 0.33 
Head injury 0.98 
Apert’s syndrome 0.33 
Scar contracture 0.65 
Amputee 1.63 
Arthrogryposis Multiplex Congenita 1.30 
Clef lip and palate 0.33 
Intellectual disabilities 0.65 
Learnin disability 0.33 
Autism with Cerebral Palsy 0.25 

 

  2.1.5 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 
   2.1.5.1 ความหมายนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว 
หรือสุขภาพ 
    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการก าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์ของผู ้
พิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ได้พิจารณาบุคคลท่ีมีความบกพร่องเพื่อจัดประเภทของผูพ้ิการ  
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โดยมีหลักเกณฑ์ของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ  
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
     1) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมี
อวยัวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกลา้มเน้ือผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคล่ือนไหวความ
บกพร่องดงักล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกลา้มเน้ือและกระดูกการไม่
สมประกอบ มาแต่ก าเนิด อุบติัเหตุและโรคติดต่อ 
     2) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีความเจ็บปวดเร้ือรัง
หรือมีโรคประจ าตัวซ่ึงจ าเป็นตอ้งได้รับการรักษาอย่างต่อเน่ือง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
ซ่ึงมีผลท าใหเ้กิดความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาพิเศษ 
    จากบริบททั่วไปของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ข้างต้นนักเรียน 
ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพนกัเรียนส่วนใหญ่มีภาวะสมองพิการ
ร่วมด้วย สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2552 เร่ือง ก าหนดประเภท  
และหลกัเกณฑข์องผูพ้ิการทางการศึกษาท่ีไดจ้ดักลุ่มของเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsyหรือ CP) 
อยูใ่นประเภทความพิการน้ี  
    คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2554, หนา้ 83) กล่าววา่ โรคสมองพิการ 
(Cerebral Palsy) เป็นผลมาจากสมองท่ีก าลงัพฒันาถูกท าลายก่อนคลอด ระหว่างคลอด และหลงั
คลอดท าใหก้ารควบคุมการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือสูญเสียหรือบกพร่อง 
    ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 3) 
ได้ให้นิยามของ กลุ่มสมองพิการ (Cerebral Palsy) หมายถึง อัมพาตของสมองท่ีมีผลต่อการ
เคล่ือนไหวและการทรงตวั ซ่ึงสาเหตุเกิดจากสมองไดรั้บความเสียหายในช่วงก่อนคลอด ระหว่าง
คลอด หรือหลงัคลอดโดยสมองจะเสียหายเพียงบางส่วน และมกัจะเกิดขึ้นกบัสมองส่วนท่ีควบคุม
การเคล่ือนไหวของร่างกาย ความเสียหายท่ีสมองจะอยู่ในสภาพคงท่ีไม่ลุกลามมากขึ้นแต่ความ
ผิดปกติของการเคล่ือนไหว การทรงตวัและปัญหาร่วมอ่ืน ๆ อาจจะดีขึ้นหรือเลวลงทั้งน้ีขึ้นอยู่กบั
การรักษาท่ีเด็กไดรั้บและรอยโรคท่ีเกิดขึ้นในสมอง ดงันั้นการไดรั้บการบ าบดัรักษารวดเร็วมาก
เท่าไหร่เด็กก็มีจะมีโอกาสพฒันาไดม้ากขึ้นเท่านั้น 
    สถาบันราชานุกูล (ม.ป.ป.) ให้ความหมายของ สมองพิการ (Cerebral Palsy)  
หรือค าย่อท่ีนิยมเรียก คือ ซี พี (C.P.) ไม่ใช่เป็นโรคเฉพาะ แต่เป็นค ารวมของกลุ่มอาการของผูป่้วย
เด็กท่ีมีความพิการอย่างถาวรของสมอง ความพิการน้ีจะคงท่ีและไม่ลุกลามต่อไป ซ่ึงมีผลให้การ
ประสานงานของการท างานของกลา้มเน้ือบกพร่อง ส่งผลให้ร่างกายมีการเคล่ือนไหว และการทรง
ท่าท่ีผิดปกติ เช่น การเกร็งของใบหนา้ ลิ้น ล าตวั แขน ขา การทรงตวั การทรงท่าในขณะนัง่ ยนื เดิน 
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ผิดปกติหรืออาจเดินไม่ไดน้อกจากน้ี อาจมีความผิดปกติในการท างานของสมองดา้นอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย 
เช่น มีความบกพร่องในการมองเห็น การไดย้นิ การรับรู้ การเรียนรู้ สติปัญญา โรคลมชกั เป็นตน้ 
    สมพร สุนทราภา (2554) กล่าวว่า สมองพิการ หมายถึงความบกพร่องของสมอง
ส่วนท่ีใช้ควบคุมกล้ามเน้ือ ท าให้มีความผิดปกติเก่ียวกับท่าทาง การทรงตัว การเคล่ือนไหว  
ความรุนแรงของสมองพิการขึ้นอยูก่บัต าแหน่ง ขนาดของสมองท่ีถูกท าลาย และไม่สามารถฟ้ืนคืน
สู่สภาพปกติ จะมีอาการของความบกพร่องท่ีเก่ียวกบักลา้มเน้ือ แต่ก็จะไม่มีอาการผิดปกติมากขึ้นถา้
ไดรั้บการดูแลตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ 
    จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่าภาวะสมองพิการเป็นภาวะของโรคซ่ึง
เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนท่ีก าลงัเจริญเติบโตถูกท าลาย ตั้งแต่อยู่ในครรภ ์ระหว่างคลอด 
และหลังคลอด เน่ืองจากมีการท าลายของสมองจึงท าให้เกิดความผิดปกติของการเคล่ือนไหว
บางส่วน ขาดการประสานงานของกลา้มเน้ือขณะเคล่ือนไหว ส่งผลให้มีการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ
ไม่สามารถควบคุมท่าทาง และการทรงตวั ใหอ้ยูใ่นภาวะปกติได ้
   2.1.5.2 สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดภาวะสมองพิการ (Cerebral Palsy) 
    อาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ประมาณร้อยละ 25 หาสาเหตุท่ีชดัเจนไม่ได ้แต่ส่วน
ใหญ่มกัจะอยู่ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการเจริญเติบโตของสมอง คือ ตั้งแต่ระยะท่ีทารกอยู่ในครรภ์
มารดาจนถึงอาย ุ7-8 ปี โดยแบ่งสาเหตุการเกิดได ้3 ระยะ คือ 
     1) ระยะท่ีเด็กอยู่ในครรภ์มารดาหรือระยะก่อนคลอด (Prenatal Period) 
นบัตั้งแต่มารดาตั้งครรภจ์นถึงอายคุรรภ ์6 เดือน ซ่ึงไดแ้ก่ 
      1.1) ภาวะติดเช้ือของมารดาระหว่างตั้งครรภ ์เช่น โรคหัดเยอรมนั ซิฟิลิส 
เริม มาเลเรีย และโรคเอดส์ เป็นตน้ 
      1.2) ภาวะขาดออกซิเจนของทารกในครรภ์ เช่น มารดาท่ีมีเลือดออก
ระหวา่งตั้งครรภค์ลา้ยจะแทง้ หรือมีการลอกตวัของรกก่อนก าหนด มารดาขาดอาหารหรือซีดมาก 
      1.3) ภาวะขาดสารอาหารท่ีมีคุณค่าของมารดา เช่น ธาตุเหล็ก ไอโอดีน 
วิตามินท่ีมีอยูใ่นอาหารต่าง ๆ 
      1.4) มารดามีโรคประจ าตวั เช่น โรคเบาหวาน เด็กอาจตวัใหญ่ผิดปกติ ท า
ให้เกิดอันตรายจากการคลอดได้ หรือภาวะครรภ์เป็นพิษ ความดันโลหิตสูงมาก อาจท าให้มี
เลือดออกในสมองของเด็กได ้
      1.5) ยา และสารพิษบางอยา่งท่ีมารดาไดรั้บมากเกินปกติ เช่น ตะกัว่ ปรอท 
บุหร่ี สุรา เป็นตน้ 
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      1.6) ความผิดปกติของสมองโดยก าเนิด เช่น ภาวะน ้าคัง่ในกะโหลกศีรษะ 
สมองไม่เจริญ สมองลีบ สมองเลก็ 
      1.7) ความผิดปกติของโครโมโซม  
      1.8) รก และสายสะดือไม่สมบูรณ์ 
     2) ระยะระหว่างคลอด (Perinatal Period) นับตั้งแต่ 3 เดือนสุดทา้ยของการ
ตั้งครรภจ์นถึงสัปดาห์แรกหลงัคลอด ไดแ้ก่ 
      2.1) เด็กคลอดก่อนก าหนด และเด็กท่ีมีน ้ าหนกัตวัน้อย คือ ต ่ากว่า 2,500 
กรัม จะมีความเส่ียงสูงท่ีจะสมองพิการ 
      2.2) ภาวะขาดออกซิเจนในเด็กระหว่างคลอด จากการคลอดล าบาก  
คลอดผิดปกติ เช่น คลอดท่ากน้ หรือสายสะดือพนัคอ เด็กส าลกัน ้ าคร ่ า หรือ การคลอดท่ีต้องใช้
เคร่ืองช่วย เช่น คีมคีบ หรือเคร่ืองดูดศีรษะ 
      2.3) ภาวะกลุ่มเลือดมารดา และทารกไม่เขา้กนั ท าให้เด็กคลอดออกมา  
ตวัเหลือง 
      2.4) การคลอดโดยใช้ยาระงบัปวดบางชนิด เช่น มอร์ฟีน หรือการฉีดยา
เขา้ไขสันหลงัเพื่อระงบัปวดระหวา่งคลอด อาจเส่ียงกบัการขาดออกซิเจนในเด็กได ้
     3) ระยะหลงัคลอด (Postnatal Period) ไดแ้ก่ 
      3.1) ภาวะสมองเด็กขาดออกซิเจน เช่น ภาวะแทรกซอ้นจากการผ่าตดัการ
วางยาสลบ การจมน ้า หรือมีอาการชกั 
      3.2) การติดเช้ือของเด็ก เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ โรคสมองอกัเสบ 
โรคหดั  
      3.3) อุบัติเหตุท่ีท าให้มีอันตรายต่อสมองของเด็ก เช่น กะโหลกร้าว  
มีเลือดออกในสมอง 
    จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่าภาวะสมองพิการเป็นภาวะของโรคซ่ึง
เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนท่ีก าลงัเจริญเติบโตถูกท าลาย ตั้งแต่อยู่ในครรภ ์ระหว่างคลอด 
และหลังคลอด เน่ืองจากมีการท าลายของสมองจึงท าให้เกิดความผิดปกติของการเคล่ือนไหว
บางส่วน ขาดการประสานงานของกลา้มเน้ือขณะเคล่ือนไหว ส่งผลให้มีการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ
ไม่สามารถควบคุมท่าทาง และการทรงตวั ใหอ้ยูใ่นภาวะปกติได ้
 

   2.1.5.2 ประเภทของภาวะสมองพิการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 
6) กล่าวว่า เด็กท่ีเป็นสมองพิการทุกคนจะมีความแตกต่างกนั ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนจะอธิบายชนิด
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ของภาวะสมองพิการในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยทัว่ไปจะแบ่งชนิดของภาวะสมองพิการ
ออกได ้3 กลุ่ม โดยมกัจะพบวา่เด็กอาจเป็นแบบใดแบบหน่ึงหรือเป็นแบบผสมในเด็กบางคน ดงัน้ี 
     1) กลุ่มกล้ามเน้ือแข็งหรืออาการเกร็ง (Spasticty) เด็กท่ีมีอาการเกร็งจะมี
กลา้มเน้ือแข็งหรือกลา้มเน้ือตึง (RigidหรือStiff) จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเกร็ง
แขง็ การเคล่ือนไหวจะค่อนขา้งชา้และล าบากบ่อยคร้ังท่ีลกัษณะการวางศีรษะจะส่งผลใหร่้างกายอยู่
ในท่าท่ีผิดปกติ อาการแข็งเกร็งจะเพิ่มขึ้นเม่ือเด็กเสียใจหรือตกใจหรือในขณะท่ีร่างกายอยู่ในท่า
บางท่ารูปแบบของอาการเกร็งแขนจะแตกต่างออกไปในเด็กแต่ละคน 
     2) กลุ่มควบคุมเคล่ือนไหวไม่ได้ หรือ Athetosis คืออาการขยุกขยิก ช้า ๆ  
หรือเคล่ือนไหวเร็ว ๆ ท่ีเทา้ แขน มือ หรือใบหนา้ของเด็ก แขนและขาจะขยบัเหมือนกระโดดและ
ส่ายไปมา หรือมีการขยบัมือและน้ิวอย่างไม่มีเหตุผล เม่ือเด็กขยบัแขนและขาก็จะเคล่ือนเร็วและ
ไกลเป้าหมาย การเคล่ือนไหวแบบแข็งเกร็ง หรือท่าทางเกร็งแข็งแบบขอ้ 1 ก็จะมีแบบสลบั ขึ้น ๆ 
ลง ๆ (มีการเปล่ียนแปลงการตึงของกลา้มเน้ือตลอด) การทรงตวัไม่ดีมกัหกลม้ง่าย เด็ก Athetosis 
มกัมีเชาวปั์ญญาปกติ แต่ถา้มีปัญหาเก่ียวกบักลา้มเน้ือท่ีควบคุมการพูด เด็กจะมีปัญหาในการส่ือสาร 
     3) กลุ่มการทรงตวัไม่ดีหรือมีอาการโซเซ (Ataxia) เด็กท่ีมีอาการโซเซหรือ
ทรงตวัไม่ดีนั้น ขณะเร่ิมลุกขึ้นนัง่ และยืนจะท าไดล้  าบาก เด็กจะลม้บ่อยและจะมีอาการงุ่มง่ามเวลา
ใช้มือท ากิจกรรมอาการเหล่าน้ีอาจเป็นอาการปกติของเด็กเล็กแต่ส าหรับเด็ก Ataxia ส่ิงเหล่าน้ีจะ
เป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาว เด็กเหล่าน้ีมีปัญหาการทรงตวัเป็นส่วนใหญ่ จึงแสดงอาการงุ่มง่าม
มากกวา่ความบกพร่องทางร่างกาย และมกัจะถูกเด็กอ่ืนรังแก และลอ้เลียน ส่วนของร่างกายท่ีแสดง
อาการพิการจะขึ้นอยูก่บัแขนหรือขาท่ีมีความผิดปกติท่ีพบบ่อยมีอยู ่4 แบบ ดงัน้ี 
    Hemiplegia: อมัพาตคร่ึงซีก แขน และขาขา้งใดขา้งหน่ึงร่างกายซีกหน่ึงอาจมี
อาการแขนงอ มือเกร็งหรือลีบเพราะไม่ไดใ้ชง้าน ส่วนร่างกายอีกซีกจะปกติหรือค่อนขา้งปกติเด็ก
เดินดว้ยปลายเทา้หรือฝ่าเทา้ดา้นนอก 
    Paraplegia: ขาทั้ง 2 ขา้ง อมัพาตคร่ึงท่อนล่างและดา้นบนอมัพาตเลก็นอ้ย 
    Diplegia: ร่างกายท่อนบนปกติหรือมีอาการเล็กน้อยเด็กจะเร่ิมมีภาวะขอ้ยึดติดท่ี
ขอ้เทา้และขอ้เข่าหนีบเขา้หากนั ขาและเทา้หมุนเขา้ดา้นใน 
    Quadriplegia: ทั้งแขนและขา อมัพาตทั้งตวั ขณะเดินแขน ศีรษะและปากจะบิด
เบ้ียว เด็กท่ีเป็นทั้งแขนและขานั้น สมองมกัจะมีความเสียหายมากท าใหไ้ม่สามารถเดินได ้
    ในการศึกษาคร้ังน้ี นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว 
หรือสุขภาพ มีความหลากหลายดา้นสภาพความพิการขอ้จ ากดัต่างๆดา้นร่างกาย นักเรียนมีภาวะ
สมองพิการหลายประเภทแตกต่างกนัไปเฉพาะบุคคล  
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   2.1.4.4 ลกัษณะความผิดปกติของภาวะสมองพิการ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หน้า 
8) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของภาวะสมองพิการโดยจดักลุ่มดงัน้ี 
     1) Muscular Dystrophyหรือกลุ่มกลา้มเน้ืออ่อนแรงกลา้มเน้ือของเด็กประเภท
น้ีขาดโปรตีน ท าให้ร่างกายสร้างเน้ือเยื่อท่ีมีลกัษณะแข็งขึ้นมาแทนมีลกัษณะคลา้ยพงัผืด ไม่มี 
ความยืดหยุ่น ความผิดปกติของกลา้มเน้ือมีหลายชนิดและชนิดท่ีพบไดบ้่อยๆเรียกช่ือว่า Duchenne 
ซ่ึงปรากฏใหเ้ห็นชดัเม่ืออายปุระมาณ 3 ขวบ กลา้มเน้ือท่ีอยูติ่ดกบัโครงกระดูกจะอ่อนแอ สังเกตได้
จากการเคล่ือนไหวของเด็ก เด็กไม่มีก าลงัแรงท่ีจะว่ิงได ้มีปัญหาในการปีนป่ายบนัไดกลา้มเน้ือจะ
อ่อนแรงลงเร่ือย ๆ ในท่ีสุดเด็กบางรายจะยืนไม่ไดท้รงตวัไม่ได ้บางรายอาจรุนแรงจนกระทัง่ตอ้ง
ใชร้ถเข็น อาการแสดงเร่ิมเม่ือประมาณอายุ 3–5 ปี เด็กจะมีอาการงุ่มง่ามเม่ือเร่ิมเดินเขย่งปลายเทา้
เพราะไม่สามารถวางเท้าราบกับพื้นได้ ว่ิงท่าแปลกๆและล้มบ่อย กล้ามเน้ืออ่อนแรงเร่ิมท่ีเท้า 
ด้านหน้า ด้านขา สะโพก หน้าทอ้งและหัวไหล่ รอบขอ้ศอก ต่อจากนั้นจะมีอาการท่ีมือ ใบหน้า  
และกลา้มเน้ือคอ เด็กท่ีมีอาการแบบน้ีจะเดินไม่ไดเ้ม่ืออายุ 10 ปี และ 2 ใน 3ของครอบครัวท่ีมีเด็ก
เป็นกลา้มเน้ือเส่ือม จะมีญาติผูช้ายทางฝ่ายแม่มีอาการเช่นน้ี  
     2) Spina Bifida ความผิดปกติของกระดูกไขสันหลงัเป็นความผิดปกติท่ีเกิดขึ้น
ในขณะท่ีเด็กก าลงัเจริญเติบโตในครรภม์ารดา กระดูกสันหลงัอนัใดอนัหน่ึงไม่สามารถเจริญขึ้นมา
ปิดครอบไขสันหลงัจนสนิท ท าให้มีไขสันหลงัหรือเน้ือเยื่อโผล่พน้ออกมาจากช่องโหว่ของกระดู
สันหลงัอนันั้นท าให้เห็นเป็นถุงน ้าสีด าหรือผิวหนงัท่ีหลงัมีสีคล ้า ถุงน ้าน้ีจะมีเส้นประสาทบรรจุอยู่
โดยมีเยื่อบาง ๆ หุ้มภายในมีของเหลวอยู่ดว้ยแต่ในเด็กทุก ๆ 250–500 คน จะพบความผิดปกติแบบ
น้ี ได้แก่ความผิดปกติของท่อปัสสาวะ ความผิดปกติของใบหน้าและล าตัวในบางราย 
มีอาการทางเดินของเหลวอุดตนั ท าใหข้องเหลวคัง่ในศีรษะ ซ่ึงในรายหลงัน้ีอาจมีสภาพปัญญาอ่อน
ร่วมดว้ย 
     3)  โรคโปลิโอ (Polio) เกิดจากการติดเช้ือไวรัสโปลิโอท่ีไขสันหลัง  
ท าให้กลา้มเน้ืออ่อนแรงเป็นอมัพาตโดยประสาทรับความรู้สึกยงัเป็นปกติอาการกลา้มเน้ืออ่อนแรง
เกิดขึ้นกระจดักระจายไม่เป็นเฉพาะแขนขาขา้งใดขา้งหน่ึงอาจมีกลา้มเน้ือท่ีแขง็แรงกวา่ดึงให้ผิดรูป 
ท าใหมี้กระดูกสันหลงัคด ขาโก่ง เทา้บิด แขนขายาวไม่เท่ากนั เป็นตน้ 
     4) Spinal Cord Injury อาการบาดเจ็บไขสันหลงั ไขสันหลงัไดรั้บบาดเจ็บจาก
อุบติัเหตุท่ีท าให้มีการแตกหรือหักของกระดูกสันหลงัแลว้ไปท าลายเส้นประสาทท่ีคอหรือหลงั  
ตกจากตน้ไมห้รือท่ีสูง อุบติัเหตุทางรถยนต์อุบัติเหตุจากการด าน ้ ากระสุนปืนและอ่ืน ๆ อาการ
บาดเจ็บไขสันหลังพบบ่อยในผูใ้หญ่มากกว่าเด็ก ถ้าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บหรือโดนท าลาย  
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การรับความรู้สึกและการสั่งการร่างกายในระดับต ่ากว่าบริเวณท่ีโดนท าลายจะเสียหายไปด้วย  
การท่ีกระดูกไขสันหลงัไดรั้บบาดเจ็บจะมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวและปัญหาส าคญัท่ีตามมา
อีก ไดแ้ก่ การติดเช้ือท่ีท่อปัสสาวะ การติดเช้ือท่ีระบบหายใจ เป็นตน้  
     5) Osteogenesis Imperfecta ตวัเล็กกว่าอายุ เด็กท่ีเป็นโรคกระดูกอ่อนเป็น
ความผิดปกติของกระดูก กระดูกไม่สมบูรณ์และไม่เจริญเติบโตเต็มท่ี นอกจากน้ีกระดูกยงัเปราะ
และหักง่ายกว่ากระดูกของคนปกติโดยทัว่ไปเด็กอาจมีลกัษณะเต้ียแคระและขาทั้งสองขา้งจะโก่ง 
สัดส่วนและความยาวของขาผิดปกติ โรคน้ีไม่สามารถรักษาให้หายไดแ้ต่การผ่าตดัเพื่อดามกระดูก
ขา สามารถท าให้เด็กเดินไดน้านขึ้นอีก เด็กกลุ่มน้ีมีสติปัญญาปกติ สามารถเขียนหนงัสือได ้แต่อาจ
มีปัญหาหูหนวกเพิ่มเติมขึ้นมาภายหลงั  
     Legg – Calve –Perhes เป็นความผิดปกติของกระดูกขาท่อนบน มกัเป็นท่ีขา
ข้างเดียว เด็กท่ีเป็นโรคน้ีมักเคล่ือนไหวไม่สะดวก โรคน้ีไม่ทราบสาเหตุเด็กอาจมีอาการดีขึ้น
ภายหลงัไดรั้บการรักษาติดต่อกนัเป็นเวลา 1-2 ปี เด็กอาจเดินไดแ้ต่ตอ้งใช้ไมค้  ้าโรคน้ีไม่มีผลต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กโดยตรง แต่เด็กอาจมีทศันคติไม่ดีต่อส่ิงท่ีอยู่รอบตวัซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการเรียนรู้ของเขาโดยทางออ้ม 
     6) Limb Deficiency แขนขาด้วนอาจเป็นความบกพร่องท่ีมีมาตั้งแต่ก าเนิด
หรือเกิดขึ้นภายหลงัก็ได ้เด็กอาจไดรั้บการช่วยเหลือโดยการใชแ้ขนขาเทียม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ควรครอบคลุมไปถึงการฝึกใช้แขนขาเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ การแนะแนว และให้ค  าปรึกษา
ควบคู่กบัไปกบัการเรียนการสอน 
    ในการวิจยัน้ี นกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่เป็นนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ และนักเรียนสมองพิการ ท่ีมีความผิดปกติด้านการ
เคล่ือนไหว แขนและขาสองขา้งเกร็ง และมีปัญหาดา้นการเคล่ือนไหวซีกใดซีกหน่ึงของร่างกาย  
พบความพิการตั้งแต่ก าเนิด ขอ้จ ากดัดงักล่าวส่งผลต่อการเคล่ือนไหวท่ีล าบาก สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจ าวนัได ้การรับรู้การส่ือสารไดป้กติ สามารถเรียนรู้ทกัษะวิชาการไดป้กติ 
 

  2.1.6 แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

   2.1.6.1 ความหมายและหลกัการส าคญั 
    แนวคิดทฤษฎี และหลกัการของการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีวิวฒันาการมาจาก
แนวคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพนัธ์ (Human relation approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral approach) บุคคลท่ีเป็นผูบุ้กเบิกแนวคิดน้ีคือ แมรีปาร์คเกอร์ฟอลเลต (Mary Parker 
Follet) จากบทความช่ือ "DynamicsAdministration" บรรยายให้ผูบ้ริหารแกปั้ญหาความขดัแยง้ใน
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องคก์รดว้ยวิธีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ไดรั้บการสนบัสนุนจากเอลตนั เมโย (Elton Mayo) และเอฟ.
เจ.โรธลิสเบอร์เกอร์(F.J.Roethlisberger) มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harward University) โคเฮน  
และนอร์แมน อัฟฮอฟฟิ (Cohen & Norman Uphoff 1980, p. 213-222) ได้แบ่งลักษณะของ 
การมีส่วนร่วมไว ้4 ประเภท ดงัน้ี 
     1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decisionmaking) ประกอบดว้ย การริเร่ิม
ตดัสินใจ การด าเนินการตดัสินใจ และการตดัสินใจปฏิบติัการ 
     2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วยการ
สนบัสนุนดา้นทรัพยากร การเขา้ร่วมการบริหาร การประสานขอความร่วมมือ 
     3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์ทางวตัถุ 
ผลประโยชน์ทางสังคม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
     4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ในรูปแบบน้ีนับเป็นการ
ควบคุมตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด และแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป  
    Shaeffer (1994, p. 2) กิจกรรมท่ีแสดงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีสามารถน าไป
ประยกุตใ์นบริบทของการจดัการศึกษาได ้มีดงัน้ี  
     1) การรวบรวม และตรวจสอบ การวิเคราะห์ และพิจารณาขอ้มูลสภาพปัญหา 
     2) ก าหนดนิยาม จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา และก าหนดเป้าหมาย 
     3) การประเมินความเป็นไปไดข้องขอ้มูล 
     4) การตดัสินใจ และการวางแผนการด าเนินงาน 
     5) การออกแบบยุทธศาสตร์ การจัดสรรงาน และความรับผิดชอบให้กับ
ทีมงาน 
     6) การปฏิบติัตามแผนงาน 
     7) การตรวจสอบความกา้วหนา้ของแผนงาน 
     8) การประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้น และผลกระทบ 
    เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต (2553, หนา้ 10) ไดก้ล่าวหลกัการส าคญัของการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมว่า คือ การสร้างบรรยากาศในการท างานแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานได้
แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และรับผิดชอบ 
    ฉลาด จนัทรสมบติั (2553, หนา้ 175) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ 
การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรม ตั้ งแต่การศึกษาแก้ปัญหาการ
วางแผนด าเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกันเพื่อขับเคล่ือนให้



 
 

44 
 

กิจกรรมนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการยึดหลกัการมีส่วนร่วม คือ หลกัการร่วมคิดร่วม
ท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ  
    จนัทรานี สงวนนาม (2553,หนา้ 167) กล่าววา่การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 
การท่ีบุคคลไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ทั้งในดา้นแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ และ
การปฏิบติังาน ตลอดจนการประเมินผล 
    ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2555, หนา้ 209) ใหค้วามหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ว่า หมายถึง กระบวนการท่ี ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้มามีส่วนในการตดัสินใจ
ในเร่ืองท่ีส าคญัต่อการบริหารหน่วยงาน 
    ประภาพรรณ รักเล้ียง (2556, หน้า 68) ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมว่า เป็นการบริหารงานท่ีเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ( Stakeholders ) เขา้มามีส่วนร่วม
ตามความเหมาะสมตั้ งแต่ การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมสนับสนุน  
ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแกไ้ขปัญหา ร่วมรับผิดชอบผลงานท่ีออกมา ร่วมภาคภูมิใจในผลงาน/
รางวลัท่ีเกิดจากการร่วมกนัปฏิบติังาน หรือรับขอ้ต าหนิท่ีเกิดขึ้นนัน่คือร่วมทั้งผิด และชอบ 
    Likert (1961, 223) ได้กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นเคร่ืองมือท่ี
เก่ียวข้องกับเป้าหมาย และการตัดสินใจ กระท าโดยกลุ่มผู ้บริหารมีความเช่ือมั่นไว้วางใจ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เต็ม ท่ี  การติดต่อ ส่ือสารไม่ เพี ยงแต่จากบนลงล่าง  (Downward 
Communication) และจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) แต่ยงัมีการติดต่อส่ือสารตาม
แนวนอน (Horizontal Communication) ระหว่างเพื่อนร่วมงานท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั ในการจูงใจ
ผูใ้ต้บังคับบัญชา ผูบ้ริหารไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเท่านั้ น แต่จะพยายามให้
ผู ้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกว่า พวกเขามีความส าคัญ ความเก่ียวพันระหว่างผู ้บริหารกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาภายในบรรยากาศของความเป็นมิตรภาพ องค์กรท่ี
เป็นทางการ และองคก์รท่ีไม่เป็นทางการจะเขา้กนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
   สรุปไดว้่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การด าเนินงานขององคก์รท่ีเปิดโอกาส
ให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน เขา้มามีบทบาทในการตดัสินใจ
และกระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้รียน สถานศึกษาให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 
    ทิพวรรณ เสนจนัทร์ฒิชยั (2553, หนา้ 36) ไดน้ าเสนอการบริหารสถานศึกษาแบบ
มีส่วนร่วมโดยใชเ้ทคนิค ชบา 5 กลีบ มาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ดงัน้ี  
     กลีบท่ี 1 R (Review) คือ การร่วมกนัทบทวน ศึกษาผลการจดัการศึกษาในหว้ง
เวลาท่ีผ่านมาจากขอ้มูลสารสนเทศ ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ทบทวนบริบทของสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็น



 
 

45 
 

โอกาส วิกฤติ ปัญหา และอุปสรรค หากพบว่าดีเหมาะสมอยู่แลว้จึงสานต่อ หากพบว่ามีส่วนท่ียงั
บกพร่องจึงปรับปรุงแกไ้ข หรือคิดใหม่ท าใหม่  
     กลีบท่ี 2 A (Appreciative Inquiry) คือ การร่วมเสริมสร้างพลงับวกโดยการจดั
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการสานสัมพนัธ์ เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ผูเ้รียน และผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
ร่วมคิดร่วมพฒันาการศึกษา  
     กลีบท่ี 3 V (Vision/Share Vision) คือ การมีวิสัยทศัน์ร่วม ด้วยการร่วมกนั
ก าหนดวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา วิสัยทศัน์ในการปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จ เพราะวิสัยทศัน์
เป็นความฝันของทุกคนหากเราร่วมกันคิดดี ปฏิบติัดีเพื่อให้ฝันเป็นจริง รวมทั้งครู และบุคลากร
ปฏิบติังานอยา่งมีพลงัแลว้ เช่ือไดว้า่ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุขแน่นอน  
     กลีบท่ี 4 O (Opportunity) คือ การร่วมกนัสร้างโอกาสสร้างทุกๆ สถานการณ์
ให้เป็นโอกาส แมส้ถานการณ์นั้นจะเป็นวิกฤติก็ตาม ไม่น าเอาวิกฤติ และความขาดแคลนมาเป็น
ขอ้อา้งหรืออุปสรรคในการท างานร่วมแรงร่วมใจ ร่วมลงมือด าเนินการใด  ๆ ก็ตามท่ีก่อให้เกิดผลดี
ต่อผูเ้รียน บุคลากร สถานศึกษา และชุมชน  
     กลีบท่ี 5 R (Result) คือ การร่วมกันมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เพราะผลสัมฤทธ์ิเป็น
ผลลพัธ์ท่ีเกิดจาก การบริหารหรือการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวงัมากท่ีสุด 
คือ คุณภาพของผูเ้รียน และคุณภาพของการจดัการศึกษา การใหไ้ดม้าซ่ึงผลสัมฤทธ์ิใด ๆ นั้นเป็นส่ิง
ท่ียากยิ่ง ดังนั้ นจึงได้คิดวางแผนร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่ีจะน ามาซ่ึงผลสัมฤทธ์ิ อีกทั้ งร่วมกัน
ประเมินผลกิจกรรมตลอดจนร่วมกนั ปรับปรุงแกไ้ข 
    คริส อากีรีส (อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2553, หนา้ 166) กล่าววา่ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม เป็นการจูงใจให้ ผู ้ร่วมปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือในการพฒันาองคก์รท่ีปฏิบติัอยู่ดว้ยความเต็มใจ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังานขององคก์ร ควรประกอบดว้ยสาระส าคญั อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ  
     1) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค์กรย่อมมีความ
ผูกพนักบัองคก์รท่ีตนเองปฏิบติังานอยู่ และมีความปรารถนาท่ีจะไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงาน
ขององค์กร แม้เพียงได้รับฟังความคิดเห็น ก็ท าให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องคก์รแลว้ 
     2) การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วย
กระตุน้ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นแลว้ ยงัช่วยให้เกิดการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัระหว่าง
กลุ่มสมาชิก และความร่วมมือนั้นจะแพร่ขยายไปทั้งองค์กร ท าให้สมาชิกทั้งองค์กรมีเป้าหมาย
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เดียวกนั การมีส่วนร่วมเป็นการยินยอม และพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจ ซ่ึงจะมีผลทั้ง
ทางใจ การยอมรับ การสนบัสนุน และผลต่อการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี  
     3) การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความส านึกในหน้าท่ีรับผิดชอบ การท่ีบุคคลได้
แสดงความคิดเห็น และยอมรับในเป้าหมายเดียวกัน จะช่วยกระตุน้ให้บุคคลเกิดความส านึกใน
หนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานขององคก์ร  
    Swansburg (1996, p 399) ศาสตราจารย์แห่งวิทยาลยัการแพทย์จอร์เจียได้แบ่ง 
องคป์ระกอบส าคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้สรุปสาระส าคญั ไดด้งัน้ี  
     1) การไวว้างใจกนั (Trust) การไวว้างใจกนัถือว่าเป็นปรัชญาพื้นฐานของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างสมบูรณ์หาก
ได้รับความไวว้างใจให้ด าเนินงาน ฝ่ายบริหารเพียงดูแลความก้าวหน้าเป็นระยะ  ๆ และดูแลผล
สุดทา้ยของงานก็เพียงพอแลว้ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงควรมอบอ านาจการตดัสินใจเท่าท่ีจะสามารถท า
ไดแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 
     2)  ความผูกพัน  (Commi tmen t )  ก าร ท่ีแ ต่ละคนทั้ ง ผู ้บ ริหาร  และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดม้าปฏิบติัร่วมกนั มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิด
ความผูกพนัต่อกนั และการท่ีบุคคลในองคก์รไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ รู้เป้าหมายขององค์กร
จะก่อใหเ้กิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และพร้อมท่ีจะท าผลประโยชน์ใหก้บัองคก์ร  
     3) เป้าหมายและวตัถุประสงค์ (Goals and Objectives) การตั้งเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ร่วมกันของผูบ้ริหาร ร่วมกันปรับปรุงพฒันาเป้าหมายขององค์กร ย่อมขจดัความ
ขดัแยง้ท่ีจะเกิดขึ้นได ้เพราะทุกคนมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกนั มีการท างานท่ีมีทิศทาง
เดียวกนั มีความรับผิดชอบร่วมกนั ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     4) ความเป็นอิสระท่ีจะรับผิดชอบ และสามารถดูแลตนเองได ้ (Autonomy) 
หมายถึง ผูป้ฏิบติังานมีความเป็นอิสระในการคิด การตดัสินใจ และการด าเนินงานท่ีตนรับผิดชอบ  
     5) คุณลักษณะอ่ืน ๆ (Other Characteristics) การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ควรเป็นเร่ืองของการให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมไม่ใช่การกีดกนัคนออกไปจากการมีส่วนร่วม และ
การมีส่วนร่วมนั้นตอ้งเป็นไปโดยความสมคัรใจไม่ใช่การบงัคบั  
    Uzzi (1986, อา้งถึงใน ชูชาติ พ่วงสิมจิตร์, 209-211) กล่าวไวใ้นบทความเร่ือง 
“Participative management: What it is and is not” ว่าส่ิงส าคญัในการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี  
2 ประการ คือ  
     1) การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งครบถว้น และทนัสมยัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เน่ืองจากผูใ้ต้ บังคับบัญชาเป็นผู ้มีบทบาทในการร่วมตัดสินใจ ดังนั้ นข้อมูลข่าวสารจึงเป็น
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ทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีจะท าให้การตดัสินใจนั้นถูกตอ้งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในส่วนน้ี อุซซ่ี 
สรุปว่า “การศึกษา” คือกุญแจส าคญั ท่ีจะท าให้ความพยายามในการมีส่วนร่วมทุกชนิดประสบ
ความส าเร็จ (education is the key to the success of every participation effort)  
     2) พนกังานทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของกิจการร่วมกนั และร่วมมือกนัอย่าง
เตม็ท่ีตามกระบวนการมีส่วนร่วม  
    สุภาพร รอดถนอม สังเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการด้านการมีส่วนร่วม  
และสรุปว่าหลกั ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามี 4 ประการ ได้แก่ 1) การตั้งเป้าหมาย และ
วตัถุประสงคร่์วมกนั 2) การกระจายอ านาจ และการใหอ้ านาจในการตดัสินใจ 3) ความเป็นอิสระต่อ
ความรับผิดชอบในงาน 4) การไวว้างใจกนั 
    จากแนวคิดของนักวิชาการท่ีกล่าวมา ได้แก่ สแวนส์เบอร์ก (Swansburg) อุซซ่ี 
(Uzzi) และสุภาพร รอดถนอม ท่ีไดก้ล่าวถึงหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ 
ไดน้ ามาสรุปเป็นหลกัการส าคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้6 ประการ คือ  
     1) การกระจายอ านาจ และการให้อ านาจในการตดัสินใจ คือ การท่ีผูบ้ริหาร
เปิดโอกาสให้ ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัขององค์กร  
มีการแบ่งอ านาจในการตดัสินใจให้แก่ผูใ้ต้บงัคับบัญชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะต้องเกิดความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของตน และตัดสินใจอย่างมีความ
รับผิดชอบดว้ยความมีเหตุผล และค านึงถึงประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกั  
     2) ความไวว้างใจกนั คือ แนวคิดท่ีเป็นปรัชญาพื้นฐานของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะสามารถปฏิบติังานได้อย่างสมบูรณ์หากได้รับความ
ไวว้างใจให ้ด าเนินงาน ฝ่ายบริหารเพียงดูแลความกา้วหนา้เป็นระยะ ๆ และดูแลผลสุดทา้ยของงาน
ก็เพียงพอแลว้ 
     3) การร่วมก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมาย และร่วมรับผิดชอบด าเนินการ คือ 
การตั้งเป้าหมาย และวตัถุประสงคร่์วมกนัของผูบ้ริหาร ร่วมกนัปรับปรุงพฒันาเป้าหมายขององคก์ร 
ย่อมขจดัความขดัแยง้ท่ีจะเกิดขึ้นไดเ้พราะทุกคนมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายเดียวกนั มีการท างาน
ท่ีมีทิศทางเดียวกนั มีความรับผิดชอบร่วมกนั ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
     4)  มีความเป็นอิสระท่ีจะรับผิดชอบ และสามารถดูแลตนเองได้ คือ 
ผูป้ฏิบติังานมีความเป็น อิสระในการคิด การตดัสินใจ และการด าเนินงานท่ีตนรับผิดชอบ  
     5) ความผูกพนัต่อกนั และรู้สึกเป็นเจา้ของหน่วยงานร่วมกนั คือ การท่ีแต่ละ
คนทั้งผูบ้ริหาร และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดม้าปฏิบติัร่วมกนั มีส่วนช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั
เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัต่อกัน และการท่ีบุคคลในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
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รู้เป้าหมายขององค์กรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน และร่วมมือกันอย่างเต็มท่ีตาม
กระบวนการมีส่วนร่วมซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร และพร้อมท่ีจะท า
ผลประโยชน์ใหก้บัองคก์ร  
     6) การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น และทนัสมยัต่อทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ คือ การให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งครบถว้น และทนัสมยัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เน่ืองจาก
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นผูมี้บทบาทในการร่วมตดัสินใจ ดงันั้นขอ้มูลข่าวสารจึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั
ท่ีจะท าใหก้ารตดัสินใจนั้น ถูกตอ้งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
    สรุปไดว้า่หลกัการท่ีส าคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นเกิดจากการท่ีองคก์ร
ต่างๆ พยายามแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและเนน้ความคา้ค่า โดยอาศยัพื้นฐานธรรมชาติ
ของ มนุษยท่ี์มีความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัขององคก์ร เนน้การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ในกระบวนการท างานระดับต่างๆ มอบหมายอ านาจหน้าท่ีสร้างความเขา้ใจในการด าเนินงาน
ร่วมกนั และร่วมกนัรับผิดชอบผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้น 
 

   2.1.6.2 รูปแบบและวิธีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
    สันติ บุญภิรมย ์(2552, หนา้ 65) ไดก้ล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิด
โอกาสให้ผูร่้วมงานหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถได้เข้ามาร่วมงานกับผูบ้ริห าร  
การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยทัว่ไปมี 2 รูปแบบ คือ  
     1) รูปแบบคณะกรรมการ ส าหรับคณะกรรมการท่ีมาร่วมงานกบัผูบ้ริหารเป็น
บุคคลท่ีได้รับ การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั้งท่ีมีการแต่งตั้งเป็นการถาวรตามวาระ หรืออาจจะ
แต่งตั้งเป็นการชัว่คราวตามภาระหนา้ท่ี คณะกรรมการสามารถช่วยเหลือผูบ้ริหารไดม้าก เน่ืองดว้ย
คณะกรรมการไดช่้วยกนักลัน่กรองอย่างรอบคอบในการด าเนินงานในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 
การด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารตอ้งเป็นนักประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง พร้อมทั้งมี
ไหวพริบในการจบัประเด็นของกรรมการแต่ละท่านท่ีให้ความเห็น ซ่ึงมีคุณค่ายิ่งต่อการวินิจฉัยใน
เร่ืองนั้นๆ โดยเฉพาะต่อการเลือกสรรกรรมการท่ีมีคุณภาพ  
     2) รูปแบบบุคคล ส าหรับการเชิญบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของผูบ้ริหาร ก็สามารถกระท าไดเ้ป็นลกัษณะของผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ เน่ืองดว้ยผูบ้ริหารมีภาระ
มากตอ้งท างานรอบดา้น หากไดมี้ผูช่้วยเหลือกลัน่กรองงาน ช้ีแนะในรายละเอียด หรือเป็นท่ีปรึกษา
บรรยายสรุปในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อวตัถุประสงคใ์นความชดัเจนในเร่ืองนั้นๆ 
    เดวิส (Davis) (1981) สรุปสาระส าคญัจากแบบการมีส่วนร่วม 6 แบบ ดงัน้ี 
     1) การบริหารแบบปรึกษาหารือ (Consultative management) เป็นการบริหาร
ท่ีฝ่ายบริหารปรึกษาหารือกับผูใ้ต้บงัคบับัญชาก่อนท่ีจะตดัสินใจ โดยฝ่ายบริหารจะกระตุ้นให้
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคิดในประเด็นท่ีตนเองตอ้งการปรึกษา แต่โดยทัว่ไปมกักระตุน้ให้คิดในแง่มุมท่ี
สนับสนุนความคิดของตนเองหลงัจากนั้นจึงตดัสินใจ การบริหารแบบน้ีผูบ้ริหารมกัจะไม่น าทุก
เร่ืองมาปรึกษาหารือกับลูกน้องแต่จะสร้างบรรยากาศให้เป็นบรรยากาศของการปรึกษาหารือ  
โดยการ ท่ี ฝ่ ายบ ริหารควรยอม รับฟังความคิ ด เ ห็นของผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่ า งแท้จ ริ ง  
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะได้เห็นว่าความคิดของพวกเขาเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ จ าเป็นส าหรับการ
บริหารลกัษณะน้ี 
     2) การบริหารแบบประชาธิปไตย (Democracy management) เป็นการบริหาร
ท่ีใช้ความคิดจากกลุ่มให้เป็นประโยชน์โดยให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  
แต่ละคนมีเสียงหน่ึงเท่ากนั (one man-one vote) การตดัสินใจมาจากมติของกลุ่มโดยสมาชิกทุกคน
มีอิสระท่ีจะแสดงความคิดเห็น และโนม้นา้วคนอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารแบบประชาธิปไตยอาจ
ใชสิ้ทธ์ิท่ีจะไม่ปฏิบติัตามความเห็นของกลุ่มได ้กรณีท่ีความเห็นนั้นไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของหน่วยงาน  
     3) การบริหารแบบคณะท างาน (Work committees) เป็นการบริหารท่ีน ามาใช้
ในการแกปั้ญหา และพฒันางาน เช่น บริษทัตอ้งการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ตอ้งการลดค่าใชจ่้ายใน
การผลิตลง ตอ้งการลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานลง เป็นตน้ ปัญหา และความตอ้งการเหล่าน้ี
สามารถใชก้ารบริหาร แบบคณะท างานเขา้มาปรับปรุงแกไ้ขได ้โดยการตั้งคณะท างานให้มีหน้าท่ี
ศึกษาหาวิ ธีการในการแก้ไข ปรับปรุง โดยปกติคณะท างานจะประกอบด้วยฝ่ายบริหาร  
และพนักงานแต่ก็อาจเป็นฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก็ได้ โดยคณะท างานอาจเป็นคณะท างานกลุ่มเล็กๆ  
หรือคณะท างานคณะใหญ่ท่ีให้คนงานทุกคนร่วมเป็นคณะท างานก็ได ้ทั้งน้ีแลว้แต่เร่ืองท่ีตอ้งการ
แกไ้ขปรับปรุง ตวัอยา่งของคณะท างานไดแ้ก่ คณะท างานเพื่อปรับปรุงการท างาน คณะท างานกลุ่ม
ควบคุมคุณภาพ คณะท างานเพื่อความปลอดภยั เป็นตน้  
     4) การบริหารแบบให้ขอ้เสนอแนะ (Suggestion programs) เป็นการบริหารท่ี
มุ่งใชค้วามเห็นของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันางาน โดยคนงานเขียนขอ้เสนอแนะ
ลงในแบบฟอร์ม และส่งให้ฝ่ายบริหาร เช่น ส่งไวท่ี้กล่องรับขอ้เสนอแนะ วิธีการน้ีหน่วยงานจะได้
ความคิดและวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถน ามาแก้ปัญหา และพฒันางานของหน่วยงานได้โดยผูเ้ป็น
เจา้ของความคิดจะไดรั้บรางวลัตอบแทน  
     5) การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดบักลาง (Middle management 
committees) เป็นการบริหารท่ีใช้พลังความร่วมมือจากกลุ่มผูบ้ริหารระดับกลาง โดยผูบ้ริหาร
ระดบักลางฝ่ายต่างๆ มาร่วมกนัศึกษาปัญหาของหน่วยงาน และเสนอแนวทางเพื่อการแกปั้ญหานั้น 
วิธีการน้ีจ าเป็นจะตอ้งให้กลุ่มของผูศึ้กษาได้รับขอ้มูลต่าง ๆ อย่างเต็มท่ี และไม่ถูกควบคุมจาก
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ผูบ้ริหารท่ีสูงกว่าการศึกษาปัญหาก็ต้องกระท าอย่างจริงจงัรอบคอบระมดัระวงัก่อนท่ีจะเสนอ
ความคิดไปสู่การปฏิบติั การบริหารลักษณะน้ีจัดเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมประเภทหน่ึง  
ซ่ึงมีประโยชน์ในการ ช่วยพฒันาทกัษะของผูบ้ริหารรุ่นเยาวใ์ห้กา้วไปเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป 
นอกจากน้ียงัช่วยปรับปรุง ความร่วมมือในกลุ่มผูบ้ริหารให้ดีขึ้น มีทกัษะในการบริหารเพิ่มขึ้น  
และเป็นส่ิงกระตุน้พฒันาการทางการบริหารท่ีดีโดยผลท่ีไดค้ือความคิดสร้างสรรค์หรือความคิด
ใหม่ท่ีจะน าเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูง อย่างไรก็ตามวิธีการน้ีจะตอ้งสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
ความคิด และขอ้เสนอแนะต่างๆ ของตนเอง โดยกลุ่มผูบ้ริหารระดบักลางควรตอ้งศึกษาเร่ืองราว
ต่างๆ อยา่งจริงจงั และรอบคอบระมดัระวงัดว้ย  
     6) การบริหารแบบร่วมเป็นกรรมการบริหาร (Codetermination) เป็นการ
บริหารท่ียินยอมให้ตวัแทนของฝ่ายคนงานเขา้มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารดว้ย วิธีการน้ีเร่ิมมี
คร้ังแรกในเยอรมัน ตะวนัตกในช่วงทศวรรษท่ี 1940 และต่อมาได้กระจายไปยงัประเทศอ่ืน ๆ
ส าหรับอตัราส่วนของตวัแทนจากฝ่ายคนงานนั้นไม่ตายตวั บางประเทศอาจก าหนดให้มีอตัราส่วน 
1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหาร บางประเทศก็ก าหนดจ านวนไวแ้น่นอนวา่ใหมี้ตวัแทนเพียง 2 คน
เท่านั้น แต่บางประเทศก็ก าหนดไวถึ้งก่ึงหน่ึงของกรรมการบริหาร การบริหารลกัษณะน้ีมีผลดีท่ี
ช่วยให้ฝ่ายบริหาร และฝ่ายคนงานมีความเขา้ใจปัญหาของแต่ละฝ่ายไดดี้ขึ้น แต่ก็มีขอ้จ ากดั เช่น  
ท าใหก้ารตดัสินใจล่าชา้ ลดความสามารถในการบริหารจดัการลง มีงานกระดาษมากเกินไปใช้เวลา
ในการประชุมมากเกินไป เป็นตน้ 
    สรุปไดว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ เป็นการ
บริหารโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้ งด้านการศึกษา การแพทย์ และอาคารส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนใหดี้ขึ้น 
 

   2.1.6.3 ลกัษณะและระดบัของการมีส่วนร่วม  
    เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต (2553, หนา้ 23-24) ไดแ้บ่งประเภทของการมีส่วนร่วมบริหาร
ในทางปฏิบติัแลว้ จะมีในรูปแบบหรือลกัษณะอ่ืน ๆ อีก ดงัน้ี 
     1) การมีส่วนร่วมในการประชุม  
     2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (อภิปราย พูดคุย ถกเถียง) 
     3) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  
     4) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
     5) การมีส่วนร่วมในการออมเงิน ทรัพยสิ์น หรือวสัดุอุปกรณ์ 
     6) การมีส่วนร่วมในการใชแ้รงงาน 
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     7) การมีส่วนร่วมในการเป็นผูริ้เร่ิม  
     8) การมีส่วนร่วมในการชกัชวน 
     9) การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์  
     10) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
     11) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั  
     12) การมีส่วนร่วมในการประสานงาน  
    แมว้่าการมีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผล แมว้่าการมีส่วนร่วม
จะก่อให้เกิดผลดีก็ตาม แต่ในบางกรณีเม่ือเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็กลับเกิดผลในทางลบ เช่น  
การมีความคิดเห็นหรือทศันคติท่ีไม่ตรงกนั เป็นผลใหไ้ม่เกิดความร่วมมือกนั กรณีเช่นน้ี การมีส่วน
ร่วมอาจจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่มีความผูกพนั และเป็นผลให้เกิดความไม่ประทบัใจ เพราะถือว่า
ได้เขา้ไปร่วมตามบทบาทหน้าท่ี หรือท ากิจกรรมในลกัษณะให้ผ่าน  ๆ ไปเท่านั้น ไม่ได้ท าด้วย
ความรู้สึกรับผิดชอบอย่างเต็มใจ ซ่ึงในบรรยากาศเช่นน้ีอาจจะท าให้ไม่อยากจดัให้มีการประชุม
เกิดขึ้น 
    Arnstien (1969, p 216-224) เห็นว่าการมีส่วนร่วมจะมีลกัษณะมากน้อยเพียงใด  
ให้พิจารณาว่า ผูน้ าเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใชอ้ านาจ และมีบทบาทในการ
ควบคุมไดเ้ท่าใด ซ่ึงเป็นขอ้บ่งบอกถึงภาวะผูน้ าท่ีเป็นประชาธิปไตยว่าสูงหรือต ่า อาร์นสไตน์ไดใ้ช้
อ  านาจการตดัสินใจ เป็นเกณฑใ์นการบ่งบอกการมีส่วนร่วมโดยสรุปเป็นขั้นบนัได 8 ขั้น แต่ละขั้น
จดัไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
     1) การมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 
      ขั้นท่ี 1 ขั้นจดัฉาก (Manipulation) เป็นการเขา้มามีบทบาทในกิจกรรม
หน่ึงๆ โดยมิไดมุ้่งหวงัจะเขา้มาเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่แฝงพฤติกรรมไวเ้พียงเพื่อตอ้งการ
แสดงออกหรืออวดตนเองใหค้นอ่ืนสนใจหรือรู้จกัเท่านั้น คลา้ยกบัการจดัฉากแสดงบางท่านเรียกวา่
ขั้นหุ่นเชิด 
      ขั้นท่ี 2 ขั้นบ าบดัรักษา (Therapy) เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ ามีความมุ่งหวงัท่ีจะ
ใหทุ้กคนเช่ือฟัง และปฏิบติัตามท่ีผูน้ าตอ้งการคลา้ยกบัหมอรักษาคนไข ้เม่ือวินิจฉยัโรคแลว้ก็สั่งยา
ใหรั้บประทาน และใหพ้กัผอ่นคนไขจ้ะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเดียว 
     2) การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธีหรือร่วมเพียงบางส่วน ไดแ้ก่ 
      ขั้นท่ี 3 ขั้นแจง้ข่าวสาร (Informing) เป็นลกัษณะท่ีผูน้ าเปิดโอกาสให้ผู ้
ตามเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารเพียงเลก็นอ้ย คลา้ยกบัเม่ือมีการประชุมประธานในท่ีประชุมจะ
เป็นผูพู้ดเพื่อช้ีแจงนโยบาย วิธีการด าเนินงาน เป้าหมาย ฯลฯ เป็นส่วนใหญ่เพียงผูเ้ดียว แต่จะเปิด
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โอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้สงสัยในตอนทา้ยแลว้ก็ปิดประชุม ซ่ึงจะเป็นลกัษณะเช่นเดียวกับ
เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ท่ีมีหนา้ท่ีคอยช้ีแจงตอบค าถามของผูม้าติดต่องานเท่านั้น ไม่มีการเสวนา
กนัมากกวา่น้ี 
      ขั้นท่ี 4 ขั้นให้ค  าปรึกษา (Consultation) การมีส่วนร่วมในลักษณะน้ี
เหมือนกับการนิเทศงานของผูบ้ริหารหรือหัวหน้างาน เม่ือผูร่้วมงานแสดงความคิดเห็นอะไร 
ผูบ้ริหารจะรับฟังแต่จะปฏิบติัตาม หรือไม่ก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง อยา่งไรก็ตามวิธีการน้ีเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมมากกวา่ขั้นแจง้ข่าวสาร 
      ขั้นท่ี 5 ขั้นปลอบใจ (Placation) เป็นลกัษณะท่ีผูน้ าท าทีว่าเห็นดว้ยมีท่าที
คล้อยตามมีความเห็นใจ กระตือรือร้นท่ีจะท าตามข้อเสนอของผูต้าม หรือคล้ายกับการปลอบ  
และให้ก าลังใจผูมี้ปัญหา แต่ในส่วนลึกมิได้เห็นด้วยกับข้อเสนอนั้น ๆ เลย ซ่ึงอาจเป็นเพราะ
ขอ้เสนอแนะนั้นไม่ตรงกบัแนวความคิดของผูบ้ริหารก็ได ้
     3) การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง คือ มีอ านาจ และบทบาทมาก 
      ขั้นท่ี 6 ขั้นเป็นหุน้ส่วน (Partnership) เป็นการมีส่วนร่วมท่ีผูน้ าเปิดโอกาส
ใหผู้ต้ามมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตดัสินใจ ซ่ึงคลา้ยกบัการด าเนินกิจกรรมของหา้งหุน้ส่วน 
      ขั้นท่ี 7 ขั้นมอบอ านาจ (Delegated Power) เป็นการท่ีผูมี้อ  านาจมอบ
อ านาจหนา้ท่ีให้ผูต้ามปฏิบติังานแทน การมอบอ านาจเช่นน้ี ผูป้ฏิบติังานมีอ านาจหน้าท่ีเท่ากบัผูมี้
อ  านาจทุกประการ และมีอิสระในการแสดงความสามารถไดอ้ย่างเตม็ท่ีซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ผูรั้บมอบ
อ านาจเป็นท่ีไวว้างใจของผูบ้ริหาร นบัวา่เป็นการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมบริหารมากขึ้น  
      ขั้นท่ี 8 ขั้นควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เป็นลกัษณะท่ีผูน้ า
เปิดโอกาสให้ผูต้ามเขา้มามีส่วนร่วมตดัสินใจในกระบวนการบริหารอย่างแทจ้ริง มีอ านาจ และ
บทบาทหนา้ท่ีในองคก์รมากท่ีสุด บางท่านเรียกขั้นน้ีวา่ขั้นอ านาจ และควบคุม (Power and control) 
    โคเฮน และ อพัฮอป (Cohen and Uphoff 1977, p 219-220) ไดแ้บ่งชนิดของการมี
ส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด คือ  
     1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision making) ซ่ึงเป็นการตดัสินใจ
ในช่วงเร่ิมตน้ของ กิจกรรม และตอ้งตดัสินใจในการปฏิบติังาน  
     2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation) ซ่ึงเป็นไปในรูปของการ
เขา้ร่วมโดย ใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นทรัพยากร ดา้นการเขา้ร่วมบริหาร และการร่วมมือร่วมใจ 
     3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์
ทางดา้นวตัถุ ผลประโยชน์ทางสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล  
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     4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluat ion )  เ ป็นการควบคุม  
และการตรวจสอบการ ด าเนินกิจกรรมทั้งหมดแสดงถึงการปรับปรุงการมีส่วนร่วมต่อไปดว้ย 
    สรุปไดว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ เน้นการ
เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการท่ีปรึกษา ท่ีใหข้อ้คิดขอ้เสนอแนะใน
การพฒันาสถานศึกษา พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ 
 

   2.1.6.4 ความส าคญัและประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
    จุดส าคัญในการพัฒนาด้านต่างๆนั้ นจะเกิดความสมบูรณ์ได้ก็ต้องอาศัย
กระบวนการ มีส่วนร่วม ดงันั้นจึงมีนกัวิชาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามส าคญั และประโยชน์ของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ไวด้งัน้ี  
    พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามส าคญัต่อยทุธศาสตร์การ
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไวห้ลายหมวด หลายมาตรา ซ่ึงบญัญติัสาระท่ีเป็นหลกัส าคญัเพื่อเปิด
โอกาสให้หน่วยงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียน ดงัปรากฏในมาตรา 8 
(2)ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน 
    จินตวีร์ เกษมศุข (2554, หนา้ 5) ไดส้รุปลกัษณะท่ีส าคญัของการมีส่วนร่วมว่าเป็น
เร่ืองของกระบวนการ ซ่ึงไดส้รุปถึงขั้นตอนของการมีส่วนร่วมได ้4 ขั้นตอนหลกัๆ ดงัน้ี  
     1) มีส่วนร่วมในการคิดศึกษา และคน้ควา้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหา
ตลอดจนความ ตอ้งการของชุมชน  
     2) มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อลด 
และแกไ้ขปัญหา  
     3) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรัพยากรอยา่งมี ประสิทธิภาพ และปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
     4) มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการท างาน  
    เมตต ์เมตตก์ารุณจิต (2553, หนา้ 33) ไดอ้ธิบายถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ไดด้งัน้ี  
     1) เป็นการสร้างสรรค์ให้มีการระดมสรรพก าลังจากบุคคลต่าง  ๆ เช่น  
พลงัความคิด สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นตน้ 
     2) เป็นการสร้างบรรยากาศและพฒันาประชาธิปไตยในการท างาน 
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     3) ช่วยให้ลดความขดัแยง้ระหว่างผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังาน เพราะเกิดความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั มีส่วนช่วยใหป้ระสานงานกนัดี 
     4) การบริหารแบบมีส่วนร่วม จะท าให้งานมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดี 
เพราะจะมีความผิดพลาดนอ้ย 
     5)  ผลงานท่ี เ กิดขึ้ นจะก่อให้ เ กิดความภาคภู มิใจแก่บุคลากรทุกคน  
เพราะทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จของงาน 
     6) ช่วยใหก้ารท างานส าเร็จลงไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว เพราะมีการแบ่งหนา้ท่ีกนั
ท า 
     7) สร้างความสมดุลระหวา่งฝ่ายบริหารกบัฝ่ายปฏิบติั 
    ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไดก้ล่าวถึง ประโยชน์ของการบริหาร
แบบมี ส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
     1) ช่วยสร้างความสามคัคีรวมพลงัของบุคคลในองคก์ร 
     2) ช่วยใหท้ราบถึงความตอ้งการขององคก์รทั้งหมด 
     3) ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น ลดความเฉ่ือยชาในการ
ปฏิบติังานและการยา้ยงาน 
     4) ช่วยลดความขดัแยง้ และการต่อตา้นจากพนกังาน 
     5) ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน และใหสุ้ขภาพจิตของคนในองคก์รดีขึ้น 
     6) ช่วยเพิ่มผลผลิตในองคก์ร 
     7) สร้างสรรคห์ลกัการประชาธิปไตยใหเ้กิดขึ้นในองคก์ร 
     8)  ช่วยลดค่ า ใช้ จ่ ายในการบริหารงานใช้ท รัพยากรอย่ างประหยัด  
และทะนุถนอม 
     9) ท าใหผู้ร่้วมงานเกิดความรู้สึกวา่เขา้เป็นส่วนหน่ึงในองคก์ร 
     10) เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของผู ้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน  
ใหล้ดนอ้ยลงและท าใหผ้ลของงานดีขึ้น 
    จันทรานี  สงวนนาม (2553,  หน้า  168)  ได้กล่ าว ถึงข้อดีของการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วม ไวด้งัน้ี 
     1) ก่อใหเ้กิดความสามคัคีระหวา่งผูบ้ริหาร และผูร่้วมงานทุกระดบัในองคก์ร 
     2) ลดความขดัแยง้ในการท างาน และเพิ่มความไวว้างใจกนัมากขึ้น 
     3) สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
     4) ช่วยใหผู้ร่้วมงานสุขภาพจิตดี ทุกคนมีงานท า 
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     5) สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองคก์ร 
     6) ลดค่าใชจ่้าย และใชท้รัพยากรอยา่งทะนุถนอม 
     7) ช่วยใหก้ารใชง้บประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     8) ช่วยใหพ้นกังานรู้สึกวา่เขาเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
    ชูชา ติ  พ่วงสมจิตร์  (2555,  หน้า197 )  ได้ส รุปประโยชน์ของการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมได ้3 ส่วน คือ 
     1) ประโยชน์ท่ีเกิดกับหน่วยงาน โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้
บรรยากาศและการส่ือสารในหน่วยงานดีขึ้น ความขดัแยง้ลดลง ตน้ทุนลดลงขณะท่ีผลผลิตเพิ่มขึ้น 
และหน่วยงานพร้อมรับการเปล่ียนแปลงไดดี้ขึ้น เป็นตน้  
     2) ประโยชน์ท่ีเกิดกบัฝ่ายผูบ้ริหาร โดยฝ่ายบริหารสามารถบริหารพนกังานได้
ง่ายขึ้น การตดัสินใจของฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นเน่ืองจากไดข้อ้มูลและ
ความคิดจากทุกฝ่าย และแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการบริหารไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 
     3) ประโยชน์ท่ีเกิดกับพนักงาน โดยความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานกบัฝ่าย
บริหารและระหว่างพนักงานด้วยกันเองดีขึ้น พนักงานมีความไวว้างใจกันสูง สามารถพฒันา
ความสามารถทางวิชาชีพไดดี้ขึ้นมีความรับผิดชอบ และผกูพนักบัหน่วยงานมากขึ้น รวมทั้งมีความ
เขา้ใจในกฎระเบียบ และขอ้จ ากดัต่างๆไดดี้ขึ้น เป็นตน้ 
    ประภาพรรณ รักเล้ียง (2556, หนา้124) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมไว ้6 ประการ ดงัน้ี  
     1) การยอมรับการเปล่ียนแปลงมีมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีบุคคลมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการเปล่ียนแปลง บุคคลจะยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น  
     2) ช่วยใหก้ารวางแผนและตดัสินใจทางการบริหารมีคุณภาพมากขึ้น 
     3) ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่ผูร่้วมงาน ท าใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์ร 
     4) ช่วยใหเ้กิดการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
     5) ผูร่้วมงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  
     6) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติั มีความราบร่ืนมากขึ้น 
    จอมพงศ ์มงคลวนิช (2556, หนา้ 228) กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 
     1) ท าให้การบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหามีความ
หลากหลายเป็นไปอยา่งถี่ถว้น รอบคอบ เพราะเป็นการระดมแนวคิดจากบุคคลท่ีมีความหลากหลาย
ทั้งความรอบรู้ และประสบการณ์  
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     2) ท าให้มีการถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกันและกัน โดยมิให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมี
อ านาจ มากเกินไป ซ่ึงอาจน าไปสู่การใชอ้  านาจในทางท่ีไม่ถูกตอ้งอนัเกิดผลเสียหายแก่องคก์รได ้
     3) เป็นการขจดัปัญหา มิให้การด าเนินนโยบายใดๆ มีผลต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
มากหรือนอ้ยเกินไป ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความยติุธรรมในการด าเนินการต่อทุกฝ่ายได ้
     4) ก่อให้เกิดการประสานงานท่ีดี ท าให้การบริหารเป็นไปอย่างราบร่ืน  
และมีประสิทธิภาพ  
     5) การรวมตวักนัของบุคคลเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิดพลงัท่ีเขม้แข็ง สามารถ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และตรงเป้าหมายโดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ 
    Anthony (1978, p 27-29) สรุปประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้  
8 ประการ ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัต่อไปน้ี  
     1) ก่อให้เกิดความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น โดยปกติแลว้บุคคล
ยอ่มมีธรรมชาติ ท่ีต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปล่ียนแปลงท าใหต้อ้งปรับตวัจากสภาพท่ีเคย
ชิน แต่การบริหาร แบบมีส่วนร่วมท าให้ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไดมี้ส่วนร่วมตดัสินใจ และร่วม
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ดงันั้น เม่ือหน่วยงานมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง บุคลากรในหน่วยงาน
ก็สามารถรับการเปล่ียนแปลงนั้นไดดี้กวา่หน่วยงานท่ีไม่ไดบ้ริหารงานในลกัษณะน้ี  
     2) ท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบัพนกังาน และผูบ้ริหารกบัสหภาพ
แรงงานราบร่ืน ขึ้นเน่ืองจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมท าให้กลุ่มต่างๆ กลา้เปิดเผยความไม่พอใจ
ต่างๆ ออกมา ท าให้ลดความสูญเสียต่างๆ อนัเน่ืองมาจากการขาดงาน การนัดหยุดงานหรือการ
ท างานไม่เตม็ประสิทธิภาพ  
     3)  ท า ให้พนักงานมีความผูกพัน ต่อหน่วยงานมากขึ้ น  การบ ริหาร 
แบบมีส่วนร่วมท าให้พนักงาน ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ของหน่วยงาน  
ท าให้พนักงานเกิดความนับถือตนเอง และรู้ว่าตนเองมีคุณค่าต่อหน่วยงาน ผลงานต่าง  ๆ  
ของหน่วยงานมาจากความร่วมมือของทุกคนในหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดความรักความผูกพนัต่อ
หน่วยงาน  
     4) ท าให้มีความไวว้างใจต่อฝ่ายบริหารมากขึ้น เม่ือพนักงานได้มีส่วนร่วม
ตัดสินใจกับฝ่าย บริหารพนักงานจะเข้าใจถึงเหตุผล และความจ าเป็นของฝ่ายบริหารได้ดีขึ้ น  
และการบริหารลกัษณะน้ี ก็ช่วยให้ต่างฝ่ายต่างมีความเคารพซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นเม่ือมีปัญหาใด ๆ 
เกิดขึ้ น ต่างฝ่ายก็จะมีความรู้สึกไว้วางใจกันมากขึ้ น การแก้ปัญหาก็สามารถด าเนินไปอย่าง
ตรงไปตรงมา  
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     5) ท าให้การบริหารพนักงานง่ายขึ้น เน่ืองจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมท า
ให้พนักงาน ยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้ น มีความผูกพนัต่อหน่วยงาน และมีความ
ไวว้างใจต่อฝ่ายบริหารมากขึ้น ส่งผลให้สามารถลดจ านวนฝ่ายบริหารลงได ้เน่ืองจากไม่ตอ้งมีการ
ควบคุมอย่างใกลชิ้ด และการไดมี้ส่วนร่วมก็ช่วยให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้
ยอมรับในอ านาจหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารไดม้ากขึ้น  
      6) ท าให้การตดัสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น เน่ืองจากมีหลายคน
มาช่วยกนัคิดในเร่ือง เดียวกนัท าใหค้ิดไดร้อบคอบยิง่ขึ้น ดงัค าวา่ “สองหวัดีกวา่หวัเดียว” และการท่ี
มีฝ่ายพนกังานมาช่วย ตดัสินใจท าใหฝ่้ายบริหารไดข้อ้มูลในการตดัสินใจมากขึ้น  
    7) ท าให้การติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบนดีขึ้น โดยปกติในหน่วยงาน
ทัว่ไปมกัส่ือสาร จากบนลงล่างมากกว่าจากล่างขึ้นบน การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นช่องทางให้
เกิดการส่ือสารจากล่างขึ้นบนไดดี้ขึ้น  
     8) ท าให้ทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้ น การบริหารแบบมีส่วนร่วมท าให้
พนักงานเขา้ใจเป้าหมายไดต้รงกนั และมีทิศทางการด าเนินงานไปในทางเดียวกนั ท าให้ลดความ
ขดัแยง้ในการปฏิบติังานส่งผลใหที้มงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
    Davis (1981, p 160) สรุปประโยชน์ของการมีส่วนร่วมไว ้14 ประการ คือ  
     1) เพิ่มผลผลิตใหสู้งขึ้น 
     2) คุณภาพของงานดีขึ้น 
     3) ไดรั้บความคิดเห็นมากขึ้น  
     4) มีแรงจูงใจมากขึ้น 
     5) มีความรู้สึกยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
     6) ท าใหน้บัถือตนเองมากขึ้น 
     7) มีความพึงพอใจต่องานสูงขึ้น 
     8) มีความร่วมมือกนัมากขึ้น 
     9) ลดความเครียดลงได ้
     10) มีความผกูพนัต่อเป้าหมายของงานสูงขึ้น 
     11) ยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงไดดี้ขึ้น 
     12) ลดอตัราการเปลี่ยนงาน 
     13) ลดการขาดงาน  
     14) มีการส่ือสารกนัดีขึ้น 
    Gordon (1987 , p 627) สรุปถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมไว ้7 ประการ คือ 
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     1) ท าใหเ้กิดการยอมรับต่อความคิดของฝ่ายบริหารไดม้ากขึ้น 
     2) เกิดความร่วมมือระหวา่งฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบติัการสูงขึ้น 
     3) ลดอตัราการเปลี่ยนงาน 
     4) ลดการขาดงาน 
     5) ลดการร้องเรียนและขอ้ขอ้งใจต่างๆ ลง 
     6) ท าใหย้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงไดม้ากขึ้น 
     7) มีเจตคติต่องาน และหน่วยงานดีขึ้น 
    Swansburg (1996, p 399) กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี  
     1) พนกังานมีความไวว้างใจกนัสูง และสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
     2) ลงต าแหน่งของพนักงานท่ีมีต าแหน่งเท่ากัน ลดอัตราของพนักงาน 
ระดบับริหารลง 
     3) เพิ่มความรับผิดชอบใหก้บัผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานมากขึ้น 
     4)  ลดความสับสนในการปฏิบัติงานของผู ้บ ริหาร และผู ้ปฏิบัติงาน  
โดยการปรับปรุงการติดต่อส่ือสารใหดี้ขึ้น 
     5) นิเทศงานดว้ยตนเอง กระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานไดว้ินิจฉัย และแกปั้ญหาให้
ผูป้ฏิบติังานมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นการพฒันาอาชีพ 
     6) มีความเป็นอิสระในการปฏิบติังานมากขึ้น 
     7) เขา้ใจกฎระเบียบไดช้ดัเจนขึ้น 
     8) เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานท าใหผ้ลงานเพิ่มขึ้น 
     9) ท าใหเ้กิดทีมงานท่ีมีความร่วมมือร่วมใจกนั มีแรงจูงใจ และมีความสามารถ
ในการตดัสินใจ และท าใหเ้ขา้ใจองคก์รไดดี้ยิง่ขึ้น 
     10) ปรับปรุงการติดต่อส่ือสารในองคก์ร  
     11) ลดการขาดงาน  
     12) เพิ่มประสิทธิผล และผลผลิตในงาน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพิ่ม
การเรียนรู้ในงานใหม้ากขึ้น  
     13) เพิ่มขวญั และแรงจูงใจในการท างานเพิ่มความกระตือรือร้นในการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของผูป้ฏิบติังาน  
     14) ไดรั้บความคิดใหม่ๆ ในการตดัสินใจ และแกปั้ญหาแสดงใหเ้ห็นถึงผูน้ าท่ี
มีความสามารถไดอ้ย่างชดัเจน ช่วยให้คนงานเขา้ใจถึงเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของวิชาชีพได้
อย่างชดัเจน ลดการหมุนเวียนเปล่ียนงาน และสร้างความมัน่คงในงาน เพิ่มความยึดมัน่ผูกพนัต่อ
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องค์กรจากการท่ีมีทศันคติต่อองค์กรในทางท่ีดี การท างานนอกเวลาลดลง ตน้ทุนในการบริหาร
ลดลง เป็นการส่งเสริมทกัษะ และช่วยให้คนงานไดค้น้พบความสามารถพิเศษของตนเองซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
     15) เพิ่มความพึงพอใจในการท างาน  
     16) เกิดการยอมรับท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะว่าการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมจะช่วยท าใหเ้พิ่มความสามารถของแต่ละบุคคล เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ขององคก์ร 
การปรับตวั และการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 
    สรุปไดว้่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีประโยชน์ในหลายดา้นทั้งดา้นการบริหาร
บุคคลท่ีไดแ้สดงความสามารถอย่างหลากหลายระหวา่งหน่วยงานอ่ืนๆ ดา้นทรัพยากรท่ีสามารถลด
ตน้ทุนหรืองบประมาณของหน่วยงาน ดา้นคุณภาพท่ีเกิดจากการบริหารงานร่วมกนั มีการวางแผน
ร่วมคิดร่วมท า ไดแ้สดงแนวคิด ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เกิดการยอมรับและมุ่งพฒันาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานท าใหผ้ลงานเพิ่มขึ้น 
 

   2.1.6.5 วิวฒันาการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
    ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2555, หน้า 198-200) ไดส้รุป และเรียบเรียงวิวฒันาการของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมตาม แนวความคิดของแอนโทนี ไวด้งัน้ี  
     1) ยคุก่อนการปฏิวติัอุตสาหกรรม (Pre industrial Revolution) เป็นยคุท่ีสินคา้ 
และบริการส่วนใหญ่ถูกผลิต และบริโภคภายในครอบครัว แต่ละครอบครัวท าการปลูกพืช  
เล้ียงสัตว ์ทอผา้ดว้ยตนเอง และส่วนใหญ่เอาไวใ้ช้ และบริโภคในครอบครัว แนวคิดเร่ืองธุรกิจมี
นอ้ยมาก การบริหารบา้นเมืองใชใ้นการบริหารตามระเบียบประเพณีท่ีเคยปฏิบติักนัมาโดยมีรัฐบาล 
และศาสนจกัรหรือวดัท าหนา้ท่ีบริหาร ประชาชนตอ้งปฏิบติัตามส่ิงท่ีรัฐบาล และศาสนจกัรก าหนด 
ในส่วนของประชาชนแต่ละครอบครัวจะมีพ่อ หรือปู่ เป็นผูน้ า ส่วนเด็ก  ๆ จะไดรั้บการฝึกอบรมให้
ท าในส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีบิดามารดาเคยปฏิบติัมา 
     2) ยุคปฏิวติัอุสาหกรรม (The Industrial Revolution) หลงัจากท่ีมีการผลิต
เคร่ืองจกัรได้ส าเร็จก็เกิดการปฏิวติัอุตสาหกรรมขึ้นโดยเร่ิมในอังกฤษ และสหรัฐอเมริกาก่อน
ผูป้ระกอบการไดน้ าเคร่ืองจกัรเขา้ใชเ้พื่อการผลิตสินคา้ การผลิตไม่ใช่เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
อีกต่อไป แต่เป็นการผลิตเพื่อขาย ช่วงน้ีมีการตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินคา้ต่างๆ ขึ้นมากมาย ชาวไร่
ชาวนาเปล่ียนอาชีพมาเป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ภายในโรงงานมีการบริหารงาน
ตามแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีเฟรดเดอริค เทเลอร์ (Frederick Taylor) เป็นผูน้ าแนวคิดน้ี  
การบริหารงานยึดหลกัการแบ่งงานกนัท าเพื่อให้คนงานสามารถท างานไดม้ากท่ีสุด แรงจูงใจท่ีจะ
ท าให้คนท างาน คือค่าจา้งท าให้มีการจ่ายค่าจา้งเป็นรายช้ิน ผูบ้ริหารและหัวหนา้คนงานจะควบคุม



 
 

60 
 

คนงานให้ ท างานตามท่ีฝ่ายบริหารก าหนด คนงานถูกมองว่าไม่มีความรู้และตอ้งท างานตามท่ีฝ่าย
บริหารสั่งเพียงอย่างเดียว ซ่ึงแอนโทนี (Anthony) เปรียบการจา้งงานลกัษณะน้ีว่าเป็นเพียงการจา้ง 
“มือ” ของคนงานเท่านั้น  
     3) ยุคอุตสาหกรรมเติบโตเต็มท่ี (The Maturing of the Industrial Revolution) 
ยุค น้ี มีนัก วิชาการท่ีพยายามจะปรับปรุงการบริหารเชิง วิทยาศาสตร์ให้ ดีขึ้ น  ช่วง น้ี เอง 
ได้มีการทดลองคร้ังส าคัญท่ีเรียกว่า การศึกษาท่ีฮอว์ธอร์น (Hawthorne) โดยนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดร่วมมือกบับริษทั Western Electric ท าการทดลองในช่วงทศวรรษท่ี 1920-
1930 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท างานกับผลผลิตของกลุ่มงาน  
โดยปัจจยั 2 อยา่งท่ีศึกษาคือ แสงสวา่ง และการระบายอากาศในโรงงาน นกัวิจยัตั้งสมมติฐานวา่เม่ือ
แสงสวา่ง และระบบระบายอากาศลดลงผลงานของคนงานจะลดลงดว้ย แต่ส่ิงท่ีนกัวิจยัพบคือไม่ว่า
จะลดหรือเพิ่มแสงสว่าง และการระบาย อากาศ ผลผลิตกลบัเพิ่มขึ้นท าให้ตอ้งหาสาเหตุต่อไปว่า
เกิดขึ้นไดเ้พราะเหตุใด ในท่ีสุดก็ไดข้อ้สรุปว่า ขวญัในการท างาน ความพึงพอใจต่องาน การไดรั้บ
การยกย่อง และทีมงาน เป็นส่ิงท่ีท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ขอ้คน้พบน้ีเองท่ีท าให้แนวคิดในการบริหาร
เปล่ียนไปจากการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์เปล่ียนมาเป็นการบริหารเชิงมนุษยสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารหัน
มาให้ความสนใจและความส าคญักับคนงานมากขึ้น โดยแอนโทนี (Anthony) สรุปว่า เป็นยุคท่ี
ผูบ้ริหารไม่ไดจ้า้งเฉพาะ “มือ” ของคนงานแต่จา้ง “หวัใจ” ของคนงานดว้ย  
     4) ยุคหลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรม (Post Industrial Revolution) เป็นยุคท่ีเกิด
ความเข้าใจว่าการบริหารนั้นจะต้องมองให้เป็นระบบครบกระบวนการ เพราะการบริหารเป็น
องค์ประกอบหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กัน การเน้นท่ีจุดใดจุดหน่ึงไม่สามารถแก้ปัญหา
ทางการบริหารได้หมด แนวคิดเชิงระบบน้ีช่วยให้ผูบ้ริหารค านึงถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ มากขึ้น
หลงัจากท่ียุคมนุษยสัมพนัธ์มีจุดเน้นท่ีการให้ความส าคญัด้านจิตใจกับคนงาน เช่น การให้ขวญั
ก าลังใจในการท างาน การยกย่องให้เ กียรติ และการสร้างความพึงพอใจในงาน เป็นต้น  
แต่การด า เ นินการเ ช่นน้ีก็ไม่ได้ช่วยให้การบริหารงานประสบความส า เ ร็จได้ทั้ งหมด  
เพราะองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น การคดัเลือกคนงาน การจดัวางตวับุคลากรให้ท างาน การฝึกอบรม 
การให้รางวลั การลงโทษ การมีระบบ ขอ้มูลท่ีดี ระบบการติดต่อส่ือสารในองคก์ร เทคโนโลยีท่ีใช้
ในการท างาน การจัดโครงสร้างองค์กร และระบบอ านาจในองค์กรเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อการ
บริหารงานทั้งส้ิน 
    แนวคิดเชิงระบบน้ีไดพ้ฒันาขึ้นในช่วงหลงัการปฏิวติัอุตสาหกรรมน้ี และช่วงน้ี
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมไปสู่สังคมบริการ จากบริษทัในประเทศเป็นบริษทัขา้ม
ชาติและจากวตัถุนิยมไปสู่การค านึงถึงคุณภาพชีวิต 
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    แนวคิดเชิงระบบน้ีเองท่ีท าให้เห็นว่ามนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีส าคญั ท าให้ผูบ้ริหาร
ปฏิบติัต่อ คนงานอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงแอนโทนี (Anthony) สรุปวา่เป็นยคุท่ี “ผูบ้ริหารไม่เพียงแต่จา้ง
มือและหัวใจของคนงานเท่านั้น แต่ตอ้งจา้งความคิดของคนงานดว้ย” จุดน้ีเองท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพราะคนงานไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามท่ีฝ่ายบริหารก าหนดให้เท่านั้น  
แต่คนงานก็สามารถเสนอความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานได ้  
    จากวิวฒันาการของการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ สรุปไดว้า่ยคุก่อน
การปฏิวติัอุตสาหกรรม และยุคปฏิวติัอุตสาหกรรม การบริหารลกัษณะน้ียงัไม่เกิดขึ้น จนกระทัง่
เกิดการทดลองท่ี ฮอวธ์อร์น ฝ่ายบริหารจึงเร่ิมสนใจคนงานมากขึ้น และถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม แต่การบริหารแบบมีส่วนร่วมมาปรากฏชดัเจนในช่วงท่ีมีการน าแนวคิดเชิง
ระบบมาใช้ ซ่ึงท าให้การบริหารค านึงถึงองค์ประกอบต่าง  ๆ ในการผลิตอย่างครบถว้นทั้งระบบ 
และช่วงน้ีเองท่ีใหค้วามส าคญักบัมนุษยว์า่เป็นทรัพยากรท่ีส าคญั 
 

   2.1.6.6 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
    ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้
เสนอทฤษฎีท่ี เก่ียวขอ้งกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี  
    Herzberg (1959,  p 113-115 อ้างถึงใน กมลพร กัลยาณมิตร , 2559) ทฤษฎี 
สองปัจจัยของเฮอร์ซเบิ ร์ก (Two-Factor Theory) มุ่ งความสนใจท่ีองค์ประกอบ 2 ชุด  
คือ องคป์ระกอบของความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ จากการศึกษาพบว่าองคป์ระกอบส าคญัท่ีท า
ใหเ้กิดความสุขในการท างาน มีอยู ่2 ประการ  
     1)  องค์ประกอบท่ี เ รียกว่า  องค์ประกอบท่ีท าให้ เ กิดความพึงพอใจ  
(motivate factors) มีอยู ่5 ประการ คือ  
      1.1) ความส า เ ร็จของงาน หมายถึง  การ ท่ีคนท างานได้เส ร็จส้ิน  
และประสบผลส าเร็จอย่างดีเม่ืองานประสบผลส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจ และปลาบปล้ืมใน
ผลส าเร็จของงานนั้น 
      1.2) การไดรั้บการยอมรับ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่วา่จาก
ผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับน้ีจะอยู่ใน
รูปของการยกยอ่ง ชมเชย หรือการยอมรับในความรู้ความสามารถ  
      1.3) ลกัษณะของงาน หมายถึง งานท่ีสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ทา้ทาย หรือเป็นงานท่ีสามารถท าตั้งแต่ตน้จนจบไดโ้ดยล าพงั  
      1.4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้ นจากการได้รับ
มอบหมายให ้รับผิดชอบงาน และมีอ านาจในงานท่ีรับผิดชอบอยา่งเต็มท่ี  
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      1.5) ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน หมายถึง ไดรั้บการเล่ือนขั้นเล่ือน
ต าแหน่งใหสู้งขึ้น การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม  
     2) องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน องค์ประกอบน้ีเรียกว่า 
องคป์ระกอบค ้าจุน (Hygiene Factors) มีอยู ่11 ประการ คือ 
      2.1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน และการเล่ือนขั้น เงินเดือนนั้นเป็นท่ี
พอใจของบุคคลในหน่วยงาน  
      2.2) โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง โอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่ง และไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะวิชาชีพ  
      2.3) ความสัมพนัธ์กับผูใ้ต้บังคับบัญชา หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
ท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจอนัดี และความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
      2.4) ฐานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับของสังคมมีเกียรติ 
และศกัด์ิศรี  
      2.5) ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง การติดต่อระหวา่งบุคคลกบั
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีแสดงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ความสามารถท างานร่วมกนั และเขา้ใจซ่ึงกนัและ
กนั  
      2.6) ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อระหว่างบุคคลกบั
เพื่อนร่วมงานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ความสามารถท างานร่วมกนั และเขา้ใจ  
      2.7) เทคนิคการนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ
ด าเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหาร  
      2.8) นโยบาย และการบริหารงานของบริษัท หมายถึง การจัดการ  
การบริหารงานขององคก์ร และการติดต่อส่ือสารในองคก์ร  
      2.9) สภาพการท างาน ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง 
อากาศ ชัว่โมงท างาน และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ  
      12.0) ความเป็นอยู่ส่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลท่ี
ไดรั้บจากงานของเขา 
      2.11) ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คง
ในงานความยัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์ร 
    องค์ประกอบทั้งสองด้านน้ี เป็นส่ิงท่ีคนงานตอ้งการเพราะเป็นแรงจูงใจในการ
ท างาน องค์ประกอบหรือปัจจัยกระตุ้นเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท าให้คนเกิดความสุขในการ
ท างาน และเม่ือคนได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัยชนิดน้ีแล้ว คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน  
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ส่วนปัจจยัค ้าจุนท าหนา้ท่ีเป็นตวัป้องกนัมิให้คนเกิดความทุกขห์รือความไม่พึงพอใจในการท างาน
ขึ้น เม่ือใดท่ีคนงานไดรั้บการตอบสนองปัจจยัชนิดน้ีอยา่งพอเพียงแลว้ จะไม่มีความไม่พึงพอใจใน
งาน แต่มิไดห้มายความว่าความพึงพอใจจะเกิดขึ้น เพราะปัจจยัค ้าจุนเป็นเพียงตวัป้องกนัมิใหค้วาม
ไม่พึงพอใจเกิดขึ้น ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นต่อเม่ือปัจจยักระตุน้ไดรั้บการตอบสนอง 
    ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s achievement 
motivation theory)เดวิดแมคเคลแลนด์ (David McClelland. 1961, p 100-112) นักจิตวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัส่ิงจูงใจของมนุษยใ์นการท างานให้เกิดผลส าเร็จ ทั้งใน
ระดบับุคคล และระดบัสังคม ผลของการศึกษาสรุปไดว้า่ คนเรามีความตอ้งการอยู ่3 ประการ คือ  
     1) ความตอ้งการสัมฤทธ์ิผล (Need for Achievement) เป็นความปรารถนาจะ
ท าส่ิงหน่ึง ส่ิงใด ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเม่ือ
ประสบความส าเร็จ มีความวิตกกงัวลเม่ือประสบความไม่ส าเร็จ  
     2). ความตอ้งการความผูกพนั (Need for Affiliation) เป็นความตอ้งการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ตอ้งการความเป็นมิตร และสัมพนัธภาพท่ีอบอุ่น  
     3) ความต้องการมีอ านาจบารมี (Need for Power) ได้แก่ ความต้องการ
รับผิดชอบบุคคลอ่ืน ตอ้งการควบคุม และใหคุ้ณใหโ้ทษแก่ผูอ่ื้นได ้ 
    สาระส าคัญประการหน่ึงของแรง จูงใจใ ฝ่สัมฤท ธ์ิของแมคเคลแลนด์   
(David McClelland) ก็คือผูท่ี้จะท างานได้อย่างประสบความส าเร็จตอ้งมีแรงจูงใจในด้านความ
ตอ้งการสัมฤทธ์ิผลอยู่ใน ระดับสูง หรือกล่าวได้ว่าความส าเร็จของงานจะท าได้โดยการกระตุน้
ความตอ้งการด้านสัมฤทธ์ิผลเป็น ส าคญั บุคคลแต่ละคนเม่ือมีความตอ้งการด้านสัมฤทธ์ิผลสูง  
ก็สามารถท างานไดส้ าเร็จ และช่วยใหง้านของหน่วยงานส าเร็จไปดว้ย  
     1) ความตอ้งการสัมฤทธ์ิผล (Need for Achievement) เป็นความปรารถนาจะ
ท าส่ิงหน่ึง ส่ิงใด ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความสบายใจเม่ือ
ประสบความส าเร็จ มีความวิตกกงัวลเม่ือประสบความไม่ส าเร็จ  
     2) ความตอ้งการความผูกพนั (Need for Affiliation) เป็นความตอ้งการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม ตอ้งการความเป็นมิตร และสัมพนัธภาพท่ีอบอุ่น  
    3) ความตอ้งการมีอ านาจบารมี (Need for Power) ไดแ้ก่ ความตอ้งการรับผิดชอบ
บุคคลอ่ืน ตอ้งการควบคุม และใหคุ้ณใหโ้ทษแก่ผูอ่ื้นได ้ 
    Rensis Likert (1967, p 90-95 ) ไดเ้สนอทฤษฎีระบบการบริหาร 4 ระบบ (System 
4) ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนั 4 รูปแบบ ประกอบดว้ย 
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     ระบบท่ี 1 เผด็จการ (System 1: Exploitative Authoritative) ระบบบริหารแบบ
น้ี ผูบ้ริหารจะเช่ือมั่นในความคิดเห็นของตนเองสูง โดยให้ความไว้วางใจต่อผูร่้วมงานน้อย  
การตดัสินใจจะมาจากผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้น การติดต่อส่ือสารจะสั่งเบ้ืองบนหน่วยเหนือลงมา 
การ จูงใจให้ท า ง านจะบีบบังคับหรือส ร้างระ เ บียบกฎเกณฑ์ขึ้ นให้ เ กิดความ เกรงใจ  
กลัวความสัมพันธ์โดยส่วนตัวจะมีน้อย และลักษณะการท างานมักจะท าตามความสามารถ  
ส่วนบุคคลเป็นรายคน เป้าหมายต่าง ๆ จะออกมาในลกัษณะค าสั่งจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร
เท่านั้น  
     ระบบท่ี 2 เผด็จการแบบมีศิลป์ (System 2: Benevolent Authoritative) ระบบ
การบริหารแบบน้ี ผูบ้ริหารจะแสดงออกถึงความท่ีไวว้างใจต่อผูร่้วมงาน มีวิธีการจูงใจผูร่้วมงาน
โดยรางวลั แต่บางคร้ังก็มีการบงัคบั ยอมใหมี้การส่ือสารจากผูร่้วมงานไปสู่ผูบ้ริหารบา้งบรรยากาศ
อาจจะดูเหมือนผูบ้ริหารขอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นจากผูร่้วมงาน แต่จริง ๆ แลว้ 
นโยบาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กรจะถูกก าหนดโดยผูบ้ริหารเท่านั้น ซ่ึงผูบ้ริหารอาจให้
ผูร่้วมงานตดัสินใจไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีผูบ้ริหารไดว้างไว ้
     ระบบท่ี 3 การปรึกษาหารือ (System 3: Consultative) ระบบการบริหารแบบน้ี 
ผูบ้ริหารจะยอมรับความสามารถของผูร่้วมงานมาก มีความไวว้างใจ และยอมให้ผูร่้วมงานเขา้มามี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยการขอค าปรึกษาหารือ หรือขอ้เสนอแนะเพื่อประกอบเป็นแนวทาง  
มีการจูงใจในลกัษณะของการใหร้างวลัเป็นส่วนใหญ่ การติดต่อส่ือสารเป็นแบบ 2 ทางโดยสมบูรณ์ 
ผู ้บริหารจะเป็นฝ่ายวางนโยบายขององค์กรอย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการท างาน 
ความสัมพนัธ์ส่วนตวัจะใกลชิ้ดสนิทสนมกนัไดท้ั้งผูบ้ริหาร และผูร่้วมงานแต่การตดัสินใจในเร่ือง
ส าคญัยงัคงเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารอยู่ 
     ระบบท่ี 4 กลุ่มท่ีมีส่วนร่วม (System 4: Participative group) ระบบการบริหาร
แบบน้ี ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่ และไวว้างใจในตวัผูร่้วมงานมากมีการกระจายตดัสินใจสั่งการไปทั้ง
องคก์รการติดต่อส่ือสารนอกจากจะเป็น 2 ทางแลว้ยงัมีการติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อนร่วมงานดว้ย 
การจูงใจมกัอยู่ท่ีเป้าหมาย และการพฒันาองค์กร ความสัมพนัธ์โดยส่วนตวัเป็นอย่างฉันท์มิตร
ระหว่างผูบ้ริหาร และผูร่้วมงาน โดยทุกฝ่ายต่างมุ่งท่ีจะสนับสนุนความพยายามท่ีจะให้เป้าหมาย
ขององคก์รสัมฤทธ์ิผลตามท่ีก าหนดไว ้
    สรุปไดว้า่การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการสร้างสรรคใ์หมี้การระดมสรรพก าลงั
จากบุคคลต่าง ๆ เช่น พลงัความคิด สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนการ
สร้างบรรยากาศและพัฒนาประชาธิปไตยในการท างาน ลดความขัดแย้งระหว่างผู ้บริหาร  
และผู ้ปฏิบัติงาน เพราะเกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน มี ส่วนช่วยให้ประสานงานกันดี   
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การบริหารแบบมีส่วนร่วม จะท าให้งานมีประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดี เพราะจะมีความผิดพลาด
น้อย ผลงานท่ีเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่บุคลากรทุกคน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จของงาน ผูว้ิจยัเห็นว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมการท างานร่วมกนั มีเป้าหมาย 
ทิศทางการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสามคัคีในการท างาน เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและกนั
การท างานเป็นทีม ท่ีร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสะทอ้นผล และรับผิดชอบร่วมกนั จะท าให้ผลงานท่ีเกิดมี
ประสิทธิภาพ เป็นผลงานท่ีเกิดจากความสามารถของทุกคน และมีความรู้สึกเป็นเจา้ของผลงาน
ร่วมกนั ท าใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพ 
 

   2.1.6.7 ปัจจยัท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารและจดัการศึกษา 
    1) ปัจจยัดา้นกรรมการสถานศึกษา 
     1.1) การมีถ่ินก าเนิดในทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ หากมีกรรมการคนใดมีถ่ิน
ก าเนิดหรือภูมิล าเนาอยู่ในทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่นาน ย่อมมีความผูกพนักบัทอ้งถ่ิน และเกิด
ความรู้สึกวา่เป็นเจา้ของ เม่ือไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมจะท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ 
     1.2) การเป็นศิษย์เก่า ศิษย์เก่ามักจะมีความผูกพันกับสถานบันของตน  
แมจ้ะจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพเป็นเวลานานแล้วก็ตาม บางคร้ังจะยงัมีการรวมกลุ่ม 
เล้ียงรุ่นเพื่อร าลึกถึงบรรยากาศในอดีต บางคนถึงกบัแสดงออกในลกัษณะของชาตินิยม 
     1.3) การมีบุตรหลานเรียนอยูใ่นสถานศึกษา การท่ีผูป้กครองมีบุตรหลานเรียน
อยู่ใน สถานศึกษาย่อมจะมีความรักความผูกพัน และมีความรู้สึกร่วมกับบุตรหลานของตน 
โดยเฉพาะผูป้กครองบางคนไปรับส่งบุตรหลานทุกวนั จนกระทัง่บุตรหลานเรียนจบนับเป็นเวลา
หลายปีและระหว่างรอรับบุตรหลานกลบับา้นก็ไดมี้โอกาสพูดคุยสนทนากบัครู ไดเ้ห็นสภาพของ
สถานศึกษาส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่สร้างความผกูพนัโดยไม่รู้ตวั 
     1.4) การมีเวลาว่าง เวลาเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรม กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรือเป็นขา้ราชการบ านาญ มกัจะมีเวลาวา่งพอท่ีจะไปร่วมกิจกรรม
กบัสถานศึกษา ฉะนั้นการมีเวลาใหง้านของสถานศึกษาจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั  
     1.5) ความห่วงใยในปัญหายาเสพติด และสวสัดิภาพของเด็กในปัจจุบนัสังคม
ก าลงัถูก คุกความจากยาเสพติด โดยเฉพาะยาบา้ ซ่ึงไดแ้พร่ระบาดเขา้ไปในสถานศึกษา และยงัไม่มี
ทางใดท่ีจะ สามารถปราบปรามไดส้ าเร็จ ตลอดจนความปลอดภยัในสวสัดิภาพของเด็กระหว่างดิน
ทางไปยงัสถานศึกษา การขบัขี่รถยนต์ โดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียน ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้ผูป้กครอง
ตอ้งการท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมใหค้ าปรึกษา และร่วมกิจกรรมกบัสถานศึกษาดว้ยความห่วงใย  
     1.6) ต้องการมีเกียรติ และได้รับการยกย่องจากสังคม กรรมการบางท่าน
ตอ้งการท่ีจะใชค้วามรู้ความสามารถรับใช้สังคมเท่าท่ีศกัยภาพของตนจะมี แต่ส่ิงหน่ึงท่ีกรรมการ
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ตอ้งการก็คือตอ้งการมีเกียรติ และไดรั้บการยกย่องจากสังคม บางท่านถึงกบัน าค าสั่งแต่งตั้งเป็น
กรรมการและเกียรติบตัรต่างๆ ท่ีไดรั้บจากทางราชการมาติดไวบ้นฝาผนงั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัของ
มาสโลว ์ท่ีกล่าวถึงล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์และทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของดกัลาส แมคเกร
เกอร์ ท่ีกล่าววา่มนุษยเ์ม่ือท างานแลว้ยงัตอ้งการรางวลัอีกดว้ย  
     1.7) การแข่งขัน หากสถานศึกษามีกิจกรรมท่ีจะต้องแข่งขัน เช่น การกีฬา  
การประกวดสถานศึกษา เป็นต้น กิจกรรมเช่นน้ีจะต้องส่งเสริมให้กรรมการสถานศึกษา  
และผูป้กครองอยากเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย 
    2) ปัจจยัดา้นสถานศึกษา 
     2.1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาปัจจยัน้ีถือเป็นบุคลิกเฉพาะตวัซ่ึงแต่ละคนจะมีไม่
เหมือนกนั แมว้่าจะมีบทบาทหนา้ท่ีไม่ต่างกนัก็ตาม บางคนมีความรู้สูงแต่ไม่สามารถปฏิบติังานให้
ประสบผลส าเร็จได้ก็มี ดังนั้นหากผูบ้ริหารมีมนุษยสัมพนัธ์สูง มีความเป็นกันเอง ให้เกียรติแก่
ผู ้ปกครอง ก็จะท าให้บรรยากาศเป็นไปในทางท่ีดี ในด้านความซ่ือสัตย์ก็ เป็นเร่ืองส าคัญ  
หากผูบ้ริหารมีความโปร่งใสดา้นการเงินซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะการบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสิ์น หากทางสถานศึกษาน าไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงค ์ก็จะท าให้เกิดความศรัทธาจาก
ชุมชน เพราะผูบ้ริจาคยอ่มมุ่งหวงัใหส่ิ้งท่ีบริจาคไปนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ีหากผูบ้ริหาร
มีถ่ินก าเนิดหรือภูมิล าเนาอยู่ในทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ ก็จะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าให้เกิดความรักใน
ท้องถ่ินมากกว่าบุคคลท่ีมิได้มีถ่ินก าเนิดอยู่ในชุมชนท่ีตั้ งอยู่ ในทางตรงกันข้ามผูบ้ริหารท่ีมี
ภูมิล าเนาอยู่ท่ีอ่ืน ก็มักจะต้องกลับไปเยี่ยมครอบครัวในวนัเสาร์ อาทิตย์ หรือวนัหยุดราชการ  
ดงันั้นการทุ่มเทในการท างานใหแ้ก่สถานศึกษายอ่มจะมีนอ้ยกวา่  
     2.2) ครูอาจารย์ เป็นบุคลากรส าคัญในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้เด็ก  
ดงันั้นการเอาใจใส่ต่อการเรียนของเด็กจึงเป็นส่ิงปรารถนาของผูป้กครอง จะท าใหผู้ป้กครองยินดีท่ี
จะตอบแทนสถานศึกษา ถ้าหากว่าบุตรหลานของเขาเรียนเก่ง ชนะการประกวดแข่งขันต่าง ๆ 
สามารถสอบเขา้เรียนต่อในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงได ้นอกจากน้ี ความห่วงใยของครูท่ีมีต่อเด็กในดา้น
สวสัดิภาพ ดา้นยาเสพติด ด้านความสามารถของคณะครู ตลอดจนความประพฤติของครู ถา้เป็นไป
ในทางท่ีดีก็ยอ่มจะท าใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของผูป้กครอง  
     2.3) ผลการปฏิบติังานของสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงมีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีดี ครูเอาใจใส่นกัเรียนมีผลงานทางวิชาการ เช่น ชนะการประกวดหอ้งสมุด ชนะการ
ประกวดสุขภาพอนามยัเด็ก เป็นตน้ หากสถานศึกษาใดมีคุณสมบติัในลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาน้ีจะท า
ให้ผูป้กครองสนใจท่ีจะส่งบุตรหลานของตนเข้ามาเรียนจนท าให้บางแห่งเกิดปัญหาในการรับ
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นกัเรียน เพราะนกัเรียนมีจ านวนมากเกินความตอ้งการของสถานศึกษา และบางกรณีก็มีผูป้กครอง
ใหสิ้นบนและยนิดีซ้ืออุปกรณ์ใหท้างสถานศึกษาตามท่ีสถานศึกษาตอ้งการอีกดว้ย 
 
 

   2.1.6.8 ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมบริหารและจดัการศึกษา 
    ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่จะเป็นส่ิงตรงขา้มกับปัจจัยท่ี
ส่งเสริม มีรายละเอียด ดงัน้ี 
    1) ปัจจยัดา้นกรรมการสถานศึกษา 
     1.1) กรรมการไม่มีเวลาพอในการมาร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาโดยเฉพาะ
การกระท าตามบทบาทหน้าท่ี ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษาส่วนใหญ่จะแต่งตั้งนักธุรกิจ หรือพ่อคา้ท่ีมี
กิจการใหญ่ๆ ข้าราชการในต าแหน่งสูงให้ เป็นกรรมการ ซ่ึงหากบุคคลเหล่า น้ี ร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาก็จะท าให้ดูเหมือนว่ามีประสิทธิภาพ แต่แทจ้ริงแลว้สถานศึกษามีเจตนา
เพื่อมุ่งหวงับารมีและการบริจาคของ บุคคลเหล่านั้น  
     1.2) กรรมการไม่มีถ่ินก าเนิดในทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่ เช่น มาจากอ าเภอ
อ่ืน จงัหวดัอ่ืนจึงมกัท าใหค้วามผกูพนักบัสถานศึกษานอ้ยลง เป็นตน้  
     1.3) กรรมการมีบา้นพกัอาศยัอยู่นอกทอ้งถ่ิน หรือนอกบริเวณท่ีสถานศึกษา
ตั้งอยู่ท่ีตอ้งใช้เวลาในการเดินทางกลบับา้นพกัซ่ึงอยู่ไกลสถานศึกษา อาจท าให้กรรมการไม่ค่อย
มาร่วมกิจกรรม  
     1.4) กรรมการ ท่ี มีอา ชีพค้าขายมักจะค า นึ ง ถึ งปากท้องของตน เอง  
และเศรษฐกิจในครอบครัว จึงไม่ค่อยมีเวลาวา่งท่ีจะไปร่วมกิจกรรมกบัสถานศึกษา  
    2) ปัจจยัดา้นสถานศึกษา 
     2.1) ผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญท่ีประสานความร่วมมือกับ
กรรมการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาบางคนไม่ค่อยมีมนุษยสัมพนัธ์ เช่น เขา้กบัชุมชนไม่ได ้ไม่มีอธัยาศยั
ไมตรีท่ีดีกับผูป้กครอง บางคนมีท่าทีวางตัวไม่สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง บางแห่งเข้าพบ
ผูบ้ริหารยาก หรือตกแต่งห้องท างานอย่างภูมิฐาน จนผูม้าติดต่อรู้สึกว่าเป็นเขตหวงห้าม นอกจากน้ี
ถ้าผูบ้ริหารไม่ได้เป็นคนในทอ้งถ่ินโดยก าเนิดความรักความผูกพนัย่อมไม่ลึกซ้ึงแน่นแฟ้นกับ
ท้องถ่ินเท่าท่ีควรการเดินทางมาท างานก็จะเป็นลักษณะเช้าไปเย็นกลับ หรือไม่ก็กลับไปเยี่ยม
ครอบครัวทุกวนัหยุด นอกจากน้ีเวลามีการประชุม ถ้าผูบ้ริหารไม่มีส่วนกระตุ้นให้กรรมการ
สถานศึกษาแสดงความคิดเห็นแล้วการท างานก็จะไม่ได้ผลเท่าท่ีควร ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนแต่เป็น
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทั้งส้ิน  
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     2.2) ครูอาจารย ์ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคส่วนใหญ่ คือ เร่ืองความประพฤติของครู
อาจารย์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น เมาเหล้า มีเร่ืองชู้สาว เล่นการพนัน ไม่เอาใจใส่การเรียนของเด็ก  
ละทิ้งหน้าท่ี ใช้กิริยามารยาทไม่เหมาะสมกบัเด็ก และผูป้กครอง ลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ เป็นตน้  
ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหป้ระชาชนทัว่ไปเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อสถานศึกษา 
     2.3) ผลการปฏิบติังานของสถานศึกษา การปฏิบติังานดา้นการเงินถือเป็นเร่ือง
ท่ีส าคัญถ้าหากมีข่าวว่าเกิดการทุจริต เช่น การน าเงินบริจาคไปใช้ในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมหรือ
น าไปใชส่้วนตวัก็จะท าให้ชุมชนเส่ือมความศรัทธา อีกทั้งหากสถานศึกษาไม่มีผลงานทางวิชาการ 
เด็กจบไปแลว้สอบเรียนต่อไม่ได ้ลกัษณะเช่นน้ีบ่งบอกถึงความเฉ่ือยชา และการดอ้ยความสามารถ
ของผูบ้ริหาร ก็จะเป็นภาพลบต่อผูป้กครอง 
    สรุปได้ว่าปัจจยัท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมบริหารและจัดการศึกษา มีทั้งปัจจยัท่ี
ส่งเสริมและสนุบสนุนการบริหารจัดการ ผูวิ้จัยเห็นว่าควรน าปัจจัยทั้ งด้านบวกและด้านลบ  
มาสนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม หากปัจจัยด้านท่ีเป็นอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล 
ส่ิงของ หรือสถานท่ี ควรมีการประสานงานและการส่ือสารท่ีดี สร้างความเขา้ใจอนัดีซ่ึงกนัและกนั 
และช้ีให้เห็นการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ และรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ ส่วนปัจจยั
ดา้นบวก ควรสร้างความเช่ือมัน่ในการท างาน และส่งเสริมให้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และการด าเนินงานท่ีโปร่งใส มีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเชิงประจกัษ์และประชาสัมพนัธ์ผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ย่อมเช่ือไดว้่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีมีปัจจยัสนับสนุนการบริหาร
จดัการท่ีต่อเน่ือง ส่งผลใหก้ารบริหรงานแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

   2.1.6.9 การบริหารท่ีเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
    การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) เป็นกลยุทธ์ 
ในการปรับปรุงรูปแบบ และแนวคิดในการบริหารการศึกษาท่ีจะต้องมีการกระจายอ านาจการ
บริหารและจดัการศึกษา โดยเปล่ียนอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจจากส่วนกลาง หรือจากเขตพื้นท่ี
การศึกษา ไปยงัแต่ละโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการโรงเรียนซ่ึงประกอบด้วย ผูป้กครอง ครู 
สมาชิกในชุมชน ผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่า และผูบ้ริหารโรงเรียน ไดมี้อ านาจ และความรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนดว้ยตนเองในลกัษณะเชิงเบ็ดเตล็ด ซ่ึงจะมีความคล่องตวั และมี
อิสระมากขึ้น ในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบังบประมาณ บุคลากร วิชาการ และการบริหารทัว่ไป 
โดยใหเ้ป็นไปตาม ความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ซ่ึงมีหลกัในการบริหารดงัน้ี  
     1) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) แต่เดิมการจัดการศึกษา 
จะรวมศูนยอ์  านาจ ไวท่ี้ส่วนกลาง หน่วยปฏิบติัคือ สถานศึกษาจะตอ้งรอรับนโยบาย งบประมาณ  
และทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานจากส่วนกลางเพื่อน าไปปฏิบติั 
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และจะถูกควบคุมโดย ส่วนกลางหรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจ จึงให้การบริหารงานคล่องตัวล่าช้า 
ผูป้ฏิบติังานอึดอดั และไม่พอใจ เพราะไม่มีอ านาจในการตดัสินใจดว้ยตนเอง การกระจายอ านาจ 
และมอบหมายอ านาจให้หน่วยงาน ปฏิบติัจะท าให้เกิดความอิสระ และคล่องตวัในการบริหาร
จดัการตนเอง มีความรับผิดชอบ รู้จกัพึ่งตนเอง และช่วยเหลือตนเองได ้สามารถจดัการกบัปัญหาท่ี
เกิดขึ้ นกับโรงเรียนได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม ดังนั้ นสถานศึกษาจะมีอ านาจหน้า ท่ี   
ความรับผิดชอบ และมีความเป็นอิสระ โรงเรียนจะเป็นรากฐานของการกระจายอ านาจ  
และการเปล่ียนแปลง ซ่ึงหัวใจของการด าเนินการเพื่อการเปล่ียนแปลงอย่างมีคุณภาพก็คือ  
การปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาให้มีลกัษณะของการกระจายอ านาจ และการ
จดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรในโรงเรียนร่วมกัน
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนจะกระจายไปสู่ผูป้ฏิบติัในรูปของคณะกรรมการ หรือทีมงาน
อยา่งทัว่ถึง คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีหนา้ท่ีก ากบั สนบัสนุนหรือส่งเสริมผูบ้ริหารโรงเรียนซ่ึง
เป็นเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษา จะเป็นผู ้ตัดสิน สั่งการตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  
     2) หลกัการบริหารตนเอง (Self-management) สถานศึกษาจะบริหารจดัการ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง บุคลากรแต่ละงาน แต่ละฝ่ายจะร่วมกันวางแผนด า เนินการ  
และประเมินผลการปฏิบติังานของตนโดยท าในรูปองคค์ณะบุคคลหรือคณะกรรมการ และจะร่วม
รับผิดชอบ ดูแลแก้ไขปัญหา พฒันางานของตนเองอย่างครบวงจร ระบบการบริหารงานของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีความแตกต่างกนั ไปตามสภาพความเหมาะสม และความพร้อมของ
โรงเรียน การบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความคิดว่าการด าเนินการท่ีจะท าให้บรรลุ
เป้าหมายอาจมีวิธีการท่ีหลากหลาย โรงเรียนจึงควรสามารถบริหารงานไดต้ามสถานการณ์ท่ีเป็น
จริง หน่วยงานส่วนกลางจะท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย และเป้าหมายรวมมาให้แลว้ให้อ านาจและ
ความอิสระแก่โรงเรียนท่ีจะพิจารณาเลือกวิธีปฏิบติัตามศกัยภาพของโรงเรียน ดว้ยวิธีการน้ีจะท าให้
โรงเรียนสามารถบริหารตนเองได ้ 
     3) หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Participation of 
Stakeholders) หลกัการส าคญัของการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีจะตอ้งน าบุคคลท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบั สถานศึกษามาร่วมบริหารจดัการศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา (School board หรือ School council) ซ่ึงประกอบด้วย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู  
ผู ้แทนองค์กรชุมชน ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู ้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษา และ
ผูท้รงคุณวุฒิ ท าหน้าท่ีก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา (มาตรา 40) คณะครู 
บุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน จะเข้ามามีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
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การท างานมีลกัษณะการท างานเป็นทีม การพฒันาการเปล่ียนแปลงส่ิงใด ทุกส่วนในองคก์รจะตอ้ง
เห็นด้วยทุกคนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานต่างๆ และจะมีความตั้งใจท่ีจะท างานให้เกิดผล
ส าเร็จสูงสุด ซ่ึงจะท าใหก้ารบริหารงานของสถานศึกษามี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิง่ขึ้น  
     4) หลกัการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้ (accountability) เม่ือสถานศึกษา 
มีอิสระในการบริหารจัดการ ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีเกิดขึ้ น และพร้อมท่ีจะให้
ตรวจสอบเพื่อให้การบริหารจดัการเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด โดยสถานศึกษาจะตอ้งบริหาร
จดัการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และจดัท ารายงานการด าเนินงานเสนอ
ต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี 
    แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน หลกัการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Participation of Stakeholders) หลกัการส าคญัของการ
บริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีจะตอ้งน าบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั สถานศึกษามาร่วม
บริหารจดัการศึกษา โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษา (School board หรือ School 
council) ซ่ึงประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผู ้แทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผูแ้ทนศิษย์เก่าสถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิท าหน้าท่ีก ากับ ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมของสถานศึกษา (มาตรา 40) คณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน จะเขา้มา
มีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ การท างานมีลักษณะการท างานเป็นทีม การพฒันาการ 
เปล่ียนแปลงส่ิงใด ทุกส่วนในองคก์รจะตอ้งเห็นดว้ย ทุกคนจะมีความรู้สึกเป็นเจา้ของในงานต่าง ๆ 
และจะมีความตั้งใจท่ีจะท างานให้เกิดผลส าเร็จสูงสุด ซ่ึงจะท าให้การบริหารงานของสถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิง่ขึ้น 
    การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม(Participation Management) ภายใตห้ลกัการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการประยุกต์ใช้วางแผนการด าเนินงาน สั่งการ ควบคุม ก ากับ ติดตาม  
และเอ้ืออ านวยความสะดวกให้แต่ละฝ่ายตระหนักถึงประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงสังคม  
กระแสโลกาภิวตัน์ ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดจากภายนอกองค์กร มีการวางแผนภายใตบ้ริบทขอ้มูล
ต่าง ๆ ปัญหา อุปสรรค เพื่อลดความเส่ียงจากการปฏิบัติงาน มีเหตุผล มีความพอประมาณ  
สร้างภูมิคุ ้มกันในงานส่งเสริมให้คณะครูบุคลากรสร้างองค์ความรู้อย่างหลากหลายควบคู่กับ
คุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ท าให้โรงเรียนมีการพัฒนานักเรียน 
อยา่งต่อเน่ือง 
    การบริหารท่ีเก่ียวกบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการใชก้ลยทุธ์ในการปรับปรุง
รูปแบบ และแนวคิดในการบริหารการศึกษาท่ีจะต้องมีการกระจายอ านาจการบริหาร  
หลกัการบริหารตนเอง หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การท างานมีลกัษณะ
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การท างานเป็นทีม ทุกคนจะมีความรู้สึกเป็นเจา้ของในงานต่างๆ และจะมีความตั้งใจท่ีจะท างานให้
เกิดผลส าเร็จสูงสุด ซ่ึงจะท าให้การบริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สูงยิง่ขึ้น 
 

  2.1.7 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
   2.1.7.1 งานวิจยัในประเทศ 
    ค านนท ์วราภรณ์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของผูพ้ิการในอ าเภอเทพสถิต 
จังหวดัชัยภูมิ การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)  
โดยใช้วิธีการศึกษาแบบภาพตดัขวาง (Cross-Sectional) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของผูพ้ิการ 
ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับชีวิตของผูพ้ิการ และศึกษาปัญหา ความตอ้งการของผูพ้ิการใน
อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจ านวน 257 คน รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะส่วนบุคคลและขอ้มูลตวัแปร
ต่างๆ และระดบัคุณภาพชีวิต หาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตผูพ้ิการ ซ่ึงในท่ีน้ีเป็นการหา
สมการท่ีดีท่ีสุดท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุลอจิสติก (Multiple logistic 
regressions) แลว้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นค่า Adjusted OR และ 95% CI ของ Adjusted OR  
ผลการศึกษาพบว่า ผูพ้ิการส่วนใหญ่เป็นเพศชายโดยมีอายุเฉล่ีย 52.5 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง 
รองลงมาคือเกษตรกรรมและอาชีพอ่ืน ๆ เช่น ร้องเพลง ตดัเยบ็เส้ือผา้ เป็นตน้ มีรายไดไ้ม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่าย(เป็นหน้ี) จบชั้นประถมศึกษา และมีสถานภาพสมรสเป็นคู่ โดยมากมีลักษณะ
ครอบครัวแบบครอบครัวเด่ียว พิการทางการมองเห็น รองลงมาพิการซ ้ าซ้อน (พิการมากกว่า 1 
ประเภท) และพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ ตามล าดบั คุณภาพชีวิตของผูพ้ิการโดยรวมอยูใ่น
ระดับปานกลาง ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของผูพ้ิการ  ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้  
ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรสและประเภทของความพิการ  อย่างมีนัยสัมพนัธ์ทางสถิติท่ี 0.05 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง และพบว่าดา้นสุขภาพกาย มีสัดส่วน
มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ รองลงมาคือดา้นสุขภาพจิตและดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตามล าดบั ปัญหาและอุปสรรค
ของผูพ้ิการศึกษารายด้านพบว่า ด้านสุขภาพซ่ึงผูพ้ิการส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้  
ดา้นการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการศึกษาและเรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษา ดา้นการเงินส่วนใหญ่
เป็นหน้ี ไม่พอใช้กบัความตอ้งการ จึงอยากให้หน่วยงานมีการสอนวิชาชีพกบัผูพ้ิการเพิ่มมากขึ้น  
มีการส่งเสริมดา้นโภชนาการ ดา้นการบ าบดัฟ้ืนฟูผูพ้ิการอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
    วีระ หมายมัน่ (2560) ไดศึ้กษาวิจยั เร่ือง การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะหลกัของผูเ้รียนในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ระดับสมรรถนะหลกัของผูเ้รียนในโรงเรียน 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ 
ดา้นการใช้เทคโนโลยี ดา้นการใช้ทกัษะชีวิต ดา้นการแกปั้ญหา ดา้นการคิด และดา้นการส่ือสาร 
ระดบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผนงาน  
ดา้นการน าไปปฏิบติั ดา้นการจดัท าแผน และอนุมติังบประมาณแผนงาน ดา้นการตั้งเป้าหมายและ
ระบุความต้องการ และด้านการประเมินผล ส่วนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู ้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลางกับสมรรถนะหลกัของผูเ้รียนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อสมรรถนะหลกัของผูเ้รียนใน
โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกดา้นร่วมกนัส่งผลต่อ
สมรรถนะหลกัของผูเ้รียนในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 2 ไดร้้อยละ 54.10 โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการตั้งเป้าหมาย
และระบุความต้องการส่งผลต่อสมรรถนะหลักของผูเ้รียนในโรงเรียนสูงสุด  รองลงมา ได้แก่  
ดา้นการน าไปปฏิบติั และดา้นการประเมินผลตามล าดบั 
    นรินทร์ รินพนัสสัก (2557) การพฒันาทกัษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั
ของเด็กปฐมวยัท่ีมี ความบกพร่องทางปัญญาโดยผูป้กครองมีส่วนร่วม การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาการพฒันาทกัษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั ของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทาง
ปัญญาโดยผูป้กครองมีส่วนร่วม และเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจทักษะ และความพึงพอใจ  
ของผูป้กครอง ก่อนและหลงัการฝึกโดยผูป้กครองมีส่วนร่วมกลุ่ม ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น 
ผูป้กครองของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญา และเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญา
ท่ีไดรั้บการวินิจฉัยจากจิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่นว่าเป็นเด็กท่ีมี ความบกพร่องทางปัญญา ซ่ึงระดบั
เชาว์ปัญญาอยู่ท่ี 35-55 อายุ 4-8 ปี ท่ีมารับบริการท่ีศูนย์ การศึกษาพิเศษประจ าจังหวดัชัยนาท  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 14 คน
ประกอบผูป้กครอง 7 คน และเด็กนกัเรียน 7 คน โดยวิธีการ เลือกแบบเจาะจง ใชเ้วลาในการทดลอง 
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั ไดแ้ก่วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ และ วนัเสาร์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ 
คู่มือการส่งเสริมพฒันาการด้านการช่วยเหลือตนเองใน ชีวิตประจ าวนัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางปัญญาส าหรับผูป้กครอง,แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะช่วยเหลือตนเองใน
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ชีวิตประจ าวนัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญาโดยผูป้กครองมีส่วนร่วม, แบบวดั
ความรู้ความเขา้ใจ, และประเมินทกัษะของผูป้กครองในการพฒันาเด็ก ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง
ทางปัญญาให้ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน,แบบประเมินความพึงพอใจของผูป้กครอง  
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 1 และแบบประเมินทักษะช่วยเหลือตนเองใน ชีวิตประจ าวนัของเด็ก
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญามีค่าดัชนีความสอดคลอ้งเท่ากับ 1 การ วิจัยคร้ังน้ีใช้แบบ
แผนการวิจยัแบบก่ึงการทดลอง (Quasi-experimental design) และทดสอบ ก่อนและหลงัการ
ทดลอง (One Group Pretest–Posttest Design) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบกลุ่มตวัอย่างไม่อิสระจากกันผลการศึกษาพบว่า 1. 
ทกัษะของการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่อง ทางปัญญามี
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองโดยรวมและรายดา้นสูงขึ้นอย่างมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 
.05 2.  ความรู้ความเข้าใจของผู ้ปกครอง,  ทักษะของผู ้ปกครองเ ก่ียวกับการพัฒนา เด็ก  
ปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญาหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .053. ความพึงพอใจของผูป้กครองในรูปแบบการพฒันาทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองใน ชีวิตประจ าวนัของเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางปัญญาโดยผูป้กครองมีส่วน
ร่วมอยูใ่นระดบัดี มาก 
    ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ (2557) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย วตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดั
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการ
บริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย 3) พฒันากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนกัเรียนของโรงเรียน
ในสังกดัสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย โรงเรียนระดบัประถม
ศึกษาในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยจ านวน 157 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลได้แก่ 
ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ หัวหนา้ฝ่ายและผูป้กครองท่ีอยู่ในคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
จ านวน 758 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถาม แบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใช้ PNImodified ในการจัดอันดับความต้องการจ าเป็น ผลการศึกษาพบว่า  
1) กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ประกอบดว้ย การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทัว่ไป ใหส่้งผลต่อการเสริมสร้าง
สมรรถนะนักเรียน 7 ด้านคือ ด้านการส่ือสาร ด้านการคิด ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและ  
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ความร่วมมือ ด้านการเ รียน รู้  ด้านการบริหารจัดการตนเอง  และด้านการเ ป็นพลโลก  
โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน ในการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนคือ การจัดประสบการณ์  
การไตร่ตรอง การส่ือสารแนวคิด การลงมือปฏิบติั และการประเมินผล 2) สภาพปัจจุบนัของการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทย โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) ส่วนภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.71) 3) กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 4 
กลยุทธ์หลักคือ 1) กลยุทธ์ปฏิรูปการบริหารวิชาการเพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะนัก เ รียน  
2) กลยุทธ์ปฏิรูปการบริหารบุคคลเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนกัเรียน 3) กลยุทธ์พฒันาระบบบริหาร
งบประมาณเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน 4) กลยุทธ์พฒันาการบริหารทัว่ไปเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะนกัเรียน โดยมีกลยทุธ์รองจ านวน 12 กลยทุธ์ และ 38 วิธีด าเนินการ 
    โสภณ ชยัวฒันกุลวานิช (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา
ทางเลือกเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ: กรณีศึกษาเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการจดัการศึกษาทางเลือกเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ด้านรูปแบบการจดัการศึกษาทางเลือก มี 4 รูปแบบ คือสถานศึกษา
รูปแบบพิเศษ นวตักรรมการศึกษา การจัดโปรแกรมพิเศษ และการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร  
ด้านหลัก สูตร  มุ่ ง เน้น เ น้ือหา วิชาการ  การส ร้างทักษะ  และการ เ รียน รู้ ท่ีหลากหลาย  
และการบ าบดัรักษา ดา้นหลกัการส าคญัเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง การพฒันาศกัยภาพนกัเรียนเป็น
รายบุคคล กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนมีความสนใจและตระหนกัถึงคุณค่า
ในตวัเอง การสร้างการเปล่ียนแปลงผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ การกระจายโอกาสทางการศึกษา การ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 2) สภาพและปัญหาการจดั
การศึกษาทางเลือก ประกอบดว้ยสภาพการจดัการศึกษา 7 ประการ ดงัน้ี 1.การบริหารจดัการใน
รูปแบบคณะกรรมการระดบัประเทศและระดบัหน่วยงาน 2. การสนบัสนุนในดา้นนโยบายวิชาการ
และทรัพยากร 3. นวตักรรมการสอนแบบสองภาษาส าหรับเด็กหูหนวก ตามแนวการศึกษา  
วอลดอร์ฟ 4. การฝึกอบรมครูท่ีเป็นระบบต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 5. เครือข่ายการด าเนินงานในรูปแบบ
การมีส่วนร่วม 6. การนิเทศก ากบัและติดตามท่ีเป็นระบบอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง โดยใชเ้ทคนิค
แบบเยี่ยมชั้นเรียน และการสารสนเทศแบบ Mentoring และ 7. การวิจัยประเมินผลมีการวิจัย
ประเมินผลทุกระยะทั้งระดับโรงเรียน ระดับโครงการและมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั และสภาพ
ปัญหา อตัราก าลงัครูและงบประมาณด าเนินงานมีไม่เพียงพอ ความรู้และความสามารถของครูยงัไม่
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พอ และนกัเรียนมีความพิการซ ้าซ้อน 3) รูปแบบท่ีพฒันาขึ้นมีช่ือเรียกวา่ AVS Model ประกอบดว้ย 
แนวการเรียนท่ีมีลกัษณะยืดหยุ่น มีความเป็นอิสระและมีการบูรณาการเน้ือหา 3 ส่วนเขา้ดว้ยกัน
ดงัน้ี ทกัษะทางวิชาการ ทกัษะทางอาชีพ และทกัษะทางสังคม โดยมีบริการสนับสนุน 6 บริการ 
ไดแ้ก่ 1. การให้ค  าปรึกษา 2. การสนบัสนุนการเรียนรู้ 3. การสอนและการเรียนรู้ 4. เทคโนโลยีส่ิง
อ านวยความสะดวก 5. การบริการพิเศษ และ 6. การนิเทศ ก ากบัและติดตาม ทั้งน้ีตอ้งมีทศันคติท่ีดี
และได้ รับความ ร่วม มือจากภาคี เ ค รือข่ ายภาค รัฐ  ภาค เอกชนและภาคประชาสั งคม  
โดยมีปัจจยัพื้นฐาน 4 ประการ คือ ความรู้ ความเขม้แขง็ ความร่วมมือและความชดัเจน 
    ปรียา สงค์ประเสริฐ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการสร้างสมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียนระดับชั้นประถมศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการสร้างสมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษา เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสร้างสมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษา และเพื่อศึกษาผลการน ารูปแบบการสร้างสมรรถนะส าคญั
ของผู ้เ รียนระดับชั้ นประถมศึกษา ท่ีได้ผ่านการกาประสิทธิภาพแล้วไปใช้ในสภาพจริง  
ผลการศึกษาพบว่า 1. รูปแบบการสร้างสมรรถนะส าคัญของผู ้เรียนระดับชั้ นประถมศึกษา 
ประกอบดว้ย 1) ขั้นเตรียมความพร้อม ไดแ้ก่ศึกษาสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ศึกษาบริบทของ
โรงเรียน วิเคราะห์ผูเ้รียน และวิเคราะห์ผูส้อน 2) ขั้นออกแบบการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ก าหนดหน่วยการ
เรียนรู้ ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ก าหนดกลยุทธวิธีการสอน สร้างโมดูลการเรียนรู้  
และก าหนดบริบทการสอน 3) ขั้นน าไปใช ้ไดแ้ก่ การประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนก่อนการ
เรียนรู้ การจดักิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ การประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนหลังการ
เรียนรู้ 4) ขั้นประเมินผล ได้แก่ ประเมินผลผลิต ประเมินผลกระบวนการ และการให้ข้อมูล
ยอ้นกลบั 2. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสร้างสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนระดับชั้น
ประถมศึกษา พบว่า นกัเรียนมีค่าเฉล่ียการท าแบบประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและการท า
แบบทดสอบวดัสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกดา้น 3. ผลการน ารูปแบบการสร้าง
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาไปทดลองใช้ในสภาพจริงพบว่า รูปแบบการ
สร้างสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามความคิดของครูผูส้อนระดับชั้น
ประถมศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.52 และผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทุกดา้น 
    จีรภสั ขานหยู่ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะในการคิด
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  
1.) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาบริบทโรงเรียนบ้านโคกกลางในการจัดการเรียนรู้ตาม
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กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะในการคิดโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคกกลาง 2.) เพื่อพฒันากระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะในการคิด
โดยใชแ้หล่งเรียนรู้ชุมชน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 3.) เพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรม
กระบวนการเสริงสร้างสมรรถนะในการคิดโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ผลการศึกษาพบว่า 1.) โรงเรียนบา้นโคกกลาง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่
ครบชั้นเรียน ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รอบสอง ได้ระบุว่า ชุมชนควรเข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษา ผูเ้รียนขาดทกัษะความสามารถในการคิด ควรคน้หาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพฒันาให้
เกิดประโยชน์ นักเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการให้จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
ในหัวขอ้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม คือ การสู่ขวญัขา้ว การสู่ขวญันาค บุญผะเหวด มวยไทย 
บริบทชุมชนบ้านโคกกลาง ชุมชนมีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม อยากมี  
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เม่ือจดัประชุมสนทนากลุ่มร่วมกันทุกฝ่ายแลว้ ไดจ้ดัท าแผนท่ีความรู้
มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในชุมชนทั้งหมด 12 ฐานการเรียนรู้ 2.) กระบวนการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการคิดโดยใช้แหล่งเ รียนรู้ชุมชน ส าหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
โรงเรียนบ้านโคกกลาง โดยการฟังเร่ืองเล่าจากภูมิปัญญาท้องถ่ินเจ้าของชุดความรู้ ตรวจสอบ
ความรู้ดว้ยการซกัถาม และตอบค าถาม ปฏิบติักิจกรรมโดยน าความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บรวมกบัความรู้เดิม
ท่ีมีอยู่สะทอ้นออกมา โดยการเขียนเร่ืองประกอบการวาดภาพหลอมรวมเป็นเร่ืองใหม่ท่ีเป็นองค์
ความรู้ของตัวเอง ประเมินผลโดยตรวจสอบจากการอ่าน เล่าเร่ืองยอ้นกลับเพื่อนและครูฟัง  
น าไปอ่าน เล่าให้เจา้ของชุดความรู้ฟังเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ 3.) ผลการจดักิจกรรมกระบวนการ
เสริมสร้างสมรรถนะในการคิดโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา คือ 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้รับการพฒันา
มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เกิดความร่วมมือระหว่างบ้าน วดั โรงเรียน มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ท าให้นกัเรียนเกิดสมรรถนะใน
การคิด ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ลกัษณะคิดริเร่ิม คิดคล่อง คิดยดืหยุน่ คิดละเอียดลออ และสามารถ
ต่อยอดความคิดและแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
    เพ็ญศรี พงษ์ประภาพนัธ์ และคณะ (2554) ได้ท าการวิจัยเร่ือง สมรรถนะการ
จดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามการรับรู้ของอาจารยแ์ละนกัศึกษามหาวิทยาลยั
กรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการจดัการเรียนการ
สอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การรับรู้ของอาจารยแ์ละนักศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีใน  
3 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอนดา้นการด าเนินการสอน ดา้นการประเมินผล กลุ่มตวัอย่างเป็น
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อาจารยป์ระจ าของคณะต่างๆ 74 คน และนกัศึกษา หลกัสูตรปริญญาตรี จาก 9 คณะ จ านวน 374 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นโดยการพฒันาจากเคร่ืองมือในการ
วิจัยของ ดาราพร คงจา และคณะ และจุไรรัตน์ วชัรอาสน์ และคณะ ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี  
1. สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญตามการรับรู้ของอาจารย์ 
มหาวิทยาลยั กรุงเทพธนบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2. สมรรถนะในการจดัการเรียนการสอน
แบบเน้นผู ้เ รี ยน เ ป็นส าคัญตามการ รับ รู้ของนัก ศึกษาอยู่ ในระดับมากทั้ ง  3 ด้าน  คือ  
ดา้นการเตรียมการ ดา้นการด าเนินการ และ ดา้นการประเมินผล 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียคะแนนสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัดา้นการด าเนินการ
สอน ด้านการประเมินผล และค่าเฉล่ียโดยรวมของคะแนนสมรรถนะการจดัการเรียนการสอน  
โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามการรับรู้ของอาจารยแ์ละนักศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 4. อาจารยท่ี์มีอายุต่างกนั มีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัตามการรับรู้ของอาจารยแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05อาจารยท่ี์ไดรั้บการ
พฒันาดา้นการเรียนการสอนต่างกนั มีบทบาทในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ไม่แตกต่างกนั  
    บวัลอง อุ่นประเดิม (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ ผลการศึกษา
คน้ควา้พบว่า การพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง
วิทยาคาร โดยใชก้ลยทุธ์การประชุมระดมความคิด การมอบหมายงานให้ครูและนกัเรียนร่วมกนัจดั
กิจกรรมประกวดห้องเรียน จดักิจกรรมวนัรักษโ์รงเรียน และการนิเทศภายใน ในวงรอบท่ี 1 โดยใช้
กิจกรรมประกวดห้องเรียนและน าหลกักิจกรรม 5 ส ท าให้ห้องเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
นกัเรียนไดรั้บการปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดและจดับรรยากาศของ
ห้องเรียนไดส้อดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมวนัรักษ์โรงเรียน ท าให้พื้นท่ีท่ี
มอบหมายให้แต่ละห้องรับผิดชอบบางจุด มีความสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม สามารถใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ได ้แต่ยงัมีอีกหลายจุดท่ีจะตอ้งพฒันาต่อไป กลุ่มผูร่้วมศึกษาคน้ควา้จึงไดด้ าเนินการใน
วงรอบท่ี 2 โดยใชก้ลยทุธ์การนิเทศภายใน คอยตรวจสอบความเรียบร้อยในการพฒันาจุดรับผิดชอบ
ของแต่ละห้อง ให้ก าลงัใจทุกห้องท่ีร่วมมือร่วมใจพฒันาตลอดให้ขอ้เสนอแนะในส่วนท่ีบกพร่อง 
เพื่อท่ีจะแกไ้ขให้ดีขึ้น ซ่ึงนักเรียนในแต่ละห้องมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั รู้จกัคิดวางแผน แกปั้ญหา 
ร่วมมือปฏิบติัด้วยความเต็มใจ โดยยึดเอาเป้าหมายและความส าเร็จเป็นท่ีตั้ ง ส่งผลให้บริเวณท่ี
รับผิดชอบแต่ละห้องมีความสะอาด ร่มร่ืนสวยงาม ปลอดภยัและใชเ้ป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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    มัณฑนา ชูไกรไทย  (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการพฒันาตัวช้ีวดัสมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551. โดยใชร้ะเบียบวิธี
วิจัย เ ชิงบรรยาย  กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัย  คือ  นัก เ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 และ 5  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและ
โรงเรียนท่ีมีความพร้อมตามรายช่ือท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ จ านวน 1,146 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบตวัช้ีวดัและแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัและองคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง ผลการศึกษาท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี  
1) ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัพบว่า มีตวัแปรท่ีเป็นตวัช้ีวดัสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 จ านวน 23 ตัวช้ีว ัดครอบคลุมองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร
ประกอบด้วย 6 ตัวช้ีวดั ความสามารถในการคิด ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวดั ความสามารถในการ
แกปั้ญหา ประกอบดว้ย 4 ตวัช้ีวดั ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต ประกอบดว้ย 6 ตวัช้ีวดั และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 ตวัช้ีวดั 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยนัอนัดบัท่ีสองของโมเดลตวัช้ีวดัสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ (Chi - square = 
82.08, df = 126, p = .999, GFI = .994 , AGFI = .986 , RMR = .015) น ้ าหนักองค์ประกอบของ
ตวัช้ีวดัทั้ง 23 ตวั มีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 0.697 ถึง 0.849 และมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ทุกตวั โดยองค์ประกอบท่ีมีน ้ าหนักความส าคญัมากท่ีสุด ความสามารถในการคิด รองลงมา คือ 
ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  โดยองค์ประกอบในแต่ละด้านดังกล่าวมีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากบั 0.997, 0.957, 0.953, 0.896 และ 0.839 ตามล าดบั และมีความแปรผนัร่วมกับ
องคป์ระกอบสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ไดป้ระมาณร้อยละ 99.4, 91.6, 90.9, 80.2 และ 70.5 ตามล าดบั 
    อรัญญา นิทะรัมย ์(2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาปัญหาและแนวทางแกปั้ญหา
การ ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ผลการศึกษาพบว่า  
1. ปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการบริหาร และการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า มาตรฐานท่ี 16 มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาได้แก่ 
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มาตรฐานท่ี 14 และมาตรฐานท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มาตรฐานท่ี 13 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหา
การ ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหาร และการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  
โดยภาพรวม และรายมาตรฐานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ร ะดับ 0.5  
ซ่ึงสอดคล้องกับ สมมุติฐานการวิจัย 3. แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการบริหาร และการจดัการศึกษาของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา นครราชสีมา เขต 1-7 คือ โรงเรียนโดยผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีการวิเคราะห์จุดอ่อน  
จุดแขง็ อุปสรรค และโอกาส (SWOT) ของโรงเรียนวางระบบด าเนินการแบบ PDCA อยา่งต่อเน่ือง 
มีการวางแผน และมอบหมายงานให้ชัดเจน ส่งเสริมระบบการท างานเป็นทีม กระตุน้ส่งเสริม
บุคลากรให้ รู้และเขา้ใจระบบการตรวจสอบการปฏิบติังาน มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในทุกส่วน
ของโรงเรียน 
    ธนวรรณ ปลงไสว (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
สมรรถนะผูเ้รียน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก 
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นสมถรรนะผูเ้รียนประเภท  
วิชาช่างอุตสาหกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวนัออก ในการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้สมรรถนะ ของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมการสอน ด้านความรู้ในสาขาวิชาของผูส้อนดา้น
ทกัษะการสอน ดา้นการใชส่ื้อและเทคโนโลยแีละดา้นการวดัผลและประเมินผลแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ .01     
   2.1.7.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
    Monique Lambert and Yamina Bouchamma (2019) ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นส าหรับโรงเรียนในคิวเบค: ความสมดุลระหว่างมาตรฐานสมรรถนะและการปฏิบติั พบวา่ 
ครูใหญ่มีการจดัการบริหารโรงเรียนดว้ยวิธีการหลากหลายท่ีบริหารจดัการตามความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ี ดว้ยวิธีการพฒันากระบวนทศัน์ การจดัการองคก์ร การสัมพนัธ์ในองคก์ร หรือ การบริหาร
ตามหน้าท่ีซ่ึงเป็นมาตฐานสมรรถนะพื้นฐานท่ีได้ท ามานานแล้ว ดังนั้ น ผูวิ้จัยได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ครูใหญ่ จ านวน 13 คน หากพฒันาอยากได้ผูน้ าแบบใดการพฒันาสถานศึกษาพบว่า
ประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เห็นว่าภาวะผูน้ าในการพฒันาการศึกษาเกิดขึ้นได ้จากการ
ท างานวนัต่อวนั ภายใต้คุณลักษะของผูบ้ริหารท่ีมีความเช่ียวชาญและการข้ามหลักสูตรท่ีเป็น
พฤติกรรมส าคญัในการบริหาร ถือเป็นสมรรถนะท่ีเกิดจากการท างานของแต่ละคน 
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    Jennie Welch & Meriem Hodge.(2018) ได้ศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบ: 
บทบาทของแบบรูปแบบสมรรถนะผูน้ าในการพฒันาผูน้ าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล วตัถุประสงค์
ของการศึกษากรณีศึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาและการออกแบบแบบจ าลอง
สมรรถนะผูน้ าเขตต่อการพฒันาภาวะผูน้ าในเขตการศึกษาหน่ึงของจอร์เจีย การศึกษาน้ีพยายามท่ี
จะช้ีให้เห็นความส าคัญของแบบจ าลองความสามารถในการเป็นผูน้ า เพื่อ 1) เพิ่มความชัดเจน
เก่ียวกบัความคาดหวงัในการเป็นผูน้ าภายในระบบ 2) เพิ่มความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งผูน้ าโรงเรียน
และผูบ้ริหารเขตเก่ียวกบัองค์ประกอบหลกัของความเป็นผูน้ าท่ีจ าเป็นส าหรับความส าเร็จภายใน
ระบบ 3) เพิ่มความสม ่าเสมอในการปฏิบติัในการระบุและคดัเลือกผูส้มคัรเขา้สู่โปรแกรมสร้างแรง
บันดาลใจของผูน้ า และ 4) การปรับปรุงการพัฒนาและการสนับสนุนส าหรับผูน้ าโรงเรียนท่ี
ต้องการในขณะท่ีเขตท างานอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงระบบในการพัฒนาผู ้น าทั่วประเทศ  
ผลการศึกษาพบวา่ในความเป็นจริงส าหรับบเขตการศึกษาต่าง ๆ ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
ของผูน้ าและการพฒันาผูน้ าท่ีตอ้งการภายในระบบของตนเอง 
    Gayatri R. Kottennavar (2016) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารโรงเรียน และเจตคติต่อวิชาชีพครูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาซ่ึงจุดมุ่งหมายหลักของ
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
โรงเรียน และเจตคติต่อวิชาชีพครูของครูมธัยมศึกษาท่ีท างานในโรงเรียนมธัยมท่ีแตกต่างกนัของ
อ าเภอ เบาลากาวี กานาทากา (Belagavi Karnataka) ทั้งหมดจ านวน 200 คน โดยใชเ้ทคนิคการสุ่ม
ตวัอย่าง ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอย่าง ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใชเ้ทคนิค
สหสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนระดับมาตรฐานโดย ดร .ฮาซีน ทัจ 
(Haseen Taj) และระดับเจตคติต่อวิชาชีพครูท่ีพฒันาโดยอาร์ลูวาเลีย เอส พี (Akluwalia,S.P.) 
ตามล าดบั มีการบริหารจดัการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นและวตัถุประสงคท่ี์เหมาะสมอยู่ใน
กรอบและสมมุติฐานถูกตั้งเพื่อทดสอบวตัถุประสงค์ และยงัเป็นวิธีการส ารวจเชิงบรรทัดฐาน  
ซ่ึงถูกน ามาใช้ส าหรับการวิเคราะห์ของเทคนิคสหสัมพนัธ์อย่างง่าย ขอ้มูลท่ีถูกน ามาใช้ ขั้นตอน
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาซ่ึงผลของการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก  
และมีนยัส าคญัระหวา่งการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานของโรงเรียน และเจตคติต่อวิชาชีพ
ครูของชาย และหญิงในเมืองและชนบท ภาครัฐและเอกชน ระดบับณัฑิตศึกษา และจบปริญญาตรี
แลว้ ครูศิลปะ และครูวิทยาศาสตร์ ท่ีท างานในโรงเรียนมธัยมศึกษา ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนเฉล่ีย
ของการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนมากกวา่เจตคติต่อวิชาชีพครูของครู 
    Kennedy & dresser (2005) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การสร้างสมรรถนะพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน “Creating a Competency Besed Workplace” ผลการศึกษาพบว่าความฉลาดและ



 
 

81 
 

ความสามารถของมนุษยจ์ะท าให้องคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้ความสามารถท่ีลูกจา้งน ามาใชใ้น
การจดังานท าให้งานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การขบัเคล่ือนการท างานขององคก์รตอ้ง
อาศยัความสามารถของคณะท างาน การจดัการโดยใชค้วามสามารถและยทุธศาสตร์ทางธุรกิจ 
    Liston (1999, p. 19) ได้ศึกษารูปแบบโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ พบว่าจะต้องมีการ
ประเมินและทบทวนกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อคน้หาว่ามีส่ิงใดตอ้งปรับปรุง เพื่อสร้าง ความเช่ือถือ
ได ้
    Macredie, Sandom & Paul (1998, p. 1) ไดศึ้กษารูปแบบการเปล่ียนแปลง: ระบบ
สารสนเทศ โดยรูปแบบการเปล่ียนแปลงองคก์รและการจดัการจากมุมมอง ของระบบสารสนเทศ 
เป็นการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมในการบริหาร การเปล่ียนแปลงโดย
เนน้ท่ีวิธีการเป็นส าคญัเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ในการศึกษา ความหมาย และค าท่ีถูก
ใชร้วมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกประเภท ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ เครือข่ายการ ส่ือสาร การบูรณาการ
ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการส่ือสาร รวมทั้งตรวจสอบการบริหารการ เปล่ียนแปลงใน
บริบทของระบบสารสนเทศ ทฤษฎีและการปฏิบติัท่ีจะน าไปสู่การอภิปรายรูปแบบท่ี สร้างขึ้นใหม่ 
ซ่ึงมีการตรวจสอบและใหข้อ้มูลเชิงลึกในประเภทของรูปแบบ 
    Caldwell and Spinks (1990, p. 5-12) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของการบริหาร
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) เน้นการเรียนการสอน  
2) ความสามารถในการรับการตรวจสอบได ้3) การมีส่วนร่วมอยา่งเหมาะสม และ 4) การมีแผนงาน
เพื่อพฒันาวิชาชีพผูบ้ริหารและครู 
    Stedman (1987, p. 215-244) ไดศึ้กษาวิจยัถึงความส าเร็จของโรงเรียน ซ่ึงสรุปได้
ว่าลกัษณะท่ีแสดงถึงความส าเร็จ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัประสิทธิผลของโรงเรียน คือ 1) การเน้นท่ีชาติ
พนัธุ์และเช้ือชาติ 2) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 3) การร่วมกนัวางแผนดูแลนกัเรียนระหว่างครู
และผูป้กครอง 4) หลกัสูตรท่ีเน้นทางด้านวิชาการ 5) การใช้และพฒันาครูอย่างมีประสิทธิภาพ  
6) การให้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 7) ความรับผิดชอบของนักเรียนท่ีมีต่อโรงเ รียน  
8) สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย 9) การสอนท่ีปราศจากปัญหาทางวิชาการ 
    
 

2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด และทฤษฎี (Document 
Analysis) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการบริหารประกอบดว้ย SBM 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม แนวคิดการพัฒนารูปแบบ แนวคิดการเสริมสร้าง สม รรถนะ  
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และงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ได้รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ น าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง ซ่ึงแสดงไดด้งัภาพ 
 

 
 
 

 

แผนภาพที่ 2.2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะ
เชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

- การศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิดและทฤษฎี (Document 
Analysis) 

- การสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Focus Group Discussion) 

- การประเมินรูปแบบ 

การเสริมสร้างสมรรถนะทัว่ไป 

การเสริมสร้างสมรรถนะเชิง 

บูรณาการ 

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ 
เชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมี 
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

    สมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียน 5 ดา้น 

องคป์ระกอบ 
- แนวคิดการพฒันารูปแบบ 
- แนวคิดการบริหารจดัการเชิงบูรณาการ 
- แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะบริบท

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
- นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องดา้นร่างกายหรือ

การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
- แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
- องคป์ระกอบ 2SIEBN 

 

 

 

 

    ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 



 

บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
3.1 วิธีวิจัย 
  การวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์  
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถ  
นะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่   
2) เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ และ 3) เพื่อศึกษาการใชรู้ปแบบการบริหาร
จัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ใช้รูปแบบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods) ดว้ยวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
   ระยะท่ี  1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการรูปแบบการบริหารจัดการ  
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
   ระยะท่ี 2 พฒันารูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
   ระยะท่ี 3 ศึกษาการใชรู้ปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ เป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
   ระยะท่ี 1 เพ่ือศึกษำสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร 
กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะเ ชิงบูรณำกำรส ำห รับ ผู้ เ รียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำ เ ป็นพิ เศษ  
โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่ ก ำหนด 3 ขั้นตอน ดังนี ้

 

    การ ศึกษาสภาพปัจ จุบันและความต้องการ รูปแบบการบริหารจัดการ 
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลน าไปสู่การสร้างรูปแบบการบริหาร
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จัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยก าหนดขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
     ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัของสถานศึกษา (ปีพ.ศ.2559-2560) 
      1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ ทบทวน บริบท
ตั้งแต่เร่ิมตน้ ตามกรอบแนวคิดในการวิจยัและการจดัท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มดว้ยหลกัการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ประกอบด้วย บริบท 
ของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส และอุปสรรค (ปัจจัยด้านสังคมและวฒันธรรมด้าน
เทคโนโลย ีดา้นการเมืองและกฎหมาย) สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดอ่อนและจุดแขง็ (โครงสร้าง
และนโยบาย การบริการและคุณลกัษณะ ผลผลิต การเงิน บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ การบริหารจดัการ) 
     จากนั้นสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก ทั้งดา้น 
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาน าไปสู่การสังเคราะห์
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบ  
ลดช่องว่าง ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็นฐาน ( School Based 
Management) การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล เป็นตน้ แลว้น าไป
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิในการวิเคราะห์กรอบทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจยัจดัท าเป็น รูปแบบการบริหาร
จัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและเหมาะสมมากท่ีสุด 
      2) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากเอกสาร ต ารา ส่ิงพิมพ์ การค้นควา้ทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่ 
แนวคิดการบริหารจัดการองค์กรแบบต่างๆ กฎหมาย สิทธิโอกาส พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับคนพิการ รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา  
การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร เป็นตน้ ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ แลว้เช่ือมโยงกับอัตลักษณ์ 
เอกลกัษณ์ วิสัยทศัน์ เป้าประสงค ์ตามบริบทของสถานศึกษา แลว้น าไปพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการสถานศึกษา 
     ขั้นตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ทั่วไป ผูใ้ห้ข้อมูลประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิ 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ ดา้นสังคมชุมชน 
ดา้นอาชีพ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
     ขั้นตอนท่ี 3 การสอบถามความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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    1. กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
     1.1 ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ทัว่ไป ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 7 
คน ผูใ้ห้ข้อมูลเป็นบุคคลท่ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้าน
การแพทยแ์ละสาธารณสุข ดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ ดา้นสังคมชุมชน ดา้นอาชีพ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
     1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบการบริหารจัดการ 
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ดว้ยแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียน 
ผู ้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 245 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
โดยใชต้ารางก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970,p 608 - 610) 
จากนั้นใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัสลาก จ านวน 150 คน 
 

    2. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
     2.1 เคร่ืองมือในการวิจยั เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
      2.1.1 แบบสัมภาษณ์ทัว่ไป เก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษา และการพฒันา
ผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
      2.1.2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการรูปแบบการบริหาร
จัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
     2.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
      ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัเก่ียวกับ  รูปแบบการบริหาร
จัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลย์เ ชียงใหม่ เพื่อน าไปสู่การสร้างแบบสอบถาม สภาพการด าเนินงาน  
และความตอ้งการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ แล้วน าไปให้ผู ้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพ 
      2.2.1 แบบสัมภาษณ์ทัว่ไป 
       2.2.1.1 การก าหนดประเด็นค าถามจากการสังเคราะห์เอกสารเพื่อใช้
เป็นกรอบในการสัมภาษณ์ทัว่ไป  
       2.2.1.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง สอบถามความคิดเห็นจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ 
      2.2.2 แบบสอบถาม 
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       2.2.2.1 น าผลการสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
เก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ  มาสร้างแบบสอบถาม
สภาพการด าเนินงาน ความตอ้งการรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณา
การส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 
ซ่ึงไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) (สุวิมล ว่อง
วาณิช, 2553, หนา้ 5) แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
        ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
        ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการรูปแบบการบริหาร
จัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
        ตอนท่ี 3 สภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบการบริหาร
จัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ เป็นค าถามปลายเปิด 
       2.2.2.2 น าแบบสอบถามสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการรูปแบบการ
บริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของขอ้ค าถาม (Content Validity) 
จ านวน 5 คน โดยใช้เทคนิค Index of Item Objective Congruence – IOC (กาญจนา วฒันายุ, 2544, 
หน้า115-116) ซ่ึงข้อค าถามทั้งหมดมีค่า IOC ระหว่าง 0.80 - 1.00 พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงแบบสอบถามมีค่าความตรงของขอ้ค าถาม 0.90 (ภาคผนวก ง) 
       2.2.2.3 ตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 ฉบบั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ 
หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient)  
ของครอนบาค (Cronbach, 1984, p 126) พบว่า ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 
0.92 (ภาคผนวก ง) 
       2.2.2.4 น าแบบสอบถาม ท่ีปรับปรุงแล้ว  น าไปเก็บข้อมูลกับ 
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 150 คน 
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    3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     3.1 การสังเคราะห์เอกสาร 
      3.1.1 จดัเตรียมเอกสาร งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      3.1.2 สังเคราะห์เอกสารเพื่อสรุปรวบรวมประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
      3.1.3 สรุปขอ้มูล และจดัหมวดหมู่ของประเด็นต่าง ๆ 
     3.2 แบบสัมภาษณ์ทัว่ไป  
      3.2.1 น าแบบสัมภาษณ์ทัว่ไป สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน  
      3.2.2 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ ท่ีไดจ้ากประเด็นและความสอดคล้อง 
ไดก้รอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียน  
ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ น ามาพฒันาการบริหารจดัการทัว่ไป 
ในโรงเรียน 
     3.3 การสอบถามสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการรูปแบบการบริหารจดัการ
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
      3.3.1 น าแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบการ
บริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง  
      3.3.2 น าแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ขอ้มูลตามระเบียบวิธีวิจยั 
 

    4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ 
      4.1 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทัว่ไปผูท้รงคุณวุฒิ 
      4.1.1 น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาสรุปตามประเด็น (content Analysis) 
      4.1.2 น าประเด็นท่ีไดม้าสร้างประเด็นแบบสอบถามรูปแบบการบริหาร
จดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียน
ศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
     4.2 ขอ้มูลจากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 
      4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) 
      4.2.2 ขอ้มูลจากแบบสอบถามสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการรูปแบบ
การบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เ รียนท่ีมีความต้องการ  
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จ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ วิเคราะห์โดยตรวจให้คะแนนรายขอ้ซ่ึงเกณฑ์การให้
คะแนน มีดงัน้ี (ศรียา นิยมธรรม, 2541, หนา้ 31) 
    5 หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการ ระดบัมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการ ระดบัมาก 
    3 หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการ ระดบัปานกลาง 
    2 หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการ ระดบันอ้ย 
    1 หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการ ระดบันอ้ยท่ีสุด 
      น าเสนอขอ้มูลทั้งรายขอ้และรายดา้นดว้ยค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลความหมายของค่าเฉล่ียมี ดงัน้ี (ศรียา  
 นิยมธรรม, 2549, หนา้ 31) 
    4.51 – 5.00  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการ ระดบัมากท่ีสุด 
    3.51 – 4.50  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการ ระดบัมาก 
    2.51 – 3.50   หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการ ระดบัปานกลาง 
    1.51 – 2.50  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการ ระดบันอ้ย 
    1.00 – 1.50  หมายถึง  มีสภาพปัจจุบนั/ความตอ้งการ ระดบันอ้ยท่ีสุด 
      4.2.3 สรุปขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถาม ดว้ยวิธีการแจกแจงความถี่และ
น ามาเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 
 

     4.3 สถิติท่ีใช ้
      4.3.1 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวิจยั 
       4.3.1.1 หาดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ความของแบบสอบถาม
กบัประเด็นหลกั (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หนา้ 117) โดยค านวณจากสูตร 
 
     IOC =  
   เม่ือ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ความของแบบสอบถามกบั
ประเด็นหลกั 
       แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
      N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
   โดยก าหนดคะแนนจากการพิจารณา ดงัน้ี 
   +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ความของแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัประเด็นหลกั 
    0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ความของแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัประเด็นหลกั 

N
R

R
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   -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ความของแบบสอบถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัประเด็นหลกั 
   ขอ้ค าถามท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.50-1.00  
 

       4.3.1.2 หาความเช่ือมัน่ของขอ้ค าถามของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยสูตรค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984, p 126) 
ดงัน้ี  

       = 
1−K

K












−


2

2

1
t

i

S

S  

    เม่ือ    แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
      K  แทน จ านวนขอ้ค าถาม 
       2

iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
     2

tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
  ขอ้ค าถามท่ีมีความเช่ือมัน่ท่ีจะน าไปใชใ้นการสอบถามมีค่า ความเช่ือมัน่ ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
 

     4.4 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
      4.4.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
      4.4.2 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
      4.4.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

   ระยะท่ี 2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะเชิงบูรณำกำร
ส ำหรับผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่ 

    การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ซ่ึงมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 
     ขั้นตอนท่ี 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูท้รงคุณวุฒิ เก่ียวกบั
รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ท่ีส าคญั จ านวน 7 คน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นบุคคลท่ีเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
ดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ ดา้นสังคมชุมชน ดา้นอาชีพ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เก่ียวกบัองค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
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     ขั้นตอนท่ี 2 ผู ้วิจัยได้ด าเนินการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  โดยการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวข้อง จ านวน 12 คน 
(รายละเอียดดังภาคผนวก ก) ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยน าข้อมูล  
ผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ ความต้องการรูปแบบการบริหาร 
จัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก มาใชใ้นการยกร่าง 
      ขั้นตอนท่ี 3 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิง
บูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ และตรวจสอบ
รูปแบบเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์   
โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 
 

    1. ผู้ให้ข้อมูล 
     1.1 ผูท้รงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 7 คน จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ ดา้นสังคมชุมชน ดา้นอาชีพ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
     1.2 ผูท้รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม จ านวน 12 คน จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสุข ดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ ดา้นสังคมชุมชน ดา้นอาชีพ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

    2. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
     2.1 เคร่ืองมือในการตรวจสอบรูปแบบ 
      2.1.1 ขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม  
      2.1.2 แบบตรวจสอบรูปแบบและคู่มือ ดา้นความเหมาะสม ความถูกตอ้ง 
ความเป็นไปได้ และ ความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(rating scale) 5 ระดบั ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) (สุวิมล วอ่งวาณิช, 2553, หนา้ 5) 
     2.2 การสร้างเคร่ืองมือ 
      2.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการ
บริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ เพื่อน าไปสู่การก าหนดประเด็นการประเมินรูปแบบการบริหารจดัการ
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  
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      2.2.2 ก าหนดประเด็นการตรวจสอบรูปแบบและคู่ มือสร้างแบบ
ตรวจสอบการพฒันารูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
      2.2.3 น าแบบตรวจสอบรูปแบบท่ีไดห้าความตรงของขอ้ค าถาม (Content 
Validity) โดยใชเ้ทคนิค Index of Item Objective Congruence – IOC (กาญจนา วฒันาย,ุ 2544, หนา้ 
115 – 116) ซ่ึงข้อค าถามทั้ งหมดมีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก ข)  
พร้อมกบัปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงแบบตรวจสอบมีค่าความตรงของขอ้
ค าถาม 0.94 
    3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     น าแบบตรวจสอบรูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้อง  
ความเป็นไปได ้และ ความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะ
เชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  
    4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
     4.1 ขอ้มูลจากการตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได้ 
และ ความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  วิเคราะห์โดยตรวจให้
คะแนนรายขอ้ซ่ึงเกณฑก์ารใหค้ะแนน มีดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หนา้ 158)  
 

       5 หมายถึง  ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้และ  
           ความเป็นประโยชน์ ระดบัมากท่ีสุด 
       4 หมายถึง  ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้และ  
           ความเป็นประโยชน์ ระดบัมาก 
       3 หมายถึง  ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้และ  
           ความเป็นประโยชน์ ระดบัปานกลาง 
       2 หมายถึง  ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้และ  
           ความเป็นประโยชน์ ระดบันอ้ย 
         1 หมายถึง  ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้และ  
           ความเป็นประโยชน์ ระดบันอ้ยท่ีสุด 
      น าเสนอขอ้มูลในรายด้านด้วย ค่าเฉล่ียของประชากร (Population mean) 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ μ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร  (Population Standard deviation) 
สัญลกัษณ์ท่ีใช ้ โดยการแปลความหมายของค่าเฉล่ียมี ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2560:, หนา้ 158) 
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       4.51 – 5.00 หมายถึง  ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ 
              และ ความเป็นประโยชน์ ระดบัมากท่ีสุด 
        3.51 – 4.50 หมายถึง  ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ 
             และ ความเป็นประโยชน์ ระดบัมาก 
        2.51 – 3.50  หมายถึง  ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ 
              และ ความเป็นประโยชน์ ระดบัปานกลาง 
       1.51 – 2.50 หมายถึง  ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ 
             และ ความเป็นประโยชน์ ระดบันอ้ย 
        1.00 – 1.50 หมายถึง ความเหมาะสม ความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้ 
             และ ความเป็นประโยชน์ ระดบันอ้ยท่ีสุด 
     4.2 สถิติท่ีใช ้
      4.2.1 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวิจยั 
       หาความตรงของขอ้ค าถามของแบบประเมิน (Content Validity) โดย
ใชสู้ตรโรวิเนลลี่และเฮมเบิลตนั (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540, หนา้ 117) ดงัน้ี  
 

     IOC =  
   เม่ือ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ความของแบบสอบถามกบั
ประเด็นหลกั 
       แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
      N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

     โดยก าหนดคะแนนจากการพิจารณา ดงัน้ี 
   +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ความของแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัประเด็นหลกั 
    0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ความของแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัประเด็นหลกั 
   -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ความของแบบสอบถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัประเด็นหลกั 
     ขอ้ค าถามท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.50-1.00  
      4.2.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
        4.2.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
        4.2.2.2 ค่าเฉล่ียของประชากร (Population mean) 

N
R

R
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       4.2.2.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (Population Standard 
deviation) 
      4.2.3 สัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
       4.2.3.1 μ แทนค่า ค่าเฉล่ียของประชากร 
       4.2.3.2  แทนค่า ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 
 

   ระยะท่ี 3 กำรศึกษำผลกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะเชิง
บูรณำกำรส ำหรับผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่ 

    1. วิธีวิจัย 
     ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณา
การส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยน าการศึกษาจาก
ระยะท่ี 2 ท่ีได้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาและคู่มือ ท่ีผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้ว  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พร้อมน าไปใชใ้นการบริหารจดัการ โดยมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งได้
ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดงัน้ี  
      1.1 ใช้รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ บริหารงานในปีการศึกษา 
2562 พร้อมเก็บขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สมรรถนะของผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
      1.2 ประเมินความพึงพอใจจากการใช้รูปแบบการบริหารจัดการ 
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยผูใ้ห้ขอ้มูลและกลุ่มตวัอย่าง คือ ครู บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จ านวน 150 คน 
      1.3 เผยแพร่และขยายผลการใช้รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ 
ในกลุ่ มสถานศึกษาสั งกัดส านักบ ริหารงานการศึกษาพิ เศษ  กลุ่ ม  6 และสถานศึกษา 
สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษและนอกสังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

    2. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
     2.1 เคร่ืองมือในการประเมินความพึงพอใจ  
      แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการ  
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
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โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั ตามแนวคิด
ของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2560, หนา้ 158) 
     2.2 การสร้างเคร่ืองมือ 
      2.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการ
บริหารจดัการ/ การเสริมสร้างสมรรถนะ/ ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ บกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ /การประเมินความพึงพอใจ เพื่อน าไปสู่การก าหนดประเด็นการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  
      2.2.2 ก าหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจและสร้างแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ดงั (รายละเอียดในภาคผนวก ก) มาหาค่าความตรงของขอ้ค าถาม (Content Validity) 
โดยใชเ้ทคนิค Index of Item Objective Congruence – IOC (กาญจนา  วฒันาย,ุ 2544, หนา้ 115-116) 
น าข้อค าถามทั้ งหมดมีค่า IOC ระหว่าง 0.80 -1.00 (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) ปรับตาม
ขอ้เสนอแนะเช่ียวชาญ ซ่ึงแบบสอบถามชุดน้ี มีค่าความตรงของขอ้ค าถาม 1.00 
      2.2.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  หาความเช่ือมั่นของข้อค าถามของแบบสอบถาม (Reliability)  
ซ่ึงแบบสอบถาม ชุดน้ี มีค่าความเช่ือมัน่ 0.91 
 

    3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารจัดการ  
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ใชป้ระเมินในกลุ่มตวัอยา่งประเมินความพึงพอใจ จ านวน 120 คน  
 

    4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
     4.1 ข้อมูลจากประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการบริหาร 
จัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ วิเคราะห์รายขอ้มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, 
หนา้ 158)  
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     5  หมายถึง ความพึ งพอใจ ท่ี มีต่อการใช้ รูปแบบการบ ริหารจัดการ 
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ระดบัมากท่ีสุด 
     4  หมายถึง ความพึ งพอใจ ท่ี มีต่อการใช้ รูปแบบการบ ริหารจัดการ 
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ระดบัมาก 
     3  หมายถึง ความพึ งพอใจ ท่ี มีต่อการใช้ รูปแบบการบ ริหารจัดการ 
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ระดบัปานกลาง 
     2  หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้การใช้รูปแบบการบริหารจัดการ 
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ระดบันอ้ย 
     1  หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้การใช้รูปแบบการบริหารจัดการ 
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รีย น ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ระดบันอ้ยท่ีสุด 
    น าเสนอขอ้มูลทั้งรายดา้นดว้ยค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลความหมายของค่าเฉล่ียมี ดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2560, หนา้ 
158) 
     4.51 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจ ระดบัมากท่ีสุด 
     3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจ ระดบัมาก 
     2.51 – 3.50   หมายถึง  ความพึงพอใจ ระดบัปานกลาง 
     1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจ ระดบันอ้ย 
     1.00 – 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจ ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

     4.2 สถิติท่ีใช ้
      4.2.1 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวิจยั 
       หาความตรงของข้อค าถามของแบบประเมิน (Content Validity)  
โดยใชสู้ตรโรวิเนลลี่และเฮมเบิลตนั (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540, หนา้ 117) ดงัน้ี  
     IOC =  
   เม่ือ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความของแบบสอบถามกบั 
         ประเด็นหลกั 

N
R
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       แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
      N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
   โดยก าหนดคะแนนจากการพิจารณา ดงัน้ี 
   +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ความของแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัประเด็นหลกั 
    0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ความของแบบสอบถามสอดคลอ้งกบัประเด็นหลกั 
   -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ความของแบบสอบถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัประเด็นหลกั 
     ข้อค าถามท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการสอบถามมีค่า IOC อยู่
ระหวา่ง 0.50-1.00  
    หาความเช่ือมัน่ของขอ้ค าถามของแบบสอบถาม (Reliability) โดยสูตรค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984, p 126) ดงัน้ี  

       = 
1−K

K












−


2

2

1
t

i

S

S  

   เม่ือ    แทน สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
     K  แทน จ านวนขอ้ค าถาม 
      2

iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
     2

tS   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
   ขอ้ค าถามท่ีมีความเช่ือมัน่ท่ีจะน าไปใชใ้นการสอบถามมีค่า ความเช่ือมัน่ ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  
 
      4.2.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
       4.2.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
       4.2.2.2 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
       4.2.2.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
       4.2.2.4 การบรรยายขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

R



 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับวัตถุประสงค์ 

 

  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ือง รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณา
การส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์  
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิง
บูรณาการส าหรับผู ้เ รียนท่ีมีความต้องการจ า เ ป็นพิ เศษ  โรงเ รียนศรีสังวาลย์เ ชียงใหม่   
2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียน  
ท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ผูว้ิจยัสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
   ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน บริบทของสถานศึกษา เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกสถานศึกษา (SWOT) ด้านจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจ ากัด โอกาสอุปสรรค  และ
แนวทางแกปั้ญหาตลอดจนกรอบแนวคิดของสถานศึกษา โดยการเก็บขอ้มูล วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกสถานศึกษา (SWOT) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ด้วยการสัมภาษณ์ทั่วไป 
ผูท้รงคุณวุฒิ ประกอบดว้ย ฝ่ายบริหาร ตวัแทนนกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตวัแทนผูป้กครอง 
ตวัแทนชุมชน ดา้นการศึกษา ดา้นการแพทย ์ดา้นอาคารสถานท่ี จ านวน 7 คน และการสอบถามด้วย
แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิง
บูรณาการส าหรับผู ้เ รียนท่ีมีความต้องการจ า เ ป็นพิ เศษ โรงเ รียนศรีสังวาลย์เ ชียงใหม่   
จากกลุ่มตัวอย่าง 150 คน ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผูป้กครอง และ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อน าผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการรูปแบบการบริหาร
จัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ใหมี้รูปแบบการบริหารท่ีชดัเจนเป็นระบบ เป็นรูปธรรม เหมาะสมกบั
ความตอ้งการ วิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดท่ีมีประสิทธิภาพส่งประสิทธิผล ต่อสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
   ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  ด าเนินการเป็นขั้นตอน
ดงัน้ี 



 
 

98 

    1. ร่างรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผูใ้ห้ขอ้มูล 
คือ ฝ่ายบริหาร ผูท้รงคุณวุฒิและคณะกรรมการสถานศึกษา สังเคราะห์เป็นรูปแบบ IEBN 
    2. สร้างรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผู ้เ รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  โดยการสนทนากลุ่ม  
(Focus Group) ผูท้รงคุณวุฒิสังเคราะห์ให้เป็นรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะ
เชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 2SIEBN 
    3. ตรวจสอบรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  จากการสนทนากลุ่ม
ผู ้ทรงคุณวุฒิสังเคราะห์ ให้เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมสมบูรณ์กับบริบทสภาพความต้องการ
สถานศึกษา 
   ระยะท่ี 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิง
บูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ด าเนินการเป็น
ขั้นตอน ดงัน้ี 
    1. ใช้รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  ปีการศึกษา 2562 ในการบริหาร
สถานศึกษาทั้ง 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย  
โดยฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาขับเคล่ือน รูปแบบการบริหารจัดการ 
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ พร้อมเก็บขอ้มูลการใชรู้ปแบบใหค้รอบคลุม 
    2. สอบถามความพึงพอใจ โดยผูใ้ห้ขอ้มูลและกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร ครู 
บุคลากร นักเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่และขยายผล
การด าเนินการวิจยั สามารถน าเสนอรายละเอียดตามเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 

  ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบการบริหารจัดการการ
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ 
 

   การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นการสัมภาษณ์ทัว่ไปสอบถามความคิดเห็น และน าผล
วิเคราะห์สถานภาพภายนอกและภายในสถานศึกษา  ผู ้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู ้ทรงคุณวุฒิ  
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จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ดา้นการจดัการศึกษาพิเศษ ดา้นสังคมชุมชน 
ดา้นอาชีพ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
    1. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพภายนอกและภายในสถานศึกษาของสภาพปัจจุบนั 
พบวา่มี ปัญหา ขอ้จ ากดั อุปสรรค โอกาส แต่ละดา้น ดงัน้ี 
     1.1 ปัญหา 
      จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัด้านสมรรถนะผูเ้รียน พบสภาพปัญหา
ดงัน้ี 
       1.1.1 ด้านความสามารถในการส่ือสาร พบว่า นักเรียนมีความ
บกพร่องดา้นการรับ-ส่งสาร ขอ้มูล เพื่อรส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากพยาธิสภาพของอวยัวะ
ท่ีใชใ้นการพูด มีการเกร็งกลา้มเน้ือปาก ลิ้น ท าให้ส่ือสารดว้ยค าพูดไม่ชดั  พูดตะกุกตะกกั พูดติด
อ่าง และ/หรือการแสดงท่าทาง สีหนา้ ในการส่ือสารท่ีใชก้ลา้มเน้ือมือ ช้ี แตะ หยิบ จบั ยากล าบาก 
ถึงแม้ว่าโรงเรียนได้จัดให้มีการส่ือสารเสริมทางเลือกอ่ืนในการส่ือสารด้วยกระบวนการ  
AAC (Augmentative and Alternative Communication) แลว้ก็ตาม การส่ือสารท่ีนกัเรียนจ าเป็นตอ้ง
ใชใ้นการฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพื่อให้นกัเรียนเกิดการรับรู้และเรียนรู้ ไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพของ
แต่ละบุคคล ในลกัษณะของการใช้ค  าพูดหรือท่าทางเพื่อถ่ายทอดความต้องการของตนเองและ
ส่ือสารสัมพันธ์ร่วมกับผู ้อ่ืนในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน อีกทั้ งการส่ือสารกับบุคคลภายนอก  
สภาพปัญหาดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในสภาพท่ีมีความแตกต่างและการเรียนรู้
ของนกัเรียน 
       1.1.2 ด้านความสามารถในการคิด พบว่า นักเรียนมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย อนัเน่ืองจากสมอง (Cerebral Palsy: CP) จึงส่งผลใหส้มองทั้ง 2 ซีกมีปัญหาการถ่ายทอด
แปลความหมายข้อมูล  คิดอย่าง มี เหตุผล  คิดวิ เคราะห์  คิดสั ง เคราะห์  คิดสร้างสรรค์   
ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ในการเรียนรู้ทกัษะดา้นต่าง  ๆ เม่ือนักเรียนขาด
ความสามารถในกระบวนการคิดด้านต่าง ๆ ทั้งน้ี สภาวะทางความคิดของนักเรียนอาจมีความ
บกพร่องเน่ืองจากการกระตุ้นและปรับความบกพร่องไม่สามารถตอบสนองทางความคิดได้ดี 
สักเท่าไรในสถานการณ์ท่ีมีความซบัซอ้นซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งดา้นพฤติกรรมและอารมณ์
อย่างชัดเจน อีกทั้งกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในการน าความรู้ไปใช้ในการคิด ถึงแม้ว่า
โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนเทคนิคการวิเคราะห์ความยากง่ายของสาระการเรียนรู้แลว้ จ าเป็นตอ้งใช้
กระบวนการเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดให้นกัเรียนแต่ละบุคคล สามารถ
น าไปใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนัในสังคมได ้
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       1.1.3 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนมีภูมิหลัง 
ประสบการณ์เดิมท่ีขาดโอกาส ก่อนเขา้รับการศึกษาในโรงเรียน ท าใหน้กัเรียนไม่สามารถแกปั้ญหา
เฉพาะหนา้ท่ีเกิดขึ้นกบัตนเองไดใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนั เช่น การช่วยเหลือตนเองในรับประทาน 
การนอน การท าความสะอาดร่างกาย การแต่งกาย ฯลฯ การปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ การใช้วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นทกัษะ
จ าเป็นท่ีตอ้งฝึกใหน้กัเรียน เพื่อน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตไดโ้ดยไม่เป็นภาระต่อผูอ่ื้น 
       1.1.4 ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต พบวา่ นกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ มีทกัษะการใชชี้วิตประจ าวนัท่ีต ่ากวา่นกัเรียน
ทัว่ไป  เน่ืองจากพยาธิสภาพของนักเรียนแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกัน การใช้ชีวิตประจ าวนัจึง
จ าเป็นตอ้งมีผูช่้วยเหลือซ่ึงมากหรือน้อยนั้น  ขึ้นอยู่กับระดับความพิการของนักเรียนแต่ละคน 
ถึงแม้ว่าโรงเรียนได้จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกฝนใช้ทักษะชีวิตประจ าวัน  
เสริมหลกัสูตรสถานศึกษา คือ การด าเนินกิจวตัรประจ าวนั (ADL: Activities Daily Living) เพื่อให้
นกัเรียนสามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งอิสระมากท่ีสุด 
       1.1.5 ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีพบว่า นกัเรียนสามารถ
น าเทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์ในการแสวงหาความรู้และกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง แต่ยงัขาด
การพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงานส่ิงประดิษฐ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 
      1.2 ขอ้จ ากดั 
       1.2.1 ด้านโครงการสร้างและนโยบาย พบว่า สถานศึกษาได้จัดท า
โครงการสร้างการบริหารโรงเรียน เพิ่มจากฝ่ายบริหารตามโครงสร้างสถานศึกษา 4 ฝ่าย เป็น 6 ฝ่าย 
ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนและฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั เน่ืองจากขอ้จ ากดัของ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ  มีเง่ือนไขและข้อจ ากัด
เฉพาะในการดูแลตวัเอง มีความตอ้งการจ าเป็นตอ้งท าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและดูแลสุขภาพ
ในการด ารงชีวิตประจ าวนั ส่งผลใหบุ้คลากรรับภาระงานเพิ่มขึ้น 
       1.2.2 ดา้นการครอบคลุมบริการและคุณลกัษณะผลผลิต พบวา่ ผูเ้รียน
มีขอ้จ ากดัดา้นสุขภาพ สุขอนามยั ไม่สามารถดูแลตนเองในชีวิตประจ าวนัไดเ้อง มีความยากล าบาก
ในการเคล่ือนไหวการปฏิบัติกิจกรรมจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความต้องการ
จ า เ ป็นตามแผนการจัดการ ศึกษา เฉพาะบุคคล  ( Individualized Education Program: IEP)  
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) ส่วนนกัเรียนท่ีมีการเจ็บป่วย
เร้ือรังจ าเป็นตอ้งการรักษาตวัท่ีบา้น โรงเรียนจดับุคลากรเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพควบคู่กบัระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดว้ยแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้ครอบคลุมพื้นท่ีบริการของนักเรียน  
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แต่คณะครู บุคลากร ผูรั้บผิดชอบไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ท าให้มีผลกระทบต่อการพัฒนา
สมรรถนะผูเ้รียน 
       1.2.3 ด้านบุคลากร  พบว่า  สถานศึกษาขาดบุคลากรด้านการ
บริหารงานในฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างบริหารงานจ าเป็นตอ้งแต่งตั้งบุคลากรภายในให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีแทน แต่ขาดประสบการณ์การบริหารจดัการ จ านวนนกัสหวิชาชีพและพี่เล้ียงผูเ้รียนท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ และเจา้หนา้ท่ีบริบาลไม่เพียงพอและไม่มีใบประกอบวิชาชีพส่งผลใหค้ณะครู 
บุคลากรประจ าการรับภาระงานมากขึ้น 
       1.1.4 ด้านการเงิน พบว่า งบประมาณในการจัดสรรวสัดุอุปกรณ์
ส้ินเปลืองหมวดสาธารณูปโภค ในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียนไม่เพียงพอ  
ขาดครุภณัฑท่ี์จ าเป็น กายอุปกรณ์ ยาและเวชภณัฑ์ งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และงบประมาณซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ไม่เพียงพอดว้ยการใช้งานของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว
หรือสุขภาพ ท่ีใชก้ายอุปกรณ์ 
       1.1.5 ด้านวัส ดุ อุปกรณ์  พบว่ า  วัส ดุ อุปกรณ์  ส่ื อ  ส่ิ งอ านวย 
ความสะดวกเก่า ลา้สมยั ไม่สามารถใช้งานไดต้รงกบัความตอ้งการจ าเป็นของนักเรียนบกพร่อง  
ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
       1.1.6 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ฝ่ายบริหารไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ตอ้งแต่งตั้งคณะครูบุคลากรให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีแทน 
       1.1.7 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  พบว่า  ครอบครัวของนักเรียน
บางส่วนเป็นชนเผ่า มีความเช่ือในความพิการของบุตร มีความเช่ือว่าความพิการมาจากภูตผีปีศาจ 
เช่ือการรักษาทางไสยศาสตร์มากกว่าทางการแพทย์ ท าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่เล้ียงดูบุตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมดา้นการศึกษาและพฒันาสมรรถนะของนกัเรียนท่ีควรเป็นไปตามวยั
อย่างเหมาะสม ท าให้เด็กประสบปัญหาในการใช้ชีวิตประจ า เช่น การส่ือสาร การคิด การแกไ้ข
ปัญหา เป็นตน้ 
       1.1.8 ดา้นเทคโนโลยี พบว่า ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี ท่ีไดรั้บการ
สนับสนุนจากองค์กรภายนอกไม่สามารถใช้งานไดเ้ต็มสมรรถนะ จ าเป็นตอ้งปรับ เสริมอุปกรณ์ 
เพื่อประโยชน์การใชง้าน และการเอ้ือต่อการเขา้ถึงเทคโนโลย ี
       1.1.9 ดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
ไม่สามารถสนบัสนุนงบประมาณจดัหาวสัดุส้ินเปลืองของบุตรได ้และชุมชนแวดลอ้มสถานศึกษา
ไม่สามารถสนบัสนุนงบประมาณไดเ้ตม็ท่ี 



 
 

102 

      1.1.10 ดา้นการเมืองและกฎหมาย พบวา่ สภาพสังคมและการเมืองท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงท าให้นโยบายการศึกษา ขาดความต่อเน่ือง และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการ
สถานศึกษา สิทธิและโอกาสของผูพ้ิการไม่เขา้ถึงการให้บริการ ขณะเดียวกนัผูพ้ิการขาดความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบักบัสิทธิและโอกาสของตนเอง 
      1.3 อุปสรรค 
       1.3.1 ดา้นโครงสร้างและนโยบาย พบว่า การขบัเคล่ือนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนยงัไม่สามารถท าไดท้ั้งระบบ 
       1.3.2 ด้านการครอบคลุมบริการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สุขภาพ
ร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจ าตัว ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องมีผู ้ช่วยเหลือดูแล  
นักเรียนพิการซ้อนเรียนรู้ได้ต ่า และผูป้กครองมีส่วนร่วมวางแผนการด าเนินงาน สนับสนุนการ
เรียนรู้ค่อนขา้งนอ้ย 
       1.3.3 ดา้นบุคลากร พบว่า จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานท่ี
โรงเรียนมี บุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ขาดครูผูส้อนตามวิชาเอก  
ครูขาดการคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ ในการจดัการเรียนการสอน และขาดทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
เทคโนโลยเีพื่อ การเรียนการสอน 
       1.3.4 ด้านการเงิน พบว่า งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรไม่เพียงพอต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นจริง การระดมทุนจากภายนอกไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และการใชง้บประมาณไม่
เป็นไปตามแผนเน่ืองจากภาระงานเฉพาะกิจท่ีตอ้งด าเนินงานอยา่งเร่งด่วน 
       1.3.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า จ านวนวัสดุ  ครุภัณฑ์ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ เคร่ืองช่วยผูพ้ิการไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน งบประมาณในการ
บ ารุงรักษา ส่ือ กายอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก ครุภณัฑ์ ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง และขาดผูเ้ช่ียวชาญในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
       1.3.6 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนไม่ เป็นระบบครบวงจร ขาดการประชาสัมพันธ์  
การจดัการศึกษาของโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง 
       1.3.7 ด้านสังคมและวฒันธรรม พบว่า ผูป้กครองไม่ส่งบุตรหลาน  
เขา้เรียนตามวยั เน่ืองดว้ยความเช่ือทางวฒันธรรมและสังคมแวดลอ้มท่ีอาศยั ชุมชนและสังคมมีเจต
คติทางลบต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีเป็นภาระและยุ่งยาก สถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนไม่เอ้ือ 
ต่อการเขา้ถึงของผูพ้ิการ 
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       1.3.8 ด้านเทคโนโลยี พบว่า ส่ือ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อผูพ้ิการ  
ทางร่างกายไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกบัสภาพความพิการ ราคาแพง และขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ  
ท่ีมีมากหลากหลาย ท าใหย้ากต่อการวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินและน าไปใช้ 
       1.3.9 ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า งบประมาณท่ีไดรั้บจากรัฐไม่สอดคลอ้ง
กบัภาระงาน การจดัการเรียนการสอนตามสภาพจริงของโรงเรียน 
       1.3.10 ด้ า น ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย  พ บ ว่ า  น โ ย บ า ย 
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวขอ้งกับผูพ้ิการไม่สามารถปฏิบติัได้อย่างทัว่ถึง การให้สิทธิและ
โอกาสผูพ้ิการในการรับบริการสาธารณะไม่ทัว่ถึง ขาดกฎหมายหน่วยงานเฉพาะด้านสวสัดิการ 
ผูพ้ิการ ในส่วนของกายอุปกรณ์ 
 

      1.4 แนวทางแกไ้ข 
       1.4.1 โรงเรียนด าเนินการแต่งตั้ งภายในให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี
บริหารงานฝ่ายตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนใหค้รบทุกฝ่าย 
       1.4.2 โรงเรียนด าเนินการขอใบอนุญาตการสอนกบัส านกังานคุรุสภา 
ส าหรับบุคลากรท่ีไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูใหป้ฏิบติัการสอนได ้
       1.4.3 โ ร ง เ รี ยนประส านง านห น่ ว ย ง าน  เ ค รื อข่ า ย  ชุ มชน  
ร่วมมือสนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
       1.4.4 โรงเรียนประชาสัมพนัธ์ระดมทรัพยากร งบประมาณ สนบัสนุน
การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงค ์
       1.4.5 การขบัเคล่ือนกลยทุธ์ของโรงเรียนใหเ้ป็นระบบมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน 
       1.4.6 สนับสนุนเปิดโอกาสครูบุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า มีความรู้ 
ความเขา้ใจ ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียน
การสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 
       1.4.7 สนบัสนุน ส่งเสริมเอ้ืออ านวยความสะดวกการให้บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ดูแลสุขภาพอนามยั สุขภาพนกัเรียนควบคู่กบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง 
ตรงตามความตอ้งการจ าเป็นศกัยภาพนกัเรียนแต่ละบุคคล โดยแผน IEP/IIP ท่ีมีคุณภาพ 
       1.4.8 สร้างขวญัก าลังใจบุคลากรของโรงเรียน เสมือนครอบครัว
กลัยาณมิตร 
       1.4.9 สร้างความเช่ือมัน่ ทศันคติ เจตคติต่อการจดัการศึกษาส าหรับ 
ผูพ้ิการ แก่ผูป้กครอง ชุมชน 
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       1.4.10 โรงเรียนควรมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของบริบทโรงเรียน ภายใตข้อ้จ ากดั ปัญหาอุปสรรค โอกาส 
 

     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ทัว่ไปผูท้รงคุณวุฒิเพื่อสอบถามความ
คิดเห็นกรอบแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ผูท้รงคุณวุฒิ ไดใ้หค้วามเห็น ดงัตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์สภาพปัจจุบันและความต้องการรูปแบบการ
บริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

สมรรถนะผู้เรียน ข้อเสนอแนะ 
1. ดา้นความสามารถ
ในการส่ือสาร 

โรงเรียนควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการส่ือสาร 
และใช้การส่ือสารเสริมทางเลือกอ่ืน เช่น การส่ือสารทั้งทางวาจา ทาง
กาย ภาษาท่าทาง  ส่ือภาพหรือส่ืออื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการส่ือสาร
ได้อย่างเหมาะสม กับศกัยภาพของนักเรียน  

2. ดา้นความสามารถ
ในการคิด 

ควรส่ง เสริมกิจกรรมฝึกทกัษะการคิด วิเคราะห์ ด ้วยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย ทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ ่ม  การฝึกปฏิบตัิจากกิจกรรม 
ช้ินงาน ให้ผูเ้รียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น และฝึกการวางแผนงาน
อย่าง เป็นระบบ และการตดัสินใจด ้วยตนเอง และการตดัสินใจ
ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ 

3. ดา้นความสามารถ
ในการแกปั้ญหา 

ควรฝึกทกัษะการแก้ปัญหาจากส่ิงต่าง ๆ ใกลต้วั ไปยงัส่ิงต่าง ๆ ท่ี
ไกลตวั การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของ
ตนเอง มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาร่วมกบับุคคลอ่ืน 

4. ดา้นความสามารถ
ในการใชท้กัษะชีวิต 

ค ว ร ส ่ง เ ส ร ิม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช ้ช ีว ิต ข อ ง ผู เ้ ร ีย น  
ที่มีความพิการทางร่างกายฯ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม
พฒันาผู เ้ รียน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ การจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การดูแลสุขภาพอนามยั การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เป็น
ตน้ ให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนัได้ 
และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตวัในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพ ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 
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สมรรถนะผู้เรียน ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จกัเลือกปฏิบติั
ส่ิงที่ถูกตอ้ง รวมทั้งการรู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ มีเหตุผลและเลือกด ารงชีวิต
ในทางที่เหมาะสมกับศกัยภาพและสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล 

5. ดา้นความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยี 

ควรส่งเสริม การเลือก การใชเ้ทคโนโลยใีห้เหมาะสมกบัความพิการและ
เหมาะสมตามวยั ส่งเสริมความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี การเขา้ถึง
เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม หรือ
การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ีในการสร้างสรรคผ์ลงานส่ิงประดิษฐ์ เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

   จากตารางท่ี 4.1 พบว่า มีข้อเสนอแนะจากสัมภาษณ์การส่งเสริมสมรรถนะผูเ้รียน 
ทั้ ง  5 ด้าน ได้แก่  1)  ด้านความสามารถในการส่ือสาร 2)  ด้านความสามารถในการคิด  
3)  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  4)  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และ  
5) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ผูว้ิจยัจึงน าไปเป็นแนวทางกรอบแนวคิดในการพฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา ท่ีจดัการเรียนการ
สอนควบคู่กบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
   2. ผลการศึกษา สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการพฒันารูปแบบการบริหารจัดการ 
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  
   ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากร นักเรียน ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงผลการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนคือ 1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม และ 2) สภาพปัจจุบนั และความ
ตอ้งการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ แบ่งเป็น ดา้นความสามารถในการส่ือสาร 
ดา้นความสามารถในการคิด ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะ
ชีวิต และดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี สรุปผล ดงัน้ี  
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   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม พบขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน 

ท่ี รายการ ความถี่ (f) ร้อยละ 

เพศ   
1. ชาย 61 40.67 
2. หญิง 89 59.33 
 รวม 150 100.00 

สถานะ    
1. ผูบ้ริหาร 15 10.00 
2. ครู 40 26.67 
3. บุคลากร 20 13.33 
4. นกัเรียน 40 26.67 
5. ผูป้กครอง 25 16.67 
 6.    คณะกรรมการสถานศึกษาฯ   10   06.66 

รวม 150 100.00 
อายุ   

1. ต ่ากวา่ 20 ปี 36 24.00 
2. 21 – 30 ปี 14 9.33 
3. 31 – 40 ปี 25 16.67 
4. 41 – 50 ปี 42 28.00 
5. 51 ปีขึ้นไป 33 22.00 

รวม 150 100.00 
ระดับการศึกษา   

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 62 41.00 
2. ปริญญาตรี 66 44.00 
3. สูงกวา่ปริญญาตรี 22 15.00 

รวม 150 100.00 
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   จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.33  
เพศชาย ร้อยละ 40.67 เป็นครู ร้อยละ 26.67 นักเรียน ร้อยละ 26.67 ผูป้กครอง ร้อยละ 16.67 
บุคลากร ร้อยละ 13.33 ผู ้บริหาร ร้อยละ 10.00 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ร้อยละ 6.67 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 28.22 อายุต ่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 24.00 อายุมากกว่า 51 ปี 
ขึ้นไป ร้อยละ 22.00 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 16.67 และอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 9.33  
ส่วนระดบัการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 44 ต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 41 และระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี ร้อยละ 15  
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบ 
การบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการ 
จ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม 
 

องค์ประกอบรูปแบบ 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

x̅ S.D. ระดับ x̅ S.D. ระดับ 
1. ดา้นความสามารถในการส่ือสาร 3.48 0.74 ปานกลาง 4.54 0.63 มากท่ีสุด 
2. ดา้นความสามารถในการคิด 3.47 0.69 ปานกลาง 4.50 0.65 มาก 
3.  ด้ านคว ามส าม า รถ ในก า ร
แกปั้ญหา 

3.48 0.69 ปานกลาง 4.51 0.63 มากท่ีสุด 

4.  ด้านความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต 

3.44 0.74 ปานกลาง 4.61 0.66 มากท่ีสุด 

5.  ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

3.45 0.77 ปานกลาง 4.56 0.70 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 3.46 0.73 ปานกลาง 4.54 0.65 มากท่ีสุด 

   จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ สภาพปัจจุบนัรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะ
เชิงบูรณาการส าหรับผู ้เ รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่   
ของผูบ้ริหาร นักเรียน ครู บุคลากร ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวม 
อยู่ในระดบั ปานกลาง ทุกองคป์ระกอบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 (X=3.46, S.D.=0.73) โดยองคป์ระกอบท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความสามารถในการส่ือสาร (X=3.48, S.D.=0.79) และดา้นความสามารถในการ
แกปั้ญหา (X=3.48, S.D.=0.69) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 รองลงมาคือด้านความสามารถในการคิด ค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 3.47 (X=3.47, S.D.=0.69) ส่วนองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิต ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 (X=3.44, S.D.=0.74) 
   ส่วนความตอ้งการรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ของผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู 
บุคลากร ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.54 (X=4.54, S.D.=0.65) โดยองคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.61 (X=4.61, S.D.=0.66) รองลงมาคือด้านความสามารถ 
ในการใชเ้ทคโนโลยี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 (X=4.56, S.D.=0.70) ส่วนองคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือ ดา้นความสามารถในการคิด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 (X=4.50, S.D.=0.65) 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบการ
บริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ องค์ประกอบด้านความสามารถในการส่ือสาร 

ความสามารถในการส่ือสาร 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

x̅ S.D. ระดับ x̅ S.D. ระดับ 
1. การพูดหรือส่ือสารด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ในการถ่ายทอดเร่ืองราว 
ประสบการณ์ของตนเอง 

3.46 0.66 ปานกลาง 4.57 0.71 มากท่ีสุด 

2. การ เ ลือกวิ ธีการ รับ - ส่ งสาร 
ไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ 

3.46 
 

0.83 
 

ปานกลาง 4.59 0.70 
 

มากท่ีสุด 

3. ก า ร เ ลื อ ก วิ ธี ก า ร ส่ื อ ส า ร  
ไดเ้หมาะสม 

3.49 
 

0.64 
 

ปานกลาง 4.54 
 

0.62 
 

มากท่ีสุด 

4. การพัฒนาทักษะการส่ือสาร 
ท่ีเหมาะสม อยา่งต่อเน่ือง 

3.54 
 

0.81 
 

มาก 4.51 
 

0.54 
 

มากท่ีสุด 

5. การพูดส่ือสารกบับุคคลภายนอก 
และผูท่ี้เขา้มาศึกษาดูงาน 

3.44 0.75 
 

ปานกลาง 4.50 
 

0.60 
 

มาก 

รวมเฉลีย่ 3.48 0.74 ปานกลาง 4.54 0.63 มากท่ีสุด 
 

   จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สภาพปัจจุบันรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  
ของผู ้บริหาร นักเรียน ครู บุคลากร ผู ้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ด้านความสามารถในการส่ือสาร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 (X=3.48, 
S.D.=0.74) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีเหมาะสม อย่างต่อเน่ือง 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 (X=3.54, S.D.=0.81) รองลงมาคือการเลือกวิธีการส่ือสาร ไดเ้หมาะสม ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.49 (X=3.49, S.D.=0.64) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การพูดส่ือสารกบับุคคลภายนอก 
และผูท่ี้เขา้มาศึกษาดูงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 (X=3.44, S.D.=0.75) 
   ส่วนความตอ้งการรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ของผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู 
บุคลากร ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 (X=4.54, S.D.=0.63) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การเลือกวิธีการรับ- 
ส่งสาร ไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 (X=4.59, S.D.=0.70) รองลงมาคือการพูดหรือ
ส่ือสารด้วยวิธีการต่าง ๆ ในการถ่ายทอดเร่ืองราว ประสบการณ์ของตนเอง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 
(X=4.57, S.D.=0.71) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การพูดส่ือสาร กบับุคคลภายนอก และผูท่ี้
เขา้มาศึกษาดูงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 (X=4.50, S.D.=0.60) 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบการ
บริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ องค์ประกอบด้านความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการคิด 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

x̅ S.D ระดับ x̅ S.D ระดับ 
1. การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ส่ิงต่าง 
ๆ อยา่งเป็นระบบ 

3.61 0.65 มาก 4.52 0.72 มากท่ีสุด 

2. ก า ร คิ ด น อ ก ก ร อ บ อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์

3.41 
 

0.71 
 

ปานกลาง 4.51 
 

0.63 
 

มากท่ีสุด 

3. การมี เหตุผลในการคิด  การ
ตดัสินใจ เก่ียวกบัตนเอง 

3.43 
 

0.73 
 

ปานกลาง 
 

4.48 
 

0.56 
 

มาก 

4. การพฒันาส่งเสริมกิจกรรมการ
คิด และตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 

3.52 0.65 
 

มาก 
 

4.46 
 

0.60 
 

มาก 

5. การร่วมกิจกรรมท่ีแสดงออกทาง
ความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 

3.39 
 
 

0.71 
 

ปานกลาง 
 

4.51 
 

0.72 
 

มากท่ีสุด 
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ความสามารถในการคิด 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

x̅ S.D ระดับ x̅ S.D ระดับ 

รวมเฉลีย่ 3.47 0.69 ปานกลาง 4.50 0.65 มากท่ีสุด 
 

   จากตารางท่ี 4.5 พบว่า  สภาพปัจจุบันรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  
ของผู ้บริหาร นักเรียน ครู บุคลากร ผู ้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ด้านความสามารถในการคิด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 (X=3.47, 
S.D.=0.69) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ส่ิงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 (X=3.61, S.D.=0.65) รองลงมาคือการพฒันาส่งเสริมกิจกรรมการคิด และ
ตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 (X=3.52, S.D.=0.65) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
การร่วมกิจกรรมท่ีแสดงออกทางความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 (X=3.39, S.D.=0.71) 
   ส่วนความตอ้งการรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ของผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู 
บุคลากร ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 (X=4.50, S.D.=0.65) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ
ส่ิงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 (X=4.52, S.D.=0.72) รองลงมาคือการคิดนอกกรอบ
อย่างสร้างสรรค์ และการร่วมกิจกรรมท่ีแสดงออกทางความคิด แลกเปล่ียนความคิดเห็น ร่วมกบั
หน่วยงานภายนอก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 (X=4.51, S.D.=0.63 และ S.D.=0.72) ส่วนรายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การพฒันาส่งเสริมกิจกรรมการคิด และตดัสินใจอย่างเป็นระบบ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.46 (X=4.46, S.D.=0.60) 
 

ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบการ
บริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ องค์ประกอบด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

x̅ S.D ระดับ x̅ S.D ระดับ 
1. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ต่าง ๆ ไดเ้ป็นล าดบัขั้นตอน 

3.37 
 

0.75 
 

ปานกลาง 
 

4.49 
 

0.55 
 

มาก 
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ความสามารถในการแก้ปัญหา 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

x̅ S.D ระดับ x̅ S.D ระดับ 
2. การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 
บนหลกัคุณธรรม 

3.42 
 

0.70 
 

ปานกลาง 
 

4.51 
 

0.56 
 

มากท่ีสุด 

3. การเขา้ใจความสัมพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลง ของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในสังคม 

3.65 
 
 

0.67 
 

มาก 
 

4.55 
 

0.76 
 

มากท่ีสุด 

4. การค้นควา้หาความรู้ เพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา 

3.57 
 

0.61 
 

มาก 
 

4.53 
 

0.69 
 

มากท่ีสุด 

5. การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
ร่วมกบับุคคลอ่ืน 

3.41 
 

0.68 
 

ปานกลาง 
 

4.45 
 

0.61 
 

มาก 

รวมเฉลีย่ 3.48 0.69 ปานกลาง 4.51 0.63 มากท่ีสุด 

   จากตารางท่ี 4.6 พบว่าสภาพปัจจุบันรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  
ของผู ้บริหาร นักเรียน ครู บุคลากร ผู ้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านความสามารถในการแกปั้ญหา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 (X=3.48, 
S.D.=0.69) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การเข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลง  
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 (X=3.65, S.D.=0.67) รองลงมาคือการค้นควา้ 
หาความรู้ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.57 (X=3.57,  S.D.=0.61)  
ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ร่วมกบับุคคลอ่ืน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.41 (X=3.41, S.D.=0.68) 
   ส่วนความตอ้งการรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ของผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู 
บุคลากร ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 (X=4.51, S.D.=0.63) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การเขา้ใจความสัมพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 (X=4.55, S.D.=0.76) 
รองลงมาคือการค้นควา้หาความรู้ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 
(X=4.53,  S.D.=0.69)  ส่วนรายการท่ี มีค่ า เฉ ล่ียต ่ า สุด คือ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  
ร่วมกบับุคคลอ่ืน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 (X=4.45, S.D.=0.61) 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบการ
บริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ องค์ประกอบด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

x̅ S.D. ระดับ x̅ S.D. ระดับ 
1. การท างานและการอยู่ ร่วมกับ
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

3.48 
 

0.67 
 

ปานกลาง 
 

4.65 
 

0.66 
 

มากท่ีสุด 

2. การจดัการและเผชิญสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.50 0.81 
 

มาก 
 

4.64 
 

0.66 
 

มากท่ีสุด 

3. การแสวงหาความรู้ เพื่อน ามา
ปรับใชชี้วิตประจ าวนั 

3.47 
 

0.72 
 

ปานกลาง 
 

4.61 
 

0.66 
 

มากท่ีสุด 

4. ก า ร จั ด ก า ร กั บ ปั ญ ห า แ ล ะ 
ความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.33 
 

0.81 
 

ปานกลาง 
 

4.59 
 

0.61 
 

มากท่ีสุด 

5. การหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค ์ท่ีส่งผลต่อตนเองและผูอ่ื้น 

3.43 0.69 
 

ปานกลาง 
 

4.55 
 

0.69 
 

มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 3.44 0.74 ปานกลาง 4.61 0.66 มากท่ีสุด 
 

   จากตารางท่ี 4.7 พบว่าสภาพปัจจุบันรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  
ของผู ้บริหาร นักเรียน ครู บุคลากร ผู ้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 (X=3.44, 
S.D.=0.74) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การจัดการและเผชิญสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 (X=3.50, S.D.=0.81) รองลงมาคือการท างานและการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น
ได้อย่างมีความสุข ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 (X=3.48, S.D.=0.67) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  
การจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 (X=3.33, S.D.=0.81) 
   ส่วนความตอ้งการรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ของผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู 
บุคลากร ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 (X=4.61, S.D.=0.66) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การท างานและการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 (X=4.65, S.D.=0.66) รองลงมาคือการจดัการ
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และเผชิญสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่างเหมาะสม ค่า เฉล่ียเท่ากับ 4.64 (X=4.64,  S.D.=0.66)  
ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด การหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ท่ีส่งผลต่อตนเองและผูอ่ื้น  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 (X=4.55, S.D.=0.69) 
 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบการ
บริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ องค์ประกอบด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการ 

x̅ S.D. ระดับ x̅ S.D. ระดับ 
1. ก า ร เ ลื อก ใช้ เ ทคโนโลยี ให้
เหมาะสมกับความพิ ก า รและ
เหมาะสมตามวยั 

3.49 0.75 
 

ปานกลาง 4.55 0.74 
 

มากท่ีสุด 

2. ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี  ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น
ชีวิตประจ าวนั 

3.41 
 

0.71 
 

มาก 
 

4.51 
 

0.72 
 

มากท่ีสุด 

3. การ เข้า ถึ งแหล่ ง เ รียน รู้ของ
นักเ รียนท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ดว้ยเทคโนโลยี 

3.47 
 

0.76 
 

ปานกลาง 
 

4.57 
 

0.66 
 

มากท่ีสุด 

4. ก ารแลก เป ล่ี ยน เ รี ยน รู้ ด้ าน
เทคโนโลย ีกบัหน่วยงานภายนอก 

3.39 
 

0.76 
 

ปานกลาง 
 

4.57 
 

0.66 
 

มากท่ีสุด 

5. การใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนั อยา่งเหมาะสม 

3.47 0.87 
 

ปานกลาง 
 

4.57 
 

0.72 
 

มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 3.45 0.77 ปานกลาง 4.56 0.70 มากท่ีสุด 
 

   จากตารางท่ี 4.8 พบว่าสภาพปัจจุบันรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  
ของผู ้บริหาร นักเรียน ครู บุคลากร ผู ้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 (X=3.45, 
S.D.=0.77) โดยรายการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัความพิการ
และเหมาะสมตามวยั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 (X=3.49, S.D.=0.75) รองลงมาคือการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้
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ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนั อย่างเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 (X=3.47, S.D.=0.87) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี กับหน่วยงานภายนอก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 
(X=3.39, S.D.=0.76) 
   ส่วนความตอ้งการรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ของผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู 
บุคลากร ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 (X=4.56, S.D.=0.70) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายดว้ยเทคโนโลย ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคโนโลย ีกบั
หน่วยงานภายนอก และการใชเ้ทคโนโลยีแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.57 (X=4.57, S.D.=0.72) รองลงมาคือการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความพิการและ
เหมาะสมตามวยั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 (X=4.55, S.D.=0.74) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ความรู้
และทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 (X=4.51, S.D.=0.72) 
   สรุปผลการศึกษา สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ พบวา่ 
    1. สภาพปัจจุบนั ของผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน บุคลากร ผูป้กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกดา้น  
    2. ความตอ้งการพฒันารูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิง
บูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ของผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียน บุคลากร ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  
   1. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ 
    ผูท้รงคุณวุฒิไดใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวกบัการพฒันาผูเ้รียนพิการ ว่า  “จากการท่ีผมเป็น
ผู้พิการและท างานด้านคนพิการมาท้ังชีวิตและได้มาท างานร่วมกับโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  
ข้อค้นพบในการพัฒนาเดก็พิการทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ มี 3 ส่วนส าคัญ 
คือ I: Impairment คือ สภาพความพิการ เง่ือนไข ข้อจ ากัด ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ จากความ
พิการ E: Empowerment การพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถของนักเรียนสามารถด ารงชีวิตอย่าง
อิสระ B: Barrier free การจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้
อย่างสะดวก ไม่เป็นภาระกับผู้ อ่ืน และควรเพ่ิม N: Network การใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การพัฒนาท้ัง 4 ส่วน พัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพด้านวิชาการ คุณลักษณะท่ีดี มีสมรรถนะส าคัญของ
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ผู้ เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน หรือสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับบริบทหรือสอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นของผู้ เรียน ได้แก่ 1) ความสามารถในการส่ือสาร ด้วยสภาพความพิการ  
ท าให้ความสามารถในการส่ือสารของเด็ก ๆ บกพร่องไป ท้ังจากสาเหตุสภาพร่างกายและ
ความสามารถในการเรียนรู้ ท้ังสองสาเหตุเกิดจากสภาพความพิการ ดังนีใ้นการพัฒนาสมรรถนะใน
ด้านนี ้ จึงมีความจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูหรือการใช้อุปกรณ์ส่ือสารเสริมทางเลือกอ่ืน  
2) ความสามารถในการคิดในทุกด้าน จึงมีความจ าเป็นต้องคัดกรองเด็กตามความสามารถในการ
เรียนรู้ เพ่ือจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ ของนักเรียนแต่ละบุคคล 3) ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการแก้ปัญหา และกิจกรรมการท างานร่วมกัน  
4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนได้รับการพัฒนาการใช้ทักษะชีวิตการท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถด ารงชีวิตประจ าวัน และจัดการแก้ปัญหา และหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม 5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ในปัจจุบันการใช้
เทคโนโลยีเป็นส่ิงส าคัญท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีช่วยให้นักเรียน
พิการเข้าถึงการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข” (ผูท้รงคุณวุฒิ. สัมภาษณ์,  
4 ตุลาคม 2561) 
    ผู ้ท ร งคุณวุ ฒิ ไ ด้ ใ ห้ สั ม ภ าษ ณ์ เ ก่ี ย วกับ ด้ า นค ว า มส าม า รถ ในก า รคิ ด  
และความสามารถในการแก้ปัญหา “ หากพิจารณาการพัฒนาผู้ เรียนท่ีความพิการตามศักยภาพ 
สามารถพัฒนาด้านการคิดและการแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กันได้ ซ่ึงรวมการพัฒนาท้ังสองด้านไป
ด้วยกันท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนพิการร่างกายไปด้วยกัน มีความเห็นว่า รูปแบบเป็นส่วน
ท่ีสนับสนุนกัน และควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมสมรรถนะส าคัญท่ีให้เกิดในตัวผู้ เรียน 
ส าหรับผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 แต่ท้ังนีก้ารพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว ควรค านึงถึงศักยภาพของ
ผู้ เรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพด้วย  ดังนั้นการส่งเสริม
สมรรถนะให้กับผู้ เรียนด้านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ คิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผลในการคิดและ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้ อ่ืน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกับบุคคลอ่ืน ให้กับนักเรียน
พิการ จ าเป็นต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนท่ีพัฒนา ให้นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถ รู้จักการท างานร่วมกับคนอ่ืน และการท างานแบบกลุ่ม 
เพ่ือร่วมกันคิดและการตัดสินใจ โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแต่ละบุคคล จัดส่ือการเรียนรู้  
ส่ิงอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีท่ี เอื้อต่อการเรียนรู้และการท ากิจกรรมให้ประสบ
ความส าเร็จ” (ผูท้รงคุณวุฒิ. สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562) 
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    ผูท้รงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
ว่า“นักเรียนพิการทางร่างกายฯ การพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การท างานและการ
อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน การแสดงออกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ จะช่วยให้นักเรียนปรับตัวและใช้ชีวิต
ร่วมกับคนอ่ืนได้ดี เกิดความสัมพันธ์อันดี และพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ตลอดจนนักเรียนสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ หรืออาจกล่าวได้ว่าทักษะชีวิต คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีต้อง
เผชิญในชีวิตประจ าว ัน  เ พื ่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย  การใช้ความคิด  
การปรับตัว การตัดสินใจ การส่ือสาร การจัดการกับอารมณ์และความเครียดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับตนเองอย่างเหมาะสม รู้จักเลือกปฏิบัติส่ิงที่ถูกต้อง รวมทั้งการรู้จักยับยั้ง  ชั่งใจ  
จะเป็นผู้ ที่มีเหตุผลและเลือกด ารงชีวิตในทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและความ
จ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียนโรงเรียน
แบบพักประจ า ดังนั้น เดก็จะมีเวลาอยู่ในโรงเรียนตลอด 24 ช่ัวโมงต่อวัน การก ากับดูแลท าได้ง่าย 
เพราะเด็กอยู่ในพื้นท่ีบริเวณจ ากัด แต่การอยู่ ร่วมกันหลาย ๆ คน บริบทและสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีร่มร่ืน สะอาด และมีความปลอดภัย มาอยู่ในโรงเรียน มีส่วนส าคัญในการพักผ่อน
หย่อนใจ และตอบสนองความต้องการทางกายและสมอง” (ผูท้รงคุณวุฒิ. สัมภาษณ์, 4 สิงหาคม 
2562) 
    สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิอีกท่านหน่ึง ซ่ึงได้ให้สัมภาษณ์
เก่ียวกับด้านความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ว่า “สภาพแวดล้อมท่ีจัดได้เหมาะสม ส่งผลให้
นักเรียน ได้มีการพักผ่อนหย่อนใจ มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมชาติ ได้ดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย
ภายในโรงเรียน เพราะนักเรียนมาจากต่างถ่ิน มาอยู่ร่วมกันการมีสภาพแวดล้อมท่ีใกล้เคียงกับชีวิต
จริง มีแหล่งเรียนรู้ได้ศึกษา คลายความคิดถึงกังวลไปได้บ้าง มีความสุขและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่าง
ปกติ” (ผูท้รงคุณวุฒิ. สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2562) 
    สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิอีกท่านหน่ึง ซ่ึงได้ให้สัมภาษณ์
เก่ียวกบัดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต วา่ “ ส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหว  จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดเป็นการพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนท่ีมี
ความส าคัญในทุกด้าน แต่ส าหรับเด็กกลุ่ มนี ้ ควรมีสมรรถนะท่ีจ าเป็นไม่น้อยไปกว่ากัน  
คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างอิสระ ได้แก่ การท่ีคนพิการสามารถด ารงชีวิตประจ าวัน
และจัดการกับชีวิตของตนเอง ก าหนดแนวทางการด ารงชีวิตของตนเอง  พ่ึงตนเองให้ได้มากท่ีสุด 
มีความอิสระทางความรู้สึกนึกคิด มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ตามศักยภาพของตนเอง  อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และสมศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ด้วยความภาคภูมิใจ มีทักษะการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ซ่ึงจะส่งผลให้
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นักเรียนพิการเหล่านี ้อยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีอิสระในตนเอง ” (ผูท้รงคุณวุฒิ . 
สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2562) 
    ผูท้รงคุณวุฒิได้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
ว่า “จากการได้เห็นการพัฒนาโรงเรียน นักเรียน และการส่งเสริมความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถึงแม้
นักเรียนจะมีความพิการ แต่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีน าเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
บูรณาการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ดี  สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคิดว่า การเรียนรู้ของผู้เรียนในยคุปัจจุบันการสอนโดย
ใช้ Coding การประยุกต์ใช้ IOT ในการเรียนการสอนและการประดิษฐ์ชิ้นงาน จะท าให้นักเรียนมี
ทักษะการท างานท่ีดี และครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะการสอนท่ีส่งเสริมผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบัติได้อย่างแท้จริง” (ผูท้รงคุณวุฒิ. สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2562) 
    สอดคลอ้งกับการสัมภาษณ์ของผูท้รงคุณวุฒิอีกท่านหน่ึง ซ่ึงได้ให้สัมภาษณ์ถึง
การพฒันาดา้นการใชเ้ทคโนโลยี ว่า “การเลือกและใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความพิการและ
เหมาะสมตามวัย ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยี ส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตประจ าวัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยกีับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเผยแพร่
ทักษะและความสามารถของนักเรียนพิการทางร่างกายฯ ว่าคนพิการมีความสามารถและพัฒนาได้
เฉกเช่นเดียวกับคนปกติ” (ผูท้รงคุณวุฒิ. สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2562) 
    ผลการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิขา้งตน้น้ี มีความสอดคลอ้งกนัเป็นอย่างดีกบัผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม รวมทั้งยงัพบประเด็นใหม่ ไดแ้ก่ การด ารงชีวิต
อย่างอิสระ (Independent Living ) เป็นความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับนักเรียนพิการทางร่างกายฯ 
ในการด ารงชีวิตควบคู่กบัการใช้ทกัษะชีวิต (Living Skill) จะส่งผลให้นักเรียนมีสมรรถนะด้าน
การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และผูว้ิจยัน าไปเป็นแนวทางการพฒันาสมรรถนะของ
ผูเ้รียน 5 ดงัน้ี 1) ดา้นความสามารถในการส่ือสาร 2) ดา้นความสามารถในการคิดและแกปั้ญหา  
3) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 4) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ  
5) ความสามารถในการด ารงชีวิตอยา่งอิสระ เป็นแนวทางการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการการ
เส ริมส ร้ า งสมรรถนะ เ ชิ งบู รณาก ารส าห รับผู ้ เ รี ยน ท่ี มี คว ามต้อ งก ารจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ต่อไป 
 

   2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงสรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ท่ี ประเด็นค าถาม สรุปข้อความท่ีผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าตอบ 
1 ท่ า น มี แ น ว ค ว า ม คิ ด

อย่ า งไร  ในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจดัการ
การเสริมสร้างสมรรถนะ
เ ชิ งบู รณ าก า รส า ห รั บ
ผู ้เ รียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรี
สังวาลยเ์ชียงใหม่ 

ถึงแมว้่าคนพิการมกัถูกมองให้เป็นผูไ้ร้ ความสามารถหรือ
เป็นภาระ ขาดโอกาสในการเขา้ถึงบริการสาธารณะต่าง  ๆ  
ทั้ ง ท่ีคนพิการ เ ป็นสมา ชิกกลุ่มหน่ึงของสังคมไทยท่ี
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือและพฒันาคุณภาพชีวิตอย่าง
จริงจัง เ ม่ือโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ต้องการสร้าง
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ การดูแลคนพิการในวยั
เรียนมีความซับซ้อน และมีปัญหาท่ีเก่ียวโยงกันไปทุกดา้น 
ดงันั้นการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อใหมี้คุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีขึ้น เป็นตัวช้ีวดัส าคัญท่ีแสดงให้เห็นภาพรวมของ
บุคคล การพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อให้บุคคลเหล่าน้ีสามารถ
ใช้ ชี วิ ตประจ า วันได้โดยผ่ านการบ ริก าร ช่วย เห ลือ  
ด้านการแพทย์ การ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านการศึกษา  
ด้านอาชีพ ตลอดจนด้านสังคม เพื่อให้คนพิการสามารถมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณค่า 

2 รูปแบบการบริหารจดัการ
การเสริมสร้างสมรรถนะ
เ ชิ งบู รณ าก า รส า ห รั บ
ผู ้เ รียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรี
สั งวาลย์ เ ชี ยงใหม่  ควร
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

รูปแบบการบริหารจดัการการพฒันาสมรรถนะของผูพ้ิการ 
ในวัยเรียน องค์ประกอบเพิ่มเติมท่ีเป็นส่วนส าคัญคือ 
องค์ประกอบท่ี 1 ระบบ (system) คือระบบเป็นปัจจยัหลกัท่ี
ไดรั้บการพฒันาแบบองคร์วม โรงเรียนควรตอ้งมีการบริหาร
จดัการท่ีเป็นระบบมีเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการด าเนินการท่ี
ชดัเจนเพื่อเป็นหลกัการวางแผนเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบติั
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
     องค์ประกอบท่ี 2 ทักษะ (skills) การพัฒนาทักษะของ
ครูผูส้อนบุคลากรให้มีความรู้ทกัษะการพฒันาเชิงบูรณาการ
อย่างเช่ียวชาญเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทกัษะนั้นไปยงั
ผูเ้รียนได ้ 

 องค์ประกอบด้านท่ี 3 ค านึงถึงความแตกต่างของความ
พิการ (Impairment) นักเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
ควรมีองคป์ระกอบน้ีเพื่อจดับริการส่ือเทคโนโลยี ส่ิงอ านวย
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ท่ี ประเด็นค าถาม สรุปข้อความท่ีผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าตอบ 
ความสะดวกและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้กับ
คนพิการ รวมถึงการจดับริการทางดา้นการแพทย ์เพื่อให้คน
พิการสามารถใชชี้วิตอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข มีสัมมาชีพ 
มีเกียรติภูมิแห่งตนและมีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ และเป็นการยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนพิการได ้

องค์ประกอบด้านท่ี  4 การเพิ่มขีดความสามารถ 
(Empowerment) การเพิ่มขีดความสามารถหรือศกัยภาพตาม
ความสามารถ ตามความถนัดของคนพิการด้านวิชาการ  
ดา้นอาชีพ ดา้นสังคม อารมณ์ จิตใจ ให้จนถึงขีดสุดของคน
พิการแต่ละคน 

 องค์ประกอบด้านท่ี 5 การสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีปราศจาก
อุปสรรค (  Barrier Free ) การสร้างสภาพ  แวดล้อมท่ี
ปราศจากอุปสรรคเป็นเร่ืองส าคัญมาก ส่งผลให้นักเรียน
ไดรั้บการบริการ ลดอุปสรรค และเอ้ือต่อการเขา้ถึงบริการ
ต่าง ๆท่ีเหมาะสม และองค์ประกอบสุดท้าย องค์ประกอบ
ด้านท่ี 6 เครือข่าย (Network) การให้ชุมชน ภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้มามีส่วนร่วมกบั
ทางโรงเรียนในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและการบริหาร
จดัการสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3 การเสริมสร้างสมรรถนะ
เ ชิ งบู รณ าก า รส า ห รั บ
ผู ้เ รียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรี
สังวาลย์เชียงใหม่  ควรมี
สมรรถนะดา้นใดบา้ง 

สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  นั้ นควรจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถการแสดงออกด้านสังคมอารมณ์ จิตใจ 
กิจกรรมร่วมกับชุมชน กิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการ
เทคโนโลย ีแบบองคร์วม เพื่อใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะเชิงบูรณา
ก า ร  ไ ด้ แ ก่  1)  ด้ า น ค ว า มส า ม า ร ถ ในก า ร ส่ื อส า ร  
2)  ด้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า  
3)  ด้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ ทั ก ษ ะ ชี วิ ต  
4)  ด้ า นค ว า มส าม า รถ ในก า ร ใ ช้ เ ท ค โน โล ยี  แ ล ะ  
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ท่ี ประเด็นค าถาม สรุปข้อความท่ีผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าตอบ 
5) ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างอิสระ เป็นแนวทาง
การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรี
สังวาลยเ์ชียงใหม่ 

4 องค์ประกอบของรูปแบบ
การบ ริหารจัดการการ
เสริมสร้างสมรรถนะเชิง
บูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ี
มีความต้องการจ า เ ป็น
พิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์
เ ชี ย ง ใ ห ม่  ค ว ร
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

องค์ประกอบของรูปแบบควรประกอบด้วย ช่ือเร่ือง 
วตัถุประสงค์ หลกัการ และกระบวนการของรูปแบบ และมี
องคป์ระกอบย่อยท่ีเป็นสมรรถนะเชิงบูรณาการของผูเ้รียนท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพของผู ้เ รียน  มีความเห็นยืนยันว่า 
องคป์ระกอบย่อย 5 องคป์ระกอบมีความเหมาะสมกบับริบท
ของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ได้แก่ แสวงหาความรู้ 
ความเขา้ใจ ความหวงัดีต่อนกัเรียนอยา่งจริงใจ ความเป็นผูน้ า
ของผูบ้ริหาร และการประเมิน ผล 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิ, 9 พฤศจิกายน 2562, สัมภาษณ์) 

 

   จากตารางท่ี 4.9 สรุปบนัทึกการสนทนากลุ่มหลงัจากมีการใชข้อ้ค าถามท่ีใชใ้นการจดั
สนทนากลุ่มจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เน้ือหา 
ตามประเด็นการสนทนาและความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ  รูปแบบการบริหารท้ัง 4 ส่วน (IEBN) 
ควรเพ่ิม S: System และ S:Skills เป็นรูปแบบใหม่ (2SIEBN) พัฒนาท่ีตัวนักเรียนเป็นหลัก ซ่ึงถือว่า
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพด้านวิชาการ คุณลักษณะท่ีดี มีสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ งหมด จึงได้รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  
2SIEBN MODEL มีองคป์ระกอบคือ 
    1. S1 หมายถึง System คือการบริหาร จดัการในด้านต่างๆ ของโรงเรียน ได้แก่ 
โครงสร้าง นโยบาย กลยทุธ์ และรูปแบบการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ผูเ้รียนท่ีมีความ
จ าเป็นพิเศษให้เป็นไปไดอ้ย่างเหมาะสม รวดเร็ว ทนัสมยั ภายใตก้ารขบัเคล่ือนตามกรอบแนวคิด 
KULYA TECHNIQUE ของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 
     - Knowledge (K) เป็นการมุ่งเสริมสร้างใหค้รูและบุคลากร มีการพฒันาตนเอง
เพื่อแสวงหาความรู้ เพื่อออกแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพตามสมรรถนะท่ีตอ้งการ  
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มีการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อออกแบบการเรียนการสอนเพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ 
     - Understand (U) หมายถึง การด าเนินงานดว้ยความเขา้ใจเขา้ถึงอย่างแทจ้ริง
ในบริบทของนกัเรียนและสร้างโอกาสใหน้กัเรียนมีความมัน่คง และทกัษะอาชีพได ้
     - Love (L) เป็นการแสดงถึงความรัก ความเอน็ดู ความหวงัดี ต่อนกัเรียนอย่าง
จริงใจ การปฏิบติัต่อนกัเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษทุกคนอย่างเท่าเทียมดว้ยความจริงใจ และเป็นไป
ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
     - Yearning (Y) ความปรารถนาของผูบ้ริหารและองค์กรสถาบันในการมุ่ง
พฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะอยา่งเตม็ขีดความสามารถดว้ยเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีหลากหลาย 
     - Action After  Review (A) การประเมินผล วิเคราะห์ขอ้มูล และถอดบทเรียน
เพื่อศึกษาปัจจยัความส าเร็จและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาวางแผนใหแ้ก่ผูเ้รียนต่อไป 
    2. S2 หมายถึง Skill ทกัษะ คือ การพฒันาครูผูส้อน บุคลากรของโรงเรียนให้มี
ทกัษะ ความรู้ความสามารถของตนเองให้มีความเช่ียวชาญ โดยมีการจดัท าแผนการด าเนินงาน
ทกัษะในทุกฝ่ายงานของโรงเรียน เพื่อใหส้ามารถเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบติังาน เช่น กิจกรรม
การวางแผนแนวทางการพฒันาฝ่ายงาน กิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากร กิจกรรมพฒันาระบบงาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพนกัเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่การ
พฒันาถ่ายทอดความรู้ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษให้ไดรั้บทกัษะในการเสริมสร้างสมรรถนะเชิง
บูรณาการได ้
    3. I หมายถึง Impairment คือ การจัดการสภาพความพิการของผูเ้รียนท่ีมีความ
หลากหลายทางด้านร่างกาย โดยเชิงนโยบายโรงเรียนได้มีการจัดตั้ งฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และสุขอนามัย มีหน้าท่ีให้บริการบ าบัดฟ้ืนฟู เตรียมความพร้อม แก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ไดดี้ขึ้น โดยใชก้ระบวนการทางกายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดั และการฟ้ืนฟูอ่ืนใด  
ท่ีจะสามารถพฒันาความสามารถทางร่างกายและการเคล่ือนไหวส าหรับนกัเรียน 
   จากแนวทางการพฒันาฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย ท าให้เกิดการด าเนิน
โครงการส าคญั เช่น “โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางดา้นร่างกายส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางดา้นร่างกายส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ” 
เป็นการจดักลุ่มผูเ้รียนตามขอ้จ ากดัทางร่างกาย และการใหบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพควบคู่ไปกบัการ
จดัการเรียนการสอน เพื่อเป็นการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นองค์รวม ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างงกายนักเรียน กิจกรรมอาชาบ าบัด กิจกรรมธาราบ าบัด  
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กิจกรรมผ่าตดัแกไ้ขความพิการ กิจกรรมจดัท า/จดัหารถเข็น กายอุปกรณ์ เคร่ืองช่วยความพิการ  
และซ่อมบ ารุง/ดดัแปลง กิจกรรมป้องกนัและลดอตัราการเกิดแผลกดทบั เป็นตน้ 
    4. E หมายถึง Empowerment คือการพฒันาศกัยภาพหรือเพิ่มขีดความสามารถท่ี
เหลืออยู่ของผูเ้รียนให้มีสมรรถนะด้านการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการท างานและการ
อาศยั อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น การแสดงออกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์จะช่วยให้นกัเรียนปรับตวัและใชชี้วิต
ร่วมกบัคนอ่ืนไดดี้ เกิดความสัมพนัธ์อนัดี และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  มีทกัษะการท างานอาชีพ
พื้นฐาน เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพด้วยการใช้ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
การปฏิบติังานสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัได ้ไม่เป็นภาระผูอ่ื้น 
    5. B หมายถึง Barrier – free คือ การจดัเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อผูเ้รียน
ให้สามารถเข้าถึงบริการและสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขจัดปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการด ารงชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ท่ีเป็นทกัษะต่าง ๆ รวมถึงอาคาร 
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ ยานพาหนะ ส่ือ เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนใดเพื่อขจดั
อุปสรรคเหล่าน้ี 
    6. N หมายถึง Network คือ องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน บุคคล ชุมชน 
หน่วยงานทอ้งถ่ิน ตลอดจน ผูป้กครอง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สามารถศึกษาต่อไดท้ั้งสายสามสามญั และ สายอาชีพ พฒันางานอาชีพเพื่อการมีงาน
ท า สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว  
ท าใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ และ พลโลก  
   โรงเรียนมีการจดัการเครือข่ายภาคีในการพฒันาเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ผู ้เรียนในด้านต่างๆ เช่น เครือข่ายด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย โดยฝ่ายงานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ไดป้ระสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ภาควิชากายภาพบ าบดั และภาควิชา
กิจกรรมบ าบัด  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  ภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์   
คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ กองพนัสัตว์ต่าง  
(ค่ายตากสิน) มูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ เพื่อให้นักเรียน  
ไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด และคงไวซ่ึ้งความสามารถทางร่างกาย ลดขอ้จ ากดั และพฒันาศกัยภาพสูงสุด 
เป็นตน้ 
    นอกจากน้ี  ย ัง มีการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ เครือข่ายด้านอาชีพ  
เครือข่ายด้าน ICT เป็นต้น โดยมีแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามขั้นตอนคือ 1) การแสวงหาผูร่้วมพฒันา 2) การสร้างขอ้ตกลงและร่วมวางแฟน
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พฒันาสมรรถนะเชิงบูรณาการแก่ผูเ้รียน 3) การร่วมด าเนินงานและก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
และ 4) การทบทวนผลการด าเนินงาน 
    รูปแบบการบริหารจัดการ 2SIEBN ส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็น
พิเศษให้ไดรั้บทกัษะในการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการทั้ง 5 ดา้น คือ 1) ดา้นความสามารถ
ในการส่ือสาร 3)  ด้านความสามารถในการคิด 3)  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  
4) ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และ 5) ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

 
แผนภาพที่ 4.1 รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ 

ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ 
 

   3. ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์  
ของรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เ รียนท่ีมี  
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ   
ดงัตาราง 4.10 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์
ของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

รายการประเมิน μ σ ระดับความเป็นไปได้ 
ความถูกตอ้ง 4.67 0.51 มากท่ีสุด 
ความเหมาะสม 4.60 0.53 มากท่ีสุด 
ความเป็นไปได ้ 4.73 0.48 มากท่ีสุด 
ประโยชน ์ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.75 0.38 มากท่ีสุด 

    จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผลการตรวจสอบรูปแบบ ความถูกตอ้ง/ความเหมาะสม/
ความเป็นไปได/้ประโยชน์ โดยผูท้รงคุณวุฒิ ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (μ= 4.75, σ= 0.38) 
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินด้านความถูกต้องของการพฒันารูปแบบการ
บริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน 

ด้านความถูกต้อง 
ผลการประเมิน 

μ σ ระดับ 
1 รูปแบบน้ีมีความถูกตอ้ง สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทาง

ในการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษได ้

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2 รูปแบบน้ีมีความถูกต้องตามรูปแบบมีความชัดเจน
และผลท่ีได้จากการด า เ นินการมีประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

3 รูปแบบน้ีมีความถูกตอ้ง สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 4.60 0.45 มากท่ีสุด 
รวมเฉลีย่ 4.67 0.51 มากท่ีสุด 

 

    จากตาราง ท่ี  4.11 พบว่าผลการวิ เคราะห์ข้อมูลแบบตรวจสอบรูปแบบ 
ด้านความถูกตอ้ง ของรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  ของผูท้รงคุณวุฒิ โดยรวมอยู่ใน
ระดบั มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 (μ= 4.67) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ รูปแบบน้ีมีความ
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ถูกตอ้ง สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการเสริมสร้าง สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษได้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 (μ=4.80) รองลงมาคือรูปแบบน้ีมีความถูกตอ้ง
ตามรูปแบบ มีความชดัเจนและผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการมีประโยชน์ต่อสถานศึกษา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.60 (μ=4.60) และรูปแบบน้ีมีความถูกตอ้ง สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 (μ=4.60) 
 

ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตรวจสอบรูปแบบด้านความเหมาะสมของการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้ เ รียน 
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน 

ด้านความเหมาะสม 
ผลการประเมิน 

μ σ ระดับ 
1 รูปแบบมีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็น

รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะ
เชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 

2 รูปแบบมีความสอดคล้องกับแนวทางการพฒันา
สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ อ่ืน ๆ ภายใตน้โยบายส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.60 0.54 มากท่ีสุด 

3 รูปแบบมีระบบองคป์ระกอบท่ีชดัเจน 4.40 0.55 มากท่ีสุด 
4 กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการมี

ความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบติัจริง 
4.60 0.55 มากท่ีสุด 

5 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างสมรรถนะเชิง
บูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษท่ีระบุไว้ในรูปแบบมีความเหมาะสมและ
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.60 0.53 มากท่ีสุด 
 

    จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบตรวจสอบรูปแบบดา้นความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  ของผูท้รงคุณวุฒิ โดยรวมอยู่ในระดับ  
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 (μ=4.67) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ แนวทางการพฒันาการ
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บริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
ท่ีระบุไวใ้นรูปแบบมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 (μ=4.80) 
รองลงมาคือรูปแบบน้ีมีความเหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  
รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ
ต้องการจ า เ ป็นพิ เศษในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ อ่ืน  ๆ ภายใต้นโยบาย 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
มีความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบติัจริง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 (μ=4.60) ส่วนรายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ รูปแบบมีระบบองคป์ระกอบท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.4 (μ=4.40) 
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินด้านความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการ 
จ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน 

ด้านความเป็นไปได้ 
ผลการประเมิน 

μ σ ระดับ 
1 รูปแบบน้ีสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้ 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
2 รูปแบบน้ีเป็นท่ียอมรับได ้ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
3 ความเป็นไปไดท่ี้สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกดัส านกั

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชไ้ด ้

4.80 0.45 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.73 0.48 มากท่ีสุด 
 

    จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบประเมินดา้นความเป็นไปได้ 
ของรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ของผูท้รงคุณวุฒิ โดยรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.73 (μ=4.67) โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ รูปแบบน้ีสามารถน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ และความเป็นไปไดท่ี้สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกดัส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ได้ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 (μ=4.80)  
ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ รูปแบบน้ีเป็นท่ียอมรับได ้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 (μ=4.60) 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินด้านความเป็นประโยชน์ ของการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ของผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน 

ด้านความเป็นประโยชน์ 
ผลการประเมิน 

μ σ ระดับ 
1 รูปแบบน้ีมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาอ่ืนในส านัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

2 การน ารูปแบบไปใช้ท าให้สถานศึกษามีความมั่นใจ
ในการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษมากยิง่ขึ้น 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

3 การด าเนินการตามรูปแบบมีความชดัเจนและผลท่ีได้
จากการด าเนินการมีประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4 ข้อมูลท่ีได้จากการด าเนินการตามรูปแบบจะเป็น
แนวทางในการพฒันาการเสริมสร้างสมรรถนะเชิง
บูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ส านกับริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
 

    จากตารางท่ี  4.14 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินด้านความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ของผูท้รงคุณวุฒิ โดยรวมอยู่ในระดับ  
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.00 (μ=5.00) โดยทุกรายการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 5.00 (μ=5.00) 
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  ระยะท่ี 3 ผลการศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะ 
เชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
   จากผลการน า รูปแบบการบ ริหา รจัดก าร  2SIEBN MODEL ไปใช้ ในก าร 
ด าเนินการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และศึกษาผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผูป้กครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูมี้ส่วนได้เสีย  
ท่ีมีผลต่อการใช้รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความต้องการจ า เป็นพิ เศษ  โรงเรียนศรีสังวาลย์เ ชียงใหม่  ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับ  
ปีการศึกษา 2563 มีผลการศึกษาดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และจากผลการใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ (เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563) 

ผลการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ/ระดับ 

ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละ/ระดับ 

ผลการพฒันา 
ร้อยละ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

90.95 
ระดบัดีเยีย่ม 

93.05 
ระดบัดีเยีย่ม 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2.10 

ภาษาไทย 87.19 91.45 4.26 
คณิตศาสตร์ 87.55 88.45 0.90 
วิทยาศาสตร์ 92.78 94.19 1.41 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 90.67 93.61 2.94 
ภาษาต่างประเทศ (องักฤษ) 88.27 89.85 1.58 
สุขศึกษาพลศึกษา 93.64 95.52 1.88 
ศิลปะ 96.09 96.93 0.84 
การงานอาชีพ 91.44 94.04 2.60 
2. ผลการประเมินสมรรถนะผูเ้รียน 86.93 

ระดบัดี 
90.03 

ระดบัดีเยีย่ม 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3.10 
ดา้นความสามารถในการส่ือสาร 86.94 89.14 2.20 
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ผลการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ/ระดับ 

ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละ/ระดับ 

ผลการพฒันา 
ร้อยละ 

ด้านความสามารถในการคิดและ
แกปั้ญหา 

85.71 87.41 1.70 

ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

88.49 93.72 5.23 

ด้ า น ค ว า มส า ม า ร ถ ใ นก า ร ใ ช้
เทคโนโลย ี

84.06 86.51 2.45 

ด้านความสามารถในการด ารงชีวิต
อยา่งอิสระ 

89.45 93.41 3.96 

 

    จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผลการศึกษาผลการใช้ รูปแบบการบริหารจัดการ 
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณาการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ มีดงัน้ี 
     1. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาพรวมอยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม ร้อยละ 90.95 ปีการศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
ร้อยละ 93.05 จะเห็นไดว้่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยู่ในระดบัดีเยี่ยม ทั้งสองปีการศึกษา แต่มีผล
การพฒันาความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้รูปแบบการบริหารจดัการ 
การเส ริมส ร้างสมรรถนะ เ ชิงบู รณ าการส าห รับผู ้เ รียน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
     2. ผูเ้รียนมีผลการประเมินสมรรถนะเชิงบูรณาการ การศึกษา 2562 ภาพรวม
อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 86.93 ปีการศึกษา 2563 ผูเ้รียนมีผลการประเมินสมรรถนะเชิงบูรณาการ 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ร้อยละ 90.03 มีผลการพฒันาความกา้วหนา้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10  
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ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารจัดการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
โดยใช้รูปแบบ 2SIEBN ระหว่างปีการศึกษา 2562 กบั ปีการศึกษา 2563 รายข้อ 
 

ข้อ ผลการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

2562 2563 

x  S.D. ระดับ ล ำดับ x  S.D. ระดับ ล ำดับ 
1 โรงเรียนก าหนดโครงสร้าง นโยบาย 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ อตัลกัษณ์และ
เอกลักษณ์เหมาะสม ตรงกับบริบท
ของโรงเรียนและนักเรียนท่ีมีความ
บกพ ร่อ งท า ง ร่ า ง ก า ยห รือก า ร
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 

4.24 0.53 มาก 25 4.73 0.44 มาก
ท่ีสุด 

8 

2 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรมีการแสวงหาความรู้
และพฒันาตนเอง 

4.41 0.63 มาก 20 4.74 0.45 มาก
ท่ีสุด 

7 

3 โรงเรียนจัดการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมมีการวางแผนการท างานและ
พฒันางานร่วมกันของครู  บุคลากร 
นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน 

4.36 0.70 มาก 22 4.74 0.45 มาก
ท่ีสุด 

7 

4 โรงเรียนไดข้บัเคล่ือนการด าเนินงาน
มุ่งสู่การพฒันาทกัษะ  สมรรถนะท่ี
ส าคญัของนกัเรียนอยา่งมมีคุณภาพ 

4.36 0.63 มาก 22 4.75 0.44 มาก
ท่ีสุด 

6 

5 ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานด้วยความ
เข้าใจ  เข้าถึงอย่างแท้จริง ในการ
พฒันา ผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการเรียนรู้
สมรรถนะส าคญัและทกัษะช้ีวดั 

4.36 0.69 มาก 22 4.74 0.43 มาก
ท่ีสุด 

7 
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ข้อ รูปแบบ 

ระดับความพงึพอใจ 

2562 2563 

x  S.D. ระดับ ล ำดับ x  S.D. ระดับ ล ำดับ 
6 บุคลากรทุกด้านในโรงเรียนมีความ

รัก  ความหวงัดี  ยอมรับซ่ึงกันและ
กัน ร่วมมือและท างานร่วมกันเพื่อ
ส ร้างสรรค์  การด า เ นินงานของ
โรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
 

4.22 0.71 มาก 26 4.76 0.42 มาก
ท่ีสุด 

5 

7 ผู ้ บ ริ ห า ร มี ค ว า ม เ ท่ี ย ง ธ ร ร ม 
บริหารงานตามหลักคุณธรรม มี
จริยธรรม แสดงความรัก หวงัดีต่อ
บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
เสมอ 

4.32 0.70 มาก 24 4.64 0.49 มาก
ท่ีสุด 

14 

8 ผู ้บ ริหารมีความตระหนัก แสดง
คว ามปร า รถนาและ เน้น ย  ้ า ให้
บุคลากรทุกคนมุ่งพฒันานักเรียนให้
มีสมรรถนะพฒันาความสามารถให้
เต็มความศักยภาพ ภายใต้เง่ือนไข
และขอ้จ ากดัท่ีหลากหลาย 

4.44 0.64 มาก 17 4.76 0.42 มาก
ท่ีสุด 

5 

9 ครู ผู ้บริหาร ส่งเสริม สร้างความ
ปรองดองและการจัดการความ
ขดัแยง้ท่ีเกิดขึ้นอยา่งสร้างสรรค ์

4.48 0.62 มาก 14 4.75 0.43 มาก
ท่ีสุด 

6 

10 ผู ้บ ริหารมีการ เ อ้ืออ านวยความ
ส ะ ด ว ก  ค ว บ คุ ม  ก า กั บ  แ ล ะ
ประ เ มินผลการด า เ นินงานของ
โรงเรียนเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง 

4.38 0.65 มาก 21 4.76 0.42 มาก
ท่ีสุด 

5 

11 ครูผูส้อนมีการออกแบบการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมตรงกับความต้องการ

4.38 0.62 มาก 21 4.76 0.44 มาก
ท่ีสุด 

5 
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ข้อ รูปแบบ 

ระดับความพงึพอใจ 

2562 2563 

x  S.D. ระดับ ล ำดับ x  S.D. ระดับ ล ำดับ 
จ าเป็นของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางดา้นร่างกายหรือการเคล่ือนไหว 
หรือสุขภาพ 

12 ค รูผู ้สอนมีการวางแผนกา รจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล( IEP) ของ
นักเรียนแต่ละคนตามความตอ้งการ
จ าเป็น  เหมาะสม สอดคล้อง กับ
ศักยภาพความสามารถของผูเ้รียน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.46 0.65 มาก 16 4.73 0.44 มาก
ท่ีสุด 

8 

13 ครูผูส้อนมีการจดักระบวนการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย 

4.35 0.69 มาก 23 4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

7 

14 ครูและบุคลากรมีการจดับริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของนักเรียนตามความ
ตอ้งการจ าเป็นของแต่ละบุคคลดว้ย
การบูรณาการควบคู่กับการจัดการ
เรียนการสอน 

4.67 0.51 มาก 7 4.78 0.41 มาก
ท่ีสุด 

4 

15 ครูและบุคลากรมีความตระหนักรู้ 
เข้าใจ และสามารถจัดการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ด้านร่างกาย  จิตใจ 
พฤติกรรมได้เหมาะสมกับนักเรียน
แต่ละบุคคลตามพยาธิสภาพ 

4.60 0.56 มาก 10 4.70 0.47 มาก
ท่ีสุด 

11 

16 โ ร ง เ รี ย น จั ด ใ ห้ มี ง า น ฟ้ื น ฟู
สมรรถภาพ พยาบาลเพื่อท าการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ บ าบดัรักษาพยาธิสภาพ
และสุขภาวะเบ้ืองตน้ของนักเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 

4.56 0.56 มาก
ท่ีสุด 

11 4.76 0.42 มาก
ท่ีสุด 

5 
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ข้อ รูปแบบ 

ระดับความพงึพอใจ 

2562 2563 

x  S.D. ระดับ ล ำดับ x  S.D. ระดับ ล ำดับ 
17 โ ร ง เ รี ย น จั ด ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง

สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู ้เ รียนให้
สามารถเข้าถึงบริการและปฏิบัติ
กิจกรรมได้ด้วยความสะดวก ขจัด
อุปสรรคในการเค ล่ือนไหว ทั้ ง
อ า ค า ร  ส ถ าน ท่ี  แหล่ ง เ รี ย น รู้  
ยานพาหนะ ส่ือ  เทคโนโลยี  ส่ิ ง
อ านวยความสะดวก อ่ืนใด  ให้
ครอบคลุม เหมาะสมกบัความพิการ
ของนกัเรียน 

4.42 0.58 มาก 19 4.74 0.45 มาก
ท่ีสุด 

7 

18 ผู ้บ ริหาร คณะครูและบุคลากรมี
ความตระหนักถึง เข้าใจและเข้าถึง
ความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือ
การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพของ
นัก เ รี ยนแต่ ล ะบุ คคล  ส ามารถ
วางแผน ด าเนินงาน/กิจกรรม ได้
เหมาะสมตรงกับความต้องการ
จ า เ ป็ นขอ งนั ก เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

4.36 0.62 มาก 22 4.84 0.36 มาก
ท่ีสุด 

2 

19 ผูบ้ริหารไดว้างแผน  ด าเนินงาน จดั
วางตวับุคลากรไดเ้หมาะสมกบังานท่ี
ปฏิบัติรวมทั้ งมีการ ควบคุมก ากับ
ติดตามผล 

4.47 0.59 มาก 15 4.76 0.44 มาก
ท่ีสุด 

5 

20 ผู ้บ ริหาร  คณะค รูและบุคลากร
ร่วมกันจัดซ้ือ จัดหาประสานงาน
หน่วยภูมิปัญญาท้องถ่ิน งานต่างๆ 
ชุมชนในการให้บริการ ส่ือ อุปกรณ์ 

4.43 0.63 มาก 18 4.72 0.44 มาก
ท่ีสุด 

9 
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ข้อ รูปแบบ 

ระดับความพงึพอใจ 

2562 2563 

x  S.D. ระดับ ล ำดับ x  S.D. ระดับ ล ำดับ 
นวตักรรมเทคโนโลยี กายอุปกรณ์ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนใดให้
เหมาะสมเพียงพอกบันกัเรียน 

21 นัก เ รี ยนทุ กคนได้ รับก า ร ฟ้ื นฟู
สมรรถภาพด้านต่างๆ ตามความ
บกพร่อง ความต้องการจ าเป็นของ
แต่ละบุคคลอยา่งทัว่ถึง 

4.36 0.68 มาก 22 4.74 0.43 มาก
ท่ีสุด 

7 

22 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน มุ่งให้
นักเรียนท่ีบกพร่องทางด้านร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ  ได้
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ชี วิ ต  ส า ม า ร ถ
ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ชี วิ ตป ร ะ จ า วัน
สมรรถนะส าคญั 

4.64 0.54 มาก 8 4.74 0.43 มาก
ท่ีสุด 

7 

23 นักเรียนท่ีบกพร่องทางด้านร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ  มี
ความสามารถในการเ รียน รู้ตาม
หลัก สูตร มีคุณภาพ เ ป็นไปตาม
เป้าหมายของโรงเรียน 

4.71 0.50 มาก 5 4.85 0.35 มาก
ท่ีสุด 

1 

24 นกัเรียนมีพฒันาการส่ือสาร สามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัไดต้าม
ศกัยภาพ 

4.32 0.61 มาก 24 4.69 0.46 มาก
ท่ีสุด 

12 

25 นัก เ รี ยน มีทักษะกา รแก้ ปัญหา 
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะห์   แ ก้ ปั ญห า 
อุปสรรค  เฉพาะหน้ า แล ะ ต าม
สถานการณ์ต่างๆท่ีประสบอยู่ ได้
อยา่งสมเหตุสมผล 

4.43 0.54 มาก 18 4.68 0.48 มาก
ท่ีสุด 

13 
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ข้อ รูปแบบ 

ระดับความพงึพอใจ 

2562 2563 

x  S.D. ระดับ ล ำดับ x  S.D. ระดับ ล ำดับ 
26 นักเ รียนทักษะการคิด วิ เคราะห์  

สังเคราะห์ สร้างสรรค ์มีวิจารณญาณ 
อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างองค์
ความรู้ ไดต้ามศกัยภาพของตนเอง 

4.48 0.52 มาก 14 4.68 0.46 มาก
ท่ีสุด 

13 

27 นักเรียนมีทกัษะช้ีวดั สามารถเรียนรู้ 
ปฏิบัติกิจกรรม กิจวัตรประจ าวัน
ท า ง า น  มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์  ส ร้ า ง
สัมพนัธภาพท่ีดี อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นใน
สังคมโลก 

4.55 0.53 มาก 12 4.70 0.47 มาก
ท่ีสุด 

11 

28 นั ก เ รี ย น มี ทัก ษ ะ ก า ร เ ลื อ ก  ใ ช้
น วั ต ก ร ร ม เ ท ค โ น โ ล ยี อ ย่ า ง
ห ล า ก ห ล า ย มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี  ด้วยกระบวนการ ท่ี
เ ห ม า ะ ส มป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบติังานต่างๆ ได ้ตามศกัยภาพแต่
ละช่วงวยั 

4.53 0.52 มาก 13 4.71 0.46 มาก
ท่ีสุด 

10 

29 นัก เ รี ยน มีทักษะอา ชีพพื้ นฐ าน 
สามารถปฏิบติักิจกรรมเป็นขั้นตอน
ตามความยาก-ง่าย สอดคล้องกับ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละ
บุคคล 

4.56 0.52 มาก 11 4.71 0.46 มาก
ท่ีสุด 

10 

30 นักเรียนสามารถประยุกต์ น าความรู้
ต่ างๆประยุกต์ใช้กับการด า เ นิน
ชีวิตประจ าวนัได ้

4.10 0.62 มาก 27 4.81 0.40 มาก
ท่ีสุด 

3 

31 โรงเรียนรับการส่งเสริม สนับสนุน
จากหน่วยงานการพฒันาบุคลากรให้

4.72 0.49 มาก
ท่ีสุด 

4 4.62 0.49 มาก
ท่ีสุด 

15 
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ข้อ รูปแบบ 

ระดับความพงึพอใจ 

2562 2563 

x  S.D. ระดับ ล ำดับ x  S.D. ระดับ ล ำดับ 
มีองค์ความรู้ด้านต่างๆ ทั้ งภายใน
และภายนอกสังกดั 

32 โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ
ในการจดัการศึกษา ส าหรับนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ  
จากองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชนอยา่งต่อเน่ือง 

4.64 0.42 มาก
ท่ีสุด 

8 4.76 0.42 มาก
ท่ีสุด 

8 

33 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรด้าน
ต่ า ง ๆ เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถให้ เ กิดผลสัมฤทธ์ิ
สมรรถนะส าคญัของนักเรียนสูงขึ้น
และมีคุณภาพ 

4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

3 4.74 0.44 มาก
ท่ีสุด 

7 

34 การเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ
ของชุมชน หน่วยงานภายยอกเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ ท่ี ดีและความ
สามคัคีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

4.70 0.46 มาก
ท่ีสุด 

6 4.72 0.44 มาก
ท่ีสุด 

7 

35 โรง เ รียนมีระบบดูแลช่วย เหลือ
นักเรียนท่ีส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
สมรรถนะส าคัญและคุณภาพช้ีวดั
ของนัก เ รี ยน ท่ี มีความบกพร่อง
ทางดา้นร่างกายหรือการเคล่ือนไหว
หรือสุขภาพอย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพ 

4.32 0.65 มาก 24 4.72 0.45 มาก
ท่ีสุด 

6 

36 โรงเรียนมีการวางแผนด าเนินงานจดั
กิจกรรม/โครงการตามความสนใจ
ของนักเรียนโดยค านึงถึงศักยภาพ

4.62 0.52 มาก
ท่ีสุด 

9 4.75 0.43 มาก
ท่ีสุด 

7 
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ข้อ รูปแบบ 

ระดับความพงึพอใจ 

2562 2563 

x  S.D. ระดับ ล ำดับ x  S.D. ระดับ ล ำดับ 
ของนัก เ รี ยน ท่ี มีความบกพร่อง
ทางดา้นร่างกายหรือการเคล่ือนไหว
หรือสุขภาพ 

37 โรงเรียนจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย  สุ ข ภ า พ จิ ต ท่ี
เหมาะสม ปลอดภยัส าหรับนักเรียน
และบุคลากรทุกคนใหมี้ความสุข 

4.10 0.59 มาก 27 4.73 0.45 มาก
ท่ีสุด 

5 

38 โรง เ รี ยน มีก ารบ ริหารง าน ฝ่ าย
บริหารงานทัว่ไป บุคคล วิชาการและ
งบประมาณ  ท่ี มีประ สิท ธิ ภ าพ
สามารถขับเคล่ือนงาน/กิจกรรม
โครงการต่างๆไดอ้ย่างราบร่ืน บรรลุ
วตัถุประสงค ์

4.76 0.48 มาก
ท่ีสุด 

2 4.74 0.45 มาก
ท่ีสุด 

14 

39 โรงเรียนมีการบริหารขับเคล่ือนให้
องค์กรมีความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางด้านร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 

4.74 0.46 มาก
ท่ีสุด 

3 4.78 0.41 มาก
ท่ีสุด 

5 

40 โรงเรียนสร้างองค์กรภาคีเครือข่าย 
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
บุคคล รวมถึงองค์กรท้องถ่ิน ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ผูป้กครองเพื่อพฒันา
นักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน สมรรถนะส าคญัทั้งการศึกษา
ต่อท่ีสูงขึ้ นและ/หรือ การต่อยอด
อาชีพของนกัเรียนอย่างต่อเน่ืองและ
ยัง่ยนื 

4.84 0.40 มาก
ท่ีสุด 

1 4.75 0.43 มาก
ท่ีสุด 

6 
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  จากตารางท่ี 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ ครู บุคลากร นักเรียน 
ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารจดัการการ
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ โดยใชรู้ปแบบ 2SIEBN ระหวา่งปีการศึกษา 2562 กบั ปีการศึกษา 2563 รายขอ้ พบวา่ ครู 
บุคลากร นักเรียน ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึง
พอใจต่อการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบ 2SIEBN  ปีการศึกษา 2563 มากกว่าปี 
2562 ทุกรายขอ้ 
 

ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการบริหารจัดการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
โดยใช้รูปแบบ 2SIEBN ระหว่างปีการศึกษา 2562 กบั ปีการศึกษา 2563 
 

ผลการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

(n=150) 
ปีการศึกษา 2563 

(n=150) t – value p 

x  S.D. x  S.D. 
ความพึงพอใจต่อผลการบริหาร
จดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิง
บูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรี
สังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยใชรู้ปแบบ 
2SIEBN 

4.48 0.24 4.73 0.36 7.38* .00 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

    จากตารางท่ี 4.17 ความพึงพอใจของ ครู บุคลากร นักเรียน ผูป้กครอง กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ต่อการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิง
บูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยใชรู้ปแบบ 
2SIEBN ระหว่างปีการศึกษา 2562 กบั ปีการศึกษา 2563 นั้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (p< .05) 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
การเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรี
สังวาลย์เชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2562 กบั ปีการศึกษา 2563 
 

ผลการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

(n=150) 
ปีการศึกษา 2563 

(n=150) t – value p 

x  S.D. x  S.D. 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อผลการใช้
รูปแบบการบริหารจดัการการ
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ 

4.06 0.72 4.51 0.64 33.23 .00* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

    จากตารางท่ี 4.18 ความพึงพอใจของ ครู นักเรียน ผูป้กครอง และกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการการ
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ ระหวา่งปีการศึกษา 2562 กบั ปีการศึกษา 2563 นั้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (p< .05) 



 

บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  วิจยั เร่ือง การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 1) เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคตความตอ้งการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ผูว้ิจยัขอสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะตามล าดบัดงัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

  การ วิจัย ในค ร้ัง น้ี เ ป็นการ วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method)  ทั้ ง เ ชิ งคุณภาพ  
และเชิงปริมาณ เป็น 3 ระยะ คือ  
   ระยะท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตความต้องการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษโรงเรียน
ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ของผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู บุคลากร ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
สรุปผลในภาพรวมของสภาพปัญหาปัจจุบันพบว่านักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร  
การแกปั้ญหา การคิด การใช้เทคโนโลยีและการใช้ทกัษะชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบัจะ
เห็นได้ว่า ความสามารถในการส่ือสารเน่ืองจากพยาธิสภาพของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง  
ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ  มีการเกร็งของกล้ามเน้ือส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ
กลา้มเน้ือส่วนท่ีใชใ้นการพูด คือ ปาก ลิ้น มีการเกร็ง ท าใหก้ารพูดไม่ชดั เม่ือใชก้ารส่ือสารทางเลือก
อ่ืนใด(Augmentative and Alternative Communication: AAC) ช่วยในการส่ือสารด้วยการช้ีซ ้ า 
ใช้กลา้มเน้ือมือ การกระพริบตา  หรือท่าทางท่ีแสดงด้วยอวยัวะส่วนอ่ืนๆ ก็มีผลต่อปัญหาการ
ส่ือสาร จึงส่งผลใหก้ารแสดงออกทางภาษาใหผู้อ่ื้นรับรู้ ดว้ยความไม่เขา้ใจได ้ความสามารถในการ
แกปั้ญหาของนักเรียนซ่ึงเป็นผลจากประสบการณ์เดิมท่ีบ่มเพาะจากสภาพความเป็นอยู่ ปูมหลงั 
ขาดโอกาสจากครอบครัว ชนเผา่และสภาพสังคมรอบตวัต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ถึงความสามารถในการ
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คิดและความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตโดยเฉพาะการช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจ าวนัไดแ้ค่
การท าความสะอาดร่างกาย  การแต่งกาย การรับประทานอาหาร เป็นตน้ ความตอ้งการจ าเป็นท่ีตอ้ง
พึ่ งพาผู ้ อ่ื น ให้ ช่ วย เห ลือ ซ่ึ งขึ้ นอยู่ กับความ รุนแรงห รือระดับความพิก ารนั้ น  ๆ  ด้วย  
อีกทั้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นส่ือ บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นส่ิงจ าเป็น 
ต่อนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ โดยเฉพาะกายอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีช่วยในการเคล่ือนไหว การพยงุร่างกาย รวมถึงส่ือการเรียนรู้เฉพาะ เช่น คอมพิวเตอร์ท่ีตอ้ง
มีหนา้จอ คียบ์อร์ด เมา้ท ์เป็นระบบสัมผสัซ่ึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ 
   ดว้ยสภาพปัญหาดงักล่าวจึงท าให้ขอ้คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการท่ี
จะพฒันาความสามารถในทุกดา้นให้มากท่ีสุด รวมถึงความคิดเห็นในดา้นนข้อจ ากดัของโรงเรียน
ในการบริหารจดัการ โครงสร้าง นโยบาย บุคลากร งบประมาณ จดัสรรส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ นวตักรรม
และเทคโนโลยี ตลอดจนสภาพแวดลอ้มชุมชนดา้นวฒันธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองและ
กฎหมายความร่วมมือของเครือข่ายชุมชน หน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรค ส่งผลถึง
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นตอ้งพฒันาให้เต็มศกัยภาพของแต่ละบุคคล จึงมีขอ้เสนอแนะให้
โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมความสามรถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้ทกัษะชีวิต
และการใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นสอดคล้องกับศักยภาพ 
ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนให้สามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัมีสุขภาพ ความปลอดภยั  
มีความสุขในสังคมโดยไม่เป็นภาระต่อผูอ่ื้น 
   ผลวิเคราะห์สถานภาพภายนอกและภายในสถานศึกษา  ผูใ้ห้ข้อมูลประกอบด้วย 
ผูท้รงคุณวุฒิ ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา สรุปผลได ้ดงัน้ี 
    1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพภายนอกและภายในสถานศึกษา พบว่า มีสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา ขอ้จ ากดั โอกาส อุปสรรค แต่ละดา้น ไดแ้ก่ 
     1.1 ปัญหา  
      จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัดา้นสมรรถนะผูเ้รียน จ านวน 5 ดา้น ดงัน้ี  
       ด้านความสามารถในการส่ือสาร พบว่า  ด้านความสามารถในการ
ส่ือสารพบว่านกัเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษของโรงเรียนศรีสังวาลยมี์ปัญหาในการส่ือสารทางการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัในลกัษณะการใชค้  าพูดหรือท่าทางเพื่อถ่ายทอดความตอ้งการของตนเอง
และส่ือสารสัมพนัธ์ร่วมกับผูอ่ื้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบันอีกทั้งการส่ือสารกับบุคคลภายนอก
สภาพปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่างและ
การศึกษาของนกัเรียนพิเศษ 
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       ดา้นความสามารถในการคิด  พบว่า นกัเรียนพิเศษมีปัญหาในการคิด
และวินิจฉยัอยา่งมีเหตุผลตลอดจนการใชค้วามคิดในเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นระบบทั้งน้ีสภาวะทาง
ความคิดของนกัเรียนมีอาจมีความบกพร่องเน่ืองจากการกระตุน้และปรับความบกพร่องไม่สามารถ
ตอบสนองทางความคิดไดดี้สักเท่าไหร่ในสถานการณ์ท่ีมีความซับซ้อนซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งดา้นพฤติกรรมและอารมณ์อยา่งชดัเจนอีกทั้งกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนในการน าความรู้ไป
ใชใ้นการคิด 
       ด้านความสามารถในการแกปั้ญหา พบว่า นักเรียนท่ีมีความจ าเป็น
พิเศษของโรงเรียนศรีสังวาลย์ประสบปัญหาในการคิดแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือตัวเองใน
สถานการณ์เฉพาะหนา้หรือสถานการณ์ท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วบางส่วนขาดการมีส่วน
ร่วมกบัเพื่อนร่วมชั้นไม่สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ     
       ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต พบว่า นักเรียนท่ีมีความ
จ าเป็นพิเศษของโรงเรียนศรีสังวาลยป์ระสบปัญหาในการคิดแกไ้ขปัญหาในการช่วยเหลือตวัเองใน
สถานการณ์เฉพาะหนา้หรือสถานการณ์ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางส่วนขาดการมีส่วน
ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นไม่สามารถวางแผนการท างานได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการด าเนินชีวิต
ร่วมกบัผูค้นรอบขา้งในชุมชนรอบขา้ง และพอใจผกูมิตรพูดคุยกบัคนอ่ืนได ้
       ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พบว่า นักเรียนสามารถน า
เทคโนโลยีไปใชป้ระโยชน์ในการแสวงหาความรู้และกระบวนการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง แต่ยงัขาด
การพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงานส่ิงประดิษฐ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 
     1.2 ขอ้จ ากดั 
      ด้านโครงการสร้างและนโยบาย พบว่า  สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ
สร้างการบริหารโรงเรียน เพิ่มจากฝ่ายบริหารตามโครงสร้างสถานศึกษา 4 ฝ่าย เป็น 6 ฝ่าย ไดแ้ก่ 
ฝ่ายบริหารงานกิจการนกัเรียนและฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั เน่ืองจากขอ้จ ากดัของนกัเรียนท่ี
มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ มีเง่ือนไขและขอ้จ ากดัเฉพาะในการ
ดูแลตัวเอง มีความต้องการจ าเป็นต้องท าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและดูแลสุขภาพในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั ส่งผลใหบุ้คลากรรับภาระงานเพิ่มขึ้น 
      ด้านการครอบคลุมบริการและคุณลักษณะผลผลิต พบว่า นักเรียนมี
ขอ้จ ากดัดา้นสุขภาพ สุขอนามยั ไม่สามารถดูแลตนเองในชีวิตประจ าวนัไดเ้อง มีความยากล าบาก
ในการเคล่ือนไหวการปฏิบัติกิจกรรมจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความต้องการ
จ าเป็นตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program: IEP)  และ
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) ส่วนนักเรียนท่ีมีการเจ็บป่วย
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เร้ือรังจ าเป็นตอ้งการรักษาตวัท่ีบา้น โรงเรียนจดับุคลากรเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพควบคู่กบัระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ใหค้รอบคลุมพื้นท่ีบริการของนกัเรียน แต่
คณะครูบุคลากรผูรั้บผิดชอบไม่เพียงพอต่อการบริการ 
      ดา้นบุคลากร พบว่า สถานศึกษาขาดบุคลากรดา้นการบริหารงานในฝ่าย
ต่าง ๆ ตามโครงสร้างบริหารงานจ าเป็นตอ้งแต่งตั้งบุคลากรภายในให้ปฏิบติัหน้าท่ีแทน แต่ขาด
ประสบการณ์การบริหารจัดการ นักสหวิชาชีพและพี่เล้ียงผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
เจ้าหน้าท่ีบริบาลไม่เพียงพอและไม่มีใบประกอบวิชาชีพส่งผลให้คณะครูบุคลากรประจ าการ
รับภาระงานมากขึ้น 
      ด้านการเงิน พบว่า งบประมาณในการจัดสรรวสัดุอุปกรณ์ส้ินเปลือง
หมวดสาธารณูปโภค ในการดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคลของนักเรียนไม่เพียงพอ ขาดครุภัณฑ์ท่ี
จ าเป็น กายอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และงบประมาณซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
ไม่เพียงพอด้วยการใช้งานของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือ
สุขภาพ ท่ีใชก้ายอุปกรณ์ 
      ด้านวสัดุอุปกรณ์ พบว่า วสัดุอุปกรณ์ ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกเก่า 
ลา้สมยั ไม่สามารถใชง้านไดต้รงกบัความตอ้งการจ าเป็นของนกัเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
      ดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ ฝ่ายบริหารไม่เพียงพอต่อการบริหารจดัการ
ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ตอ้งแต่งตั้งคณะครูบุคลากรใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
      ด้านสังคมและวัฒนธรรม  พบว่า  ครอบครัวของนักเรียนบางส่วน 
เป็นชนเผ่า มีความเช่ือในความพิการของบุตร มีความเช่ือว่าความพิการมาจากภูตผีปีศาจ  
เช่ือการรักษาทางไสยศาสตร์มากกว่าทางการแพทย์ ท าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่เล้ียงดูบุตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขอนามัย สุขภาพ และหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพความพิการ  
และนกัเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเด่ียว ยากจน อยู่อาศยัในพื้นท่ีสูงท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงดา้นความ
ปลอดภยัในชีวิต 
      ดา้นเทคโนโลยี พบว่า ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี ท่ีไดรั้บการสนับสนุน
จากองค์กรภายนอกไม่สามารถใช้งานได้เต็มสมรรถนะ จ า เป็นต้องปรับ เสริมอุปกรณ์  
เพื่อประโยชน์การใชง้าน และการเอ้ือต่อการเขา้ถึงเทคโนโลย ี
      ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผูป้กครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่
สามารถสนบัสนุนงบประมาณจดัหาวสัดุส้ินเปลืองของบุตรได ้และชุมชนแวดลอ้มสถานศึกษาไม่
สามารถสนบัสนุนงบประมาณไดเ้ตม็ท่ี 
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      ด้านการเมืองและกฎหมาย  พบว่า  สภาพสังคมและการเมืองท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงท าให้นโยบายการศึกษา ขาดความต่อเน่ือง และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจดัการ
สถานศึกษา สิทธิและโอกาสของผูพ้ิการไม่เขา้ถึงการให้บริการ ขณะเดียวกนัผูพ้ิการขาดความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบักบัสิทธิและโอกาสของตนเอง 
     1.3 อุปสรรค 
      ดา้นโครงสร้างและนโยบาย พบว่า การขบัเคล่ือนกลยุทธ์ของโรงเรียนยงั
ไม่สามารถท าไดท้ั้งระบบ 
      ด้านการครอบคลุมบริการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สุขภาพร่างกายไม่
แข็งแรง มีโรคประจ าตวั ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดต้อ้งมีผูช่้วยเหลือดูแล นกัเรียนพิการซ้อน
เรียนรู้ไดต้ ่า และผูป้กครองมีส่วนร่วมวางแผนการด าเนินงาน สนบัสนุนการเรียนรู้ค่อนขา้งนอ้ย 
      ดา้นบุคลากร พบว่า จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานท่ีโรงเรียนมี 
บุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ขาดครูผูส้อนตามวิชาเอก ครูขาดการ
คิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ ในการจดัการเรียนการสอน และขาดทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน 
      ดา้นการเงิน พบว่า งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท่ี
เป็นจริง การระดมทุนจากภายนอกไม่เพียงพอต่อการใชจ่้าย และการใชง้บประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนเน่ืองจากภาระงานเฉพาะกิจท่ีตอ้งด าเนินงานอยา่งเร่งด่วน 
      ด้านวสัดุอุปกรณ์ พบว่า จ านวนวสัดุ ครุภัณฑ์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
เคร่ืองช่วยผูพ้ิการไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน งบประมาณในการบ ารุงรักษา ส่ือ  
กายอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก ครุภัณฑ์ ไม่ เพียงพอต่อการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
และขาดผูเ้ช่ียวชาญในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
      ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า การติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนไม่เป็นระบบครบวงจร ขาดการประชาสัมพนัธ์การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอยา่งทัว่ถึง 
      ด้านสังคมและวฒันธรรม พบว่า ผูป้กครองไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียน  
ตามวยั เน่ืองด้วยความเช่ือทางวฒันธรรมและสังคมแวดลอ้มท่ีอาศยั ชุมชนและสังคมมีเจตคติ  
ทางลบต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีเป็นภาระและยุ่งยาก สถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนไม่เอ้ือต่อ
การเขา้ถึงของผูพ้ิการ 
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      ดา้นเทคโนโลยี พบว่า ส่ือ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อผูพ้ิการทางร่างกาย
ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ ราคาแพง และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ท่ี มีมาก
หลากหลาย ท าใหย้ากต่อการวิเคราะห์ แยกแยะ ประเมินและน าไปใช้ 
      ดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ งบประมาณท่ีไดรั้บจากรัฐไม่สอดคลอ้งกบัภาระงาน 
การจดัการเรียนการสอนตามสภาพจริงของโรงเรียน 
      ด้านการเมืองและกฎหมาย พบว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูพ้ิการไม่สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งทัว่ถึง การใหสิ้ทธิและโอกาสผูพ้ิการในการรับบริการ
สาธารณะไม่ทัว่ถึง ขาดกฎหมายหน่วยงานเฉพาะดา้นสวสัดิการผูพ้ิการ ในส่วนของกายอุปกรณ์ 
     1.4 แนวทางแกไ้ข 
      1.4.1 โรงเรียนด าเ นินการแต่งตั้ งภายในให้บุคลากรปฏิบัติหน้า ท่ี
บริหารงานฝ่ายตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียนใหค้รบทุกฝ่าย 
      1.4.2 โรงเรียนด าเนินการขอใบอนุญาตการสอนกับส านักงานคุรุสภา 
ส าหรับบุคลากรท่ีไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูใหป้ฏิบติัการสอนได ้
      1.4.3 โรงเรียนประสานงานหน่วยงาน เครือข่าย ชุมชน ร่วมมือสนบัสนุน
การจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
      1.4.4 โรงเรียนประชาสัมพนัธ์ระดมทรัพยากร งบประมาณ สนับสนุน  
การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงค ์
      1.4.5 การขบัเคล่ือนกลยทุธ์ของโรงเรียนให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลต่อโรงเรียน 
      1.4.6 สนับสนุนเปิดโอกาสครูบุคลากรได้ศึกษาค้นคว้า  มีความรู้ 
ความเขา้ใจ ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียน
การสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 
      1.4.7 สนับสนุน ส่งเสริมเอ้ืออ านวยความสะดวกการให้บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ดูแลสุขภาพอนามยั สุขภาพนกัเรียนควบคู่กบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง 
ตรงตามความตอ้งการจ าเป็นศกัยภาพนกัเรียนแต่ละบุคคล โดยแผน IEP/IIP ท่ีมีคุณภาพ 
      1.4.8 สร้างขวญัก าลังใจบุคลากรของโรงเรียน เสมือนครอบครัวและ
กลัยาณมิตร 
      1.4.9 สร้างความเช่ือมั่น ทัศนคติ เจตคติต่อการจัดการศึกษาส าหรับ 
ผูพ้ิการ แก่ผูป้กครอง ชุมชน 
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      1.4.10 โรงเรียนควรมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของบริบทโรงเรียน ภายใตข้อ้จ ากดั ปัญหาอุปสรรค โอกาส 
 

    2. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ทั่วไปผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่ อสอบถาม 
ความคิดเห็นกรอบแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ผูท้รงคุณวุฒิ ไดใ้หค้วามเห็น ดงัน้ี 
     ขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามการส่งเสริมสมรรถนะผูเ้รียนทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่  
      1. ด้านความสามารถในการส่ือสาร ควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการส่ือสาร และใช้การส่ือสารเสริมทางเลือกอ่ืน เช่น การส่ือสารทั้งทางวาจา 
ทางกาย ภาษาท่าทาง  ส่ือภาพหรือส่ืออื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม  
กับศกัยภาพของนักเรียน  
      2. ดา้นความสามารถในการคิด ควรส่งเสริมกิจกรรมฝึกทกัษะการคิด 
วิเคราะห์ ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทั้งแบบเด่ียว แบบกลุ่ม การฝึกปฏิบติัจากกิจกรรม ช้ินงาน 
ให้ผูเ้รียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น และฝึกการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ และการตดัสินใจ
ด้วยตนเอง และการตดัสินใจร่วมกับผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ 
      3. ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา ควรฝึกทกัษะการแกปั้ญหาจากส่ิง
ต่าง ๆ ใกลต้วั ไปยงัส่ิงต่าง ๆ ที่ไกลตวั การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับ
ศกัยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาร่วมกบับุคคลอ่ืน 
      4. ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต ควรส่งเสริมความสามารถใน
การใช้ชีวิตของผูเ้รียนที่มีความพิการทางร่างกายฯ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การดูแล
สุขภาพอนามยั การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เป็นตน้  
       5. ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ควรส่งเสริม การเลือก การใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความพิการและเหมาะสมตามวยั ส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยี การเข้าถึงเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั  
 

    3. ผลการศึกษา สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการพฒันาการเสริมสร้างสมรรถนะ
เชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  พบว่า  
ผลการศึกษา 1) สภาพการพฒันาการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียราย
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ดา้นสูงสุด พบวา่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการแกปั้ญหา และความสามารถใน
การคิด เป็นสมรรถนะเชิงบูรณาการท่ีผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่มีอยู่ในปัจจุบนั  และ2) ความตอ้งการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณา
การ ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  โดยรวมอยู่ในระดบั 
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลย ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ตามล าดบั 
 

  ระยะที ่2 การสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียน
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

   1. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ ข้อค้นพบในการพัฒนาเด็กพิการทางด้าน
ร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ มี 4 ส่วนส าคญั คือ I: Impairment คือ สภาพความพิการ 
เง่ือนไข ขอ้จ ากดั ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากความพิการ E: Empowerment การพฒันาศกัยภาพ
หรือขัดความสามารถของนักเรียนสามารถด ารงชีวิตอย่างอิสระ  B: Barrier free การจัดการ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดอ้ยา่งสะดวก ไม่เป็นภาระกบัผูอ่ื้น 
และควรเพิ่ม N: Network การใช้เครือข่ายพฒันาคุณภาพชีวิต และการพฒันาทั้ง 4 ส่วน นั้น ลว้น
เป็นการพฒันาท่ีตวันกัเรียนเป็นหลกั ดงันั้น รูปแบบการบริหารทั้ง 4 ส่วน (IEBN) พฒันาให้ผูเ้รียน
คุณภาพด้านวิชาการ คุณลักษณะท่ีดี มีสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับบริบทหรือสอดคลอ้งกับความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน 
ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการส่ือสาร ดว้ยสภาพความพิการ ท าให้ความสามารถในการส่ือสารของ
เด็ก ๆ บกพร่องไป ทั้งจากสาเหตุสภาพร่างกายและความสามารถในการเรียนรู้ ทั้งสองสาเหตุเกิด
จากสภาพความพิการ ดงัน้ีในการพฒันาสมรรถนะในดา้นน้ี จึงมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟู
หรือการใช้อุปกรณ์ส่ือสารเสริมทางเลือกอ่ืน 2) ความสามารถในการคิดในทุกด้าน จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งคดักรองเด็กตามความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตาม
ศกัยภาพ ของนักเรียนแต่ละบุคคล 3) ความสามารถในการการแกปั้ญหา จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการแกปั้ญหา และกิจกรรมการการท างานร่วมกนั 4) ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
นกัเรียนไดรั้บการพฒันาการใชท้กัษะชีวิตการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข สามารถด ารง
ชี วิ ตประจ า วัน  และจัดก ารแก้ ปัญหา  และห ลีก เ ล่ี ย งพฤ ติกรรมได้อย่ า ง เหม า ะสม  
5) ดา้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ในปัจจุบนัการใช้เทคโนโลยีเป็นส่ิงส าคญัท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิตประจ าวนั เทคโนโลยช่ีวยใหน้กัเรียนพิการเขา้ถึงการท างานและ
การใช้ชีวิตประจ าวนั รวมทั้งยงัพบประเด็นใหม่ ได้แก่ การด ารงชีวิตอย่างอิสระ (Independent 
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Living ) เป็นความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับนักเรียนพิการทางร่างกายฯ ในการด ารงชีวิตควบคู่กบั
การใชท้กัษะชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุข 
 

   2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
    ผลจากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ รูปแบบการการบริหารจัดการ IEBN  
ซ่ึงไดมี้องคป์ระกอบเพิ่มเติม คือ ระบบ (System) คือ ระบบ เป็นปัจจยัหลกั ท่ีไดรั้บการพฒันาแบบ
องคร์วม ถือเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันานั้นท่ีไดรั้บการพฒันาเชิงบูรณาการทุก และทักษะ (Skills) 
การพฒันาทกัษะของครูผูส้อน บุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะการพฒันาเชิงบูรณาการอย่างเช่ียวชาญ
เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้และทกัษะนั้นไปยงัผูเ้รียนดา้น เป็นรูปแบบการการบริหารจดัการเชียงใหม่ 
คือ 2SIEBN Model (S1: System, S2: Skills,  I หมายถึง Impairment , E หมายถึง Empowerment, B 
หมายถึง Barrier - Free, และ N หมายถึง Network) สู่การเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลย ์5 ดา้น คือ 1) ดา้นความสามารถในการ
ส่ือสาร 2) ดา้นความสามารถในการคิด 3) ดา้นความสามารถในแกปั้ญหา 4)ดา้นความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวิต และ 5) ดา้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
   3. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ 
    รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่  2SIEBN Model ท่ีมีส่งผลต่อการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการแก่ผูเ้รียน มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
     3.1 S1 หมายถึง System คือการบริหาร จัดการในด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
ไดแ้ก่ โครงสร้าง นโยบาย กลยุทธ์ และรูปแบบการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ผูเ้รียนท่ี
มีความจ าเป็นพิเศษให้เป็นไปไดอ้ย่างเหมาะสม รวดเร็ว ทนัสมยั  ภายใตก้ารขบัเคล่ือนตามกรอบ
แนวคิด KULYA TECHNIQUE ของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย  
      - Knowledge (K) เป็นการมุ่งเสริมสร้างให้ครูและบุคลากร มีการพฒันา
ตนเองเพื่อแสวงหาความรู้ เพื่อออกแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพตามสมรรถนะท่ี
ตอ้งการ มีการวิเคราะห์หลกัสูตร เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อจดักระบวนการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ 
      - Understand (U) หมายถึง การด าเนินงานด้วยความเข้าใจเข้าถึงอย่าง
แทจ้ริงในบริบทของนกัเรียนและสร้างโอกาสใหน้กัเรียนมีความมัน่คง และทกัษะอาชีพได ้



 
 

149 

      - Love (L) เป็นการแสดงถึงความรัก ความเอ็นดู ความหวงัดี ต่อนกัเรียน
อย่างจริงใจ การปฏิบัติต่อนักเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยความจริงใจ  
และเป็นไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
      - Yearning (Y) ความปรารถนาของผูบ้ริหารและองคก์รสถาบนัในการมุ่ง
พฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะอยา่งเตม็ขีดความสามารถดว้ยเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีหลากหลาย 
      - Action After Review (A)  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  
และถอดบทเรียนเพื่อศึกษาปัจจยัความส าเร็จและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาวางแผน
ใหแ้ก่ผูเ้รียนต่อไป 
     3.2 S2 หมายถึง Skills ทกัษะ คือ การพฒันาครูผูส้อน บุคลากรของโรงเรียน
ให้มีทกัษะ ความรู้ความสามารถของตนเองให้มีความเช่ียวชาญ โดยมีการจดัท าแผนการด าเนินงาน
พฒันาทกัษะในทุกฝ่ายงานของโรงเรียน เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบติังาน เช่น 
กิจกรรมการวางแผนแนวทางการพฒันาฝ่ายงาน กิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากร กิจกรรมพฒันา
ระบบงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพนักเรียน และกิจกรรมประสานความร่วมมือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
นกัเรียน กิจกรรมวางแผนแนวทางการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่
การพฒันาถ่ายทอดความรู้ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษให้ไดรั้บทกัษะในการเสริมสร้างสมรรถนะ
เชิงบูรณาการได ้
     3.3 I หมายถึง Impairment คือการจดัการสภาพความพิการของผูเ้รียนท่ีมีความ
หลากหลายทางด้านร่างกาย โดยเชิงนโยบายโรงเรียนได้มีการจัดตั้ งฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
สุขอนามยั มีหน้าท่ีให้บริการบ าบดัฟ้ืนฟู เตรียมความพร้อม แกไ้ขปัญหา เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดีขึ้ น โดยใช้กระบวนการทางกายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด และการฟ้ืนฟูอ่ืนใด  
ท่ีจะสามารถพฒันาความสามารถทางร่างกายและการเคล่ือนไหวส าหรับนกัเรียน 
     3.4. E หมาย ถึ ง  Empowerment คื อก า รพัฒนาศัก ยภ าพห รือ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถท่ีเหลืออยู่ของผูเ้รียนให้มีสมรรถนะดา้นการเรียนรู้ โดยการจดัการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการ
ท างานและการอาศยั อยู่ร่วมกับผูอ่ื้น การแสดงออกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ จะช่วยให้นักเรียน
ปรับตวัและใชชี้วิตร่วมกบัคนอ่ืนไดดี้ เกิดความสัมพนัธ์อนัดี และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีทกัษะ
การท างานอาชีพพื้นฐาน เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพดว้ยการใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยีท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ การปฏิบติังานสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัได ้
     3.5. B หมายถึง Barrier – free คือ การจดัการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อผูเ้รียนให้สามารถเขา้ถึงบริการและสามารถปฏิบติังาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขจดั
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ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการด ารงชีวิตประจ าว ัน การเรียนรู้ท่ีเป็นทักษะต่าง ๆ  
รวมถึงอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ ยานพาหนะ ส่ือ เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก
อ่ืนใดเพื่อขจดัอุปสรรคเหล่าน้ี 
     3.6. N หมายถึง Network คือ องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน บุคคล 
ชุมชน หน่วยงานทอ้งถ่ิน ตลอดจน ผูป้กครอง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถศึกษาต่อไดท้ั้งสายสามสามญั และ สายอาชีพ พฒันางานอาชีพเพื่อ
การมีงานท า สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตไม่เป็นภาระของคน 
ในครอบครัว ท าใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ และพลโลก 
 

   4. ผลการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของ
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู ้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
    ผลการตรวจสอบรูปแบบ ความถูกต้อง / ความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ / 

ประโยชน ์โดยผูท้รงคุณวุฒิ ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (μ= 4.75 ,σ= 0.38) 
 

  ระยะท่ี 3 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะ 
เชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ 
 

   ผลการใช้รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่โดยการประเมินสมรรถนะเชิง
บูรณาการส าหรับผู ้เ รียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู ้เ รียนระหว่างปีการศึกษา 2561  
และปีการศึกษา 2562 มีดงัน้ี  
    1) ผูเ้รียนมีผลการประเมินสมรรถนะเชิงบูรณาการ การศึกษา 2561 ภาพรวมอยู่ใน
ระดบั ดี ร้อยละ 86.93 ปีการศึกษา 2562 ผูเ้รียนมีผลการประเมินสมรรถนะเชิงบูรณาการ ภาพรวม
อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ร้อยละ 90.03 มีผลการพฒันาความกา้วหนา้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10  
    2) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมอยู่ในระดบัดีเยี่ยม 
ร้อยละ 90.95 ปีการศึกษา 2562 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาพรวมอยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม ร้อยละ 93.05 
จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งสองปีการศึกษา แต่มีผลการพฒันา
ความกา้วหนา้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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    3) ความพึงพอใจของ ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้พื้นฐาน 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีต่อผลการการใช้รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิง
บูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ระหว่างปี
การศึกษา 2561 กบั ปีการศึกษา 2562 นั้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (p< .05) 
 

5.2 อภิปรายผล 
 

  การศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ผูวิ้จยัเร่ิมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
โดยศึกษากระบวนการบริหารจดัการศึกษาตามโครงสร้างการบริหาร มีขั้นตอนการสร้างและพฒันา
รูปแบบ ดงัน้ี 1) ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา 2) ขั้นตอนการสร้างและพฒันารูปแบบ 
3) ขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ 4) ขั้นตอนการใช้ ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบ สอดคลอ้งกบั
เกรียงไกร สัจจะหฤทยั. 2557, หนา้ 83-84: เชิดศกัด์ิ ศุภโสภณ. 2553, หนา้ 120. อร่าม วฒันะ, 2561, 
หนา้ 1 ท าให้ไดรู้ปแบบท่ีดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน
และบริบทของโรงเรียน สามารถพฒันาผูเ้รียนในดา้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายท่ีมีอยู่ ดา้นพฒันา
ความสามารถการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ให้บริการ  
ลดอุปสรรคในการท างาน เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได้ โดยไม่เป็นภาระกบัผูอ่ื้น 
ก่อให้เกิดความสุข เห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีชุมชน เครือข่ายให้การส่งเสริมสนับสนุน  
และเอ้ืออ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะในการส่ือสาร การคิดและแกปั้ญหา การใช้
ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ ซ่ึงรูปแบบท่ีดีน้ีสามารถ  
1) ท านายผลท่ีตามมา ตรวจสอบได้ สามารถน าไปสร้างเครือข่ายเพื่อไปพิสูจน์และทดสอบได้  
2) โครงสร้างของรูปแบบประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) สามารถใช้
อธิบายปรากฏการณ์หรือเร่ืองนั้ นได้ 3) รูปแบบสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) 
ความคิดรวบยอด (Concept) และความเก่ียวพนัซ่ึงกันและกัน (Interrelation) รวมถึงช่วยขยาย
ขอบเขตของการเสาะแสวงหาความรู้ได้ 4) รูปแบบประกอบด้วยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
(Structural Relationship) มากกวา่ความสัมพนัธ์แบบเช่ือมโยง (Associating Relationship) (Keeves. 
1997,p. 386-387) ไดก้ล่าวไว ้ไดเ้ป็นรูปแบบ IEBN ในระยะแรกท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
(Causal Relationship) จากโครงสร้างและบริบทต่าง ๆ ภายในองค์กรและมีปัจจยัต่าง ๆ ภายนอก
องคก์ร ท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานโรงเรียน แลว้ไดพ้ฒันารูปแบบเป็นระยะ ๆ ตามท่ี คีฟว ์ไดก้ล่าวถึง
รูปแบบท่ีดีว่า 5) ควรเป็นเคร่ืองมือสร้างความคิดรวบยอดใหม่ และการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตัวแปรใหม่ ท่ีจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในเร่ืองท่ีศึกษา (Keevas, 1988. p. 560) โรงเรียนจึงได้
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พฒันารูปแบบ ทบทวนสภาพบริบทและสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
บริบทของโรงเรียน ไดรู้ปแบบใหม่คือ SIEBN 
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาผูเ้รียนท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ จากสภาพแวดลอ้มภายในท่ีมีขอ้จ ากดัดา้น
โครงสร้าง นโยบาย การใหบ้ริการและคุณลกัษณะผูเ้รียน บุคลากร การเงิน วสัดุอุปกรณ์และบริหาร
จดัการ สภาพแวดลอ้มภายนอกได้แก่ อุปสรรคด้านสังคมและวฒันธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมืองและกฎหมาย ส่งผลให้การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปีอย่างต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ต่อโรงเรียนเป็นองค์รวมได้สอดคลอ้งกับ อภิชัย พนัธเสนและคณะ (2558, มปป.) ท่ีสังเคราะห์
งานวิจยัว่าด้วยปัญหาและขอ้เสนอแนะในกระบวนการจดัการศึกษาโดยประเด็นปัญหาคุณภาพ
การศึกษาตั้งแต่ปี 2535 - 2558 พบว่า ปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาไทย คือปัญหาการบริหาร
การศึกษา ตามมิติต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1) การบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษาไดอิ้งส่วนกลางเป็นหลกั ไม่ไดมี้การกระจาย
อ านาจอยา่งแทจ้ริง หลกัสูตรแกนกลางถูกควบคุมจากส่วนกลางไม่ไดย้ดืหยุน่ต่อทอ้งถ่ิน 
   2) การแกปั้ญหาทางการศึกษาแบบหน่วยงานส่วนกลางทั้งท่ีมีการกระจายอ านาจแบ่ง
เขตพื้นท่ีการศึกษาแล้วมีการบังคับบัญชาผ่านเขตพื้นท่ีเพื่อแก้ปัญหา แต่หากเขตพื้นท่ีไม่มี
หน่วยงานยอ่ยตั้งอยู ่หน่วยงานกลางจะตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นเพื่อแกปั้ญหา 
   3) การบริหารบุคลากรระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ไดค้รูและบุคลากรไม่
ตรงเป้าประสงค์และไม่ตรงเวลา ล่าช้า การพิจารณาจดัสรรขึ้นกบันโยบายของกระทรวงศึกษาไม่
คล่องแคล่วทนัต่อการแกปั้ญหา 
   4) การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ซ่ึงส่วนใหญ่สังกดัภาครัฐ สถานศึกษาจึงไม่
สามารถหลีกเล่ียงการตรวจสอบการใช้เงินจากหน่วยงานจากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ภายนอกได ้รวมถึงไม่สามารถขอรับงบประมาณแบบเหมาจ่ายรวมได ้
   5) ความไม่พร้อมของบุคลากรทางการศึกษาทัว่ไป มีการปฏิรูปเพื่อสร้างความยืดหยุน่
ในการบริหารการศึกษา ซ่ึงมีสภาพเป็นแบบราชการ ใหก้ลายเป็นองคก์รแบบมหาชนหรือนิติบุคคล 
ท าให้ครูและบุคลากรต่อตา้น เพราะอาจมีการใชอ้ านาจอย่างไม่เป็นธรรม เน่ืองจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาปัจจุบนัมีความอ่อนแอ ไม่สามารถก าหนดนโยบายหรือคานอ านาจผูบ้ริหารไดจ้ริง 
   6) ความไม่พร้อมของผูบ้ริหารการศึกษาในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ผูบ้ริหารมกั
ไม่มีความเป็นผูน้ าทางวิชาการ ไม่สนใจปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั หรือไม่ส่งเสริมการพฒันา
ทางวิชาการ รวมถึงผูบ้ริหารมกัไม่ปรากฏตวัในโรงเรียนดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 
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  เอมอร วิริยะขันติกุล (2555: มปป) กล่าวว่า ผลการวิจัยสภาพและแนวทางพฒันาการ
บริหารโรงเรียนเป็นฐาน ด้านการกระจายอ านาจ พบว่า สถานศึกษามีการจดัหา และใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนไม่เหมาะสม ไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีจะน าไปใชจ้ดัการเรียนการ
สอนและสุจินต์ สว่างศรี (2558, หน้า 283-284) ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
(SWOT)  ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายในมีข้อจ ากัด  ด้านโครงสร้างและนโยบาย  
ด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู ้เรียน ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์  
ด้านการบริหารจัดการ และสภาพแวดลอ้มภายนอก ได้แก่ อุปสรรคด้านสังคมและวฒันธรรม  
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย ของสถานศึกษาทั้ ง 3 รูปแบบ คือ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนเรียนร่วม ท าให้ไม่สามารถจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
  ในการน้ีผูวิ้จยัได้ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามกรอบประเด็นต่าง ๆ ท่ีส าคญัในการ
บริหารงานของโรงเรียนเป็นการสัมภาษณ์ทั่วไปโดยผูท้รงคุณวุฒิให้ข้อมูลประกอบการวิจัย 
หลงัจากนั้นไดท้ าการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง ท าให้เกิดกรอบแนวคิดในการสร้าง
รูปแบบการบริหาร จึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม ผูว้ิจยัท าการร่างรูปแบบ 
IEBN และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกฝ่ายบริหาร ผูท้รงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสถานศึกษา  
น าขอ้มูลทั้งหมดสังเคราะห์แลว้สร้างรูปแบบ 2SIEBN พร้อมตรวจสอบการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) จากผูเ้ก่ียวข้อง เม่ือได้รูปแบบท่ีชัดเจนแล้ว ผูว้ิจัยท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวน 
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้าอีกคร้ังหน่ึง และศึกษารูปแบบการบริหารต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ไดรู้ปแบบ
ท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น รูปแบบความเป็นเลิศส าหรับสถานศึกษา (School Excellence Model: 
SEM) รูปแบบการบริหารท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: SBM) รูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เป็นตน้ ผูว้ิจยัตระหนักถึงการบริหารจัดการ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องดา้นร่างกายท่ีมีขอ้จ ากดัใน
ความพิการเฉพาะตวับุคคลแลว้ จ าเป็นตอ้งมีการสนบัสนุนส่ือ บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
ค่อนขา้งมาก ควบคู่กบัการเขา้ถึงสิทธิท่ีจะมีสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ตามท่ี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  (The united nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities: CRPD) มยุรี ผิวสุวรรณและคณะ (2556, หน้า 1) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 วรรค 2 ท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาในทุกสังกดัและศูนยก์ารเรียน
เฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทั้ งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งการเรียนร่วม การจดัการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการ
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ฟ้ืนฟูสมรรถภาพการพฒันาศักยภาพในการด ารงชีวิตอิสระ การพฒันาทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น  
การฝึกอาชีพ หรือการบริการอ่ืนใด และวรรค 3 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดลอ้ม 
ระบบการสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551, 2551, หนา้ 4) ผูว้ิจยัตระหนกัและให้
ความส าคญัท่ีตอ้งพฒันารูปแบบท่ีจะเสริมสร้างสมรรถนะผูเ้รียนเชิงบูรณาการส าหรับผูท่ี้มีความ
ตอ้งการจ าเป็นในโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนได ้
  ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษให้มีคุณภาพ จะตอ้ง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี  
   1. คุณลกัษณะผูบ้ริหารในยุคศตวรรษใหม่ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตอ้งเป็นผูท่ี้พฒันา
ทักษะด้านประสิทธิผลเชิงกระบวนการความเป็นผู ้น าสามารถต่อยอดนวัตกรรมการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองไม่หยุดอยู่กับท่ี มีการปรับ เปล่ียนแปลงสถานศึกษาไปสู่ความยืดหยุ่น  
มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัสากล มีภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์การ
บริหารองค์กร ทีมงานท่ีมีศกัยภาพสูงสุด ท างานเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม นิเทศ ก ากบั ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และใช้ขอ้มูลนั้นเป็นฐานการบริหารจัดการ
องคก์รทุกดา้น เขา้ใจปรัชญาการจดัการศึกษาพิเศษ และลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
   2. การพฒันาวิสัยทศัน์และเป้าหมายของสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการจ าเป็นท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาผู ้เรียน  ครู บุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถขับเคล่ือน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีการสร้างคุณลักษณะ การริเ ร่ิมสร้างสรรค์ การติดต่อส่ือสาร  
การคิดวิเคราะห์ ความร่วมมือ ความมุ่งมัน่ ความพากเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเช่ือมัน่ ความเต็มใจ  
เปิดโอกาสให้มีวิสัยทศัน์ สร้างชุมชน สร้างพลงัเชิงบวก น าไปสู่การประกอบการคิดสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ ๆ และเป็นตวัแบบท่ีดีใหส้ถานศึกษา 
   3. ความมุ่งหวงั ผลส าเร็จของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ ภารกิจตามแผนปฏิบติัการโรงเรียน และมาตรฐานการจดัการศึกษาพิเศษ โดยใชก้ลยทุธ์
ต่าง ๆ ในการเสริมแรง สร้างขวญัก าลังใจ ส่งเสริมสนับสนุน จัดการปัจจัยน าเข้า เปิดโอกาส
สร้างสรรคว์ิธีการด าเนินงาน ร่วมแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีมีคุณภาพ 
   4. การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน เน่ืองจากผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในสถานศึกษามี
ความแตกต่างและความบกพร่องท่ีหลากหลาย ต้องจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Plan: IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: 
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IIP) แผนการเปล่ียนผ่านเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan: ITP) ร่วมกับแผนการจัดการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพควบคู่กบัการจดัการเรียนการสอน โดยส่งเสริมพฒันาครู บุคลากรให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจหลกัการ วิธีการของกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นในการบูรณาการกิจกรรม 
ทกัษะจ าเป็นในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัให้กบัผูเ้รียนแต่ละคน ตลอดจนใชส่ื้อ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ความช่วยเหลืออ่ืนใดและบริการต่าง ๆ ใหค้รอบคลุม เป็นพื้นฐานเสริมศกัยภาพ 
   5. การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จากสภาพความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ นอกจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบ
บูรณาการควบคู่กบัการจดัการเรียนการสอนแลว้ จ าเป็นตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติั
กิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงอาคาร สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ใหเ้ป็นแบบอารยสถาปัตย ์(Universal Design)  
   6.การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุขโดยสถานศึกษาได้ท าการศึกษาวิจยั
สถานศึกษาแห่งความสุขโรงเ รียนศรีสังวาลย์เ ชียงใหม่  5 ด้าน ได้แก่  ด้านสมานฉันท์   
ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการผ่อนคลายสบายใจ ด้านองค์กรเป็นเลิศ และด้านก้าวทันเทคโนโลยี  
ผลผลิต ผลลพัธ์ ผลกระทบ ขอ้มูลยอ้นกลบัและเง่ือนไขปัจจยัแห่งความส าเร็จ ส่งผลใหน้กัเรียน ครู 
ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ดงันั้นรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 2SIEBN จึงเป็นรูปแบบท่ีครอบคลุมชดัเจน 
เป็นรูปธรรมสามารถตรวจสอบได ้โดยการน าไปใชบ้ริหารโรงเรียนในปี 2562 แลว้ท าการสอบถาม
ความพึงพอใจจากผูเ้ก่ียวขอ้ง กลุ่มตวัอย่าง ด้วยแบบสอบถาม แลว้เผยแพร่และขยายผลการใช้
รูปแบบ 2SIEBN ในสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกดัจะเห็นไดว้่า รูปแบบ SIEBN ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบคือ 
   S1 หมายถึง System คือการบริหาร จดัการในดา้นต่างๆ ของโรงเรียน ไดแ้ก่ โครงสร้าง 
นโยบาย กลยทุธ์ และรูปแบบการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ
ให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว ทนัสมยั  ภายใตก้ารขบัเคล่ือนตามกรอบแนวคิด KULYA 
TECHNIQUE ของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย  
    - Knowledge (K) เป็นการมุ่งเสริมสร้างใหค้รูและบุคลากร มีการพฒันาตนเองเพื่อ
แสวงหาความรู้ เพื่อออกแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพตามสมรรถนะท่ีต้องการ  
มีการวิเคราะห์หลกัสูตร เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อจดักระบวนการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลายใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ 



 
 

156 

    - Understand (U) หมายถึง การด าเนินงานด้วยความเขา้ใจเขา้ถึงอย่างแทจ้ริงใน
บริบทของนกัเรียนและสร้างโอกาสใหน้กัเรียนมีความมัน่คง และทกัษะอาชีพได ้
    - Love (L) เป็นการแสดงถึงความรัก ความเอ็นดู ความหวงัดี ต่อนักเรียนอย่าง
จริงใจ การปฏิบติัต่อนกัเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษทุกคนอย่างเท่าเทียมดว้ยความจริงใจ และเป็นไป
ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
    - Yearning (Y) ความปรารถนาของผูบ้ริหารและองค์กรสถาบนัในการมุ่งพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะอยา่งเตม็ขีดความสามารถดว้ยเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีหลากหลาย 
    - Action After Review (A) การประเมินผล วิเคราะห์ขอ้มูล และถอดบทเรียนเพื่อ
ศึกษาปัจจยัความส าเร็จและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาวางแผนใหแ้ก่ผูเ้รียนต่อไป 
   S2 หมายถึง Skills ทกัษะ คือ การพฒันาครูผูส้อน บุคลากรของโรงเรียนให้มีทกัษะ 
ความรู้ความสามารถของตนเองให้มีความเช่ียวชาญ โดยมีการจดัท าแผนการด าเนินงานพัฒนา
ทกัษะในทุกฝ่ายงานของโรงเรียน เพื่อใหส้ามารถเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบติังาน เช่น กิจกรรม
การวางแผนแนวทางการพฒันาฝ่ายงาน กิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากร กิจกรรมพฒันาระบบงาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพนักเรียน และกิจกรรมประสานความร่วมมือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพนักเรียน 
กิจกรรมวางแผนแนวทางการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่การพฒันา
ถ่ายทอดความรู้ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษให้ไดรั้บทกัษะในการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณา
การได ้  
   I หมายถึง Impairment คือการจดัการสภาพความพิการของผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลาย
ทางด้านร่างกาย โดยเชิงนโยบายโรงเรียนได้มีการจัดตั้ งฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย  
มีหนา้ท่ีใหบ้ริการบ าบดัฟ้ืนฟู เตรียมความพร้อม แกไ้ขปัญหา เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ขึ้น 
โดยใช้กระบวนการทางกายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดั และการฟ้ืนฟูอ่ืนใด ท่ีจะสามารถพฒันา
ความสามารถทางร่างกายและการเคล่ือนไหวส าหรับนกัเรียน 
   E หมายถึง Empowerment คือการพฒันาศกัยภาพหรือเพิ่มขีดความสามารถท่ีเหลืออยู่
ของผูเ้รียนให้มีสมรรถนะดา้นการเรียนรู้ โดยการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการท างานและการอาศยัอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น การแสดงออกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์จะช่วยให้นกัเรียนปรับตวัและใชชี้วิตร่วมกบั
คนอ่ืนไดดี้ เกิดความสัมพนัธ์อนัดี และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  มีทกัษะการท างานอาชีพพื้นฐาน 
เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพด้วยการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ี เ อ้ือต่อการเรียนรู้  
การปฏิบติังานสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัได ้
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   B หมายถึง Barrier – free คือ การจดัการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อผูเ้รียนให้
สามารถเขา้ถึงบริการและสามารถปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขจดัปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการด ารงชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ท่ีเป็นทกัษะต่าง ๆ รวมถึงอาคาร สถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ ยานพาหนะ ส่ือ เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนใดเพื่อขจดัอุปสรรค
เหล่าน้ี 
   N หมายถึง  Network คือ องค์กรภาคี เครือข่ายทั้ งภาครัฐ เอกชน  บุคคล ชุมชน 
หน่วยงานทอ้งถ่ิน ตลอดจน ผูป้กครอง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สามารถศึกษาต่อไดท้ั้งสายสามสามญั และ สายอาชีพ พฒันางานอาชีพเพื่อการมีงาน
ท า สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว  
ท าใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ และพลโลก 
 

    การน ารูปแบบ 2SIEBN ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในโรงเรียน 
     1. การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
      จากการท่ีผูเ้รียนมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือ
สุขภาพ มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  สมรรถนะการเรียนรู้  ลีลาการเรียนรู้  
ความแตกต่างเฉพาะความพิการของแต่ละคน ตลอดจนการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนัตอ้งมีผูค้อยช่วยเหลือ จึงเป็นความยากล าบากของครูผูส้อนท่ีตอ้งท าการ 
       1.1 วิเคราะห์ผูเ้รียนเชิงลึกให้ได้มาซ่ึงประวติัครอบครัว  สุขภาพ  
ความพิการ การรักษา การใชย้า การดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคล ความตอ้งการจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ ส่ือ 
บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกเฉพาะตน จุดเด่น จุดอ่อน ความสามารถพิเศษ ฯลฯ ใหค้รอบคลุม 
       1.2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงโรงเรียนจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีจ าเป็น เพื่อพฒันาทกัษะ
ชีวิตให้ครอบคลุม เหมาะสมต่อความพิการ ความตอ้งการจ าเป็นและสามารถพฒันาผูเ้รียนให้เต็ม
ตามศกัยภาพ 
       1.3 จัดท าแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล  ( Individualized 
Education Plan: IEP)  แ ผนก า รสอน เ ฉพ า ะบุ ค ค ล  ( Individual Implementation Plan: IIP)  
และแผนการเปล่ียนผ่านเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan: ITP) ให้กบัผูเ้รียนแต่ละคนให้มี
ความสามารถเป็นไปตามเป้าหมายการจดัการศึกษาระยะยาว (1 ปี) ระยะสั้น (1 ภาคเรียน) เช่ือมโยง
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นระบบ มีการวางแผนการสอน
ดว้ยเทคนิควิธีการ นวตักรรม ใช้ส่ือเทคโนโลยีร่วมเรียนรู้ ช้ีแนะ อ านวยความสะดวก ปรับปรุง 
การเรียนการสอนจากผลหลงัการสอน มีการวดัประเมินผล ก่อน ระหว่างและหลงัเรียน บูรณาการ
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กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม 
บูรณาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพควบคู่กบัการเรียนการสอน มีรูปแบบการสอนแบบ STEAM ทุกสาระ
การเรียนรู้ ประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง ทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สมรรถนะหลกั 5 ดา้น  
คือ ความสามารถในการส่ือสาร การคิดและแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี  
และสามารถด ารงชีวิตอยา่งอิสระ 
     ผลจากการจดักิจกรรมบูรณาการต่าง ๆ ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ ความสามารถ
เชิงประจกัษ ์เกิดทกัษะดงัน้ี 
      1) นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางด้านงานอาชีพ สามารถเรียนรู้ในส่ิงท่ี
ตนเองมีความถนัดและมีความสนใจ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล การรู้จกัเลือกเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ บนพื้นฐานของความปลอดภยั มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี มีความรู้ 
ทกัษะ กระบวนการในงานอาชีพ และสามารถต่อยอดอาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
      2) นักเรียนมีทักษะการวางแผนในการท างาน ท างานเป็นขั้นตอนการ
เรียงล าดบัความส าคญัของงาน การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีความคิดสร้างสรรค์ 
      3) นักเรียนมีทกัษะทางการตลาด จากการน าผลิตภณัฑ์งานอาชีพ และ
ผลผลิตของสวนเกษตรไปจ าหน่ายตามสถานท่ีต่าง ๆ  
      4) นกัเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายไดจ้ากการฝึกทกัษะอาชีพ ลดภาระของ
ผูป้กครอง 
      5) นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ รักในการท างาน และประกอบอาชีพ
สุจริต 
      6) นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี  สามารถน ามาวางแผนและ
พฒันาการเรียนรู้ของตนเอง 
      7) นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และประดิษฐ์นวตักรรมท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน โดยใชเ้ทคนิค STEM 
     2. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพความพิการของผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลายทางด้าน
ร่างกาย ท่ีมีการสูญเสียหน้าท่ีของอวยัวะส่วนต่าง ๆ ตามสภาพความพิการของโรคหรือมีความ
ผิดปกติ สูญเสียอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย ไม่สามารถเคล่ือนไหว มีการเกร็ง การตึงตวั
ของกลา้มเน้ือ การอ่อนแรงของกลา้มเน้ือ และ/หรือมีปัญหาดา้นสุขภาพ ความพิการอ่ืนร่วมด้วย  
มีความตอ้งการจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการบริการดา้นการแพทย์ เพื่อป้องกนั ชะลอ ปรับปรุง ชดเชย
และบ ารุงรักษาประสิทธิภาพของระบบการท าหน้าท่ีของอวยัวะ  รวมถึงสภาพจิตใจ อารมณ์ 
สติปัญญาและสังคมให้ไดดี้ท่ีสุด ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ดว้ยวิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือ 
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ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนใด จึงไดจ้ดักิจกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพควบคู่กบัการจดัการเรียนการ
สอน ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นองคร์วม ทั้งดา้นกิจกรรมบ าบดั กายภาพบ าบดั ดนตรีบ าบดั 
ศิลปะบ าบดั นนัทนาการบ าบดั ธาราบ าบดั อรรถบ าบดั อาชาบ าบดั การฝึกอาชีพเพื่อการมีงานท า 
รวมทั้งการบริการประสานส่งต่อ เพื่อการเขา้ถึงแหล่งสนบัสนุนต่าง ๆ ท าใหน้กัเรียนมีพฒันาการท่ี
ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีความสุข สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น ครอบครัว ชุมชน และสังคมตามบริบท
สภาพแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของศกัยภาพผูเ้รียนแต่ละคน 
     ผลท่ีเกิดจากการท่ีนักเรียนได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เป็นท่ียอมรับ  
สร้างช่ือเสียง ไดแ้ก่ 
      1) วงดนตรีศรีสังวาลแบนด์ ได้รับเชิญให้ไปแสดงทั้งในระดับทอ้งถ่ิน 
ระดบัภาคและระดบัประเทศ 
      2) การแสดงวีลแชร์แดนซ์ ไดรั้บเชิญทั้งในระดบัภาค ระดบัประเทศและ
ต่างประเทศ 
      3) การกีฬาท่ีนักเรียนได้เป็นตัวแทนนักกีฬาระดับชาติ เพื่อเขา้แข่งขัน
ระดบัโลก 
     3. การพฒันาศักยภาพหรือเพิ่มขีดความสามารถท่ีเหลืออยู่ของผูเ้รียนให้มี
สมรรถนะดา้นการเรียนรู้ ครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการจ าเป็นตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน ดว้ยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย จดักิจกรรม
การเรียนรู้ทั้งในหลกัสูตร กิจกรรมเสริม การวางแผนการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น การเรียนรู้งาน
อาชีพเพื่อการมีงานท าในอนาคตอย่างเป็นระบบ สร้างผูเ้รียนให้พฒันาเป็นองค์รวม บูรณาการ
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การอ่าน การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผูอ่ื้น สร้างพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม เป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น มีทกัษะการ
ท างาน ขยนั มีความเพียร ให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
มีความรู้ความสามารถ สร้างช่ือเสียงใหส้ถานศึกษา ไดแ้ก่ 
      1) ได้รับรางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
ส่ิงประดิษฐ์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายงาน PIM Robotics Playground 2019 ณ สถาบนัการจดัการ
ปัญญาภิวฒัน์ วนัท่ี 23 มิถุนายน 2562 
      2) ได้รับรางวลัเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์เชิงสะเต็ม
ศึกษา (STEM Invention Contest) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย งาน Thailand STEM Festival 2019 
ณโรงเรียนยพุราชวิทยาลยั เชียงใหม่ วนัท่ี 8-9 สิงหาคม 2562 
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      3) ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1 การแข่งขนัโครงงานส่ิงประดิษฐ์
จากบอร์ด KidBright บา้นวิทยาศาสตร์สิรินทร 
      4) ได้รับรางวลัรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอากาศยานไร้
คนขบั ณ ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
      5)  ได้รับรางวัล  IT Challenge Award การแข่งขันความท้าทายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล  ประจ าปี 2562 ค่ายเยาวชนพิการไทยเพื่อเขา้ร่วมการแข่งขนั
ความทา้ทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจ าปี 2561 วนัท่ี 7-11 พฤศจิกายน 2561  
ณ กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดีย 
      6) ไดรั้บรางวลั ชนะเลิศ ระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัพูดภาษาองักฤษ 
(Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69  
ปีการศึกษา 2562  
      7)  ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง  
Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี  69  
ปีการศึกษา 2562 
     4. การจดัเสริมสร้างศกัยภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อผูเ้รียนใหส้ามารถเขา้ถึงบริการ
และสามารถปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขจดัปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา การใช้อาคารท่ีมีทางลาด 
ลิฟทข์ึ้นลง อาคารเรียน อาคารเรียนเช่ืองโยงกบัหอพกั การปรับสภาพห้องเรียนให้กวา้งเพียงพอใน
การเคล่ือนยา้ยรถเข็นรวมถึงห้องน ้ าและห้องต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อสุขอนามยั ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่  ๆ ช่วยในการดูแลจัดการงานเกษตร ใช้ระบบ  
Smart Farm การใช้พาหนะขนส่งดว้ยรถโดยสารส่วนบุคคลเฉพาะท่ีเอ้ือต่อการเคล่ือนยา้ยผูเ้รียน
พร้อมรถเขน็ การปรับอุปกรณ์การเรียน การเคล่ือนไหวของผูเ้รียนจดัให้มีงานซ่อมแซมกายอุปกรณ์
ในโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ เฉพาะเพื่อให้คล่องตวั รวดเร็ว ประหยดัใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี
เอ้ือต่อผูเ้รียน 
     ผลจากการจดัเสริมสร้างศกัยภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อผูเ้รียนท าให ้
      1) ผูเ้รียนมีความสุข สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งอิสระ
ดว้ยตนเองได ้ลดภาระต่อผูอ่ื้น คิดและแกปั้ญหาการปฏิบติัตนดา้นสุขอนามยั ในชีวิตประจ าวนัได ้ 
      2) ผูเ้รียนมีสภาพจิตใจท่ีมัน่คง มีวินยัมีความรับผิดชอบเช่ือมนัในตนเอง 
กลา้ท่ีจะปฏิบติัตน เช่นเดียวกบัผูอ่ื้น คลายความกงัวลเร่ืองกายอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริมการเคล่ือนท่ี
หรือกายอุปกรณ์เสริม 
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      3) ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึง สิทธิและโอกาสขั้นพื้นฐาน บริการดา้นการศึกษา
ควบคู่กับบริการอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้รวมถึงระบบดูแลช่วยเหลือท าให้เกิดความรักผูกพนั
สถานศึกษา เสมือนเป็นบา้น เป็นครอบครัวเดียวกนั  
     5. การสร้างองคก์รเครือข่ายทางภาครัฐเอกชนบุคคล ชุมชน หน่วยงานทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนผูป้กครอง ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้มีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สามารถเรียนต่อได้ทั้งสายสามญั และอาชีพ พฒันางานอาชีพเพื่อการมีงานท าในอาชีพพื้นฐาน  
ท่ีคัดให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพของตนเองได้  โดยไม่เป็นภาระของครอบครัว  
สร้างรายไดเ้ป็นของตนเอง ท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีประสานความร่วมมือของเครือข่ายดงักล่าวเกิด
ความร่วมมือพฒันาการศึกษาในสถานศึกษา ดังน้ี ล าเพย เย็นมนัส กล่าวไวว้่า การบริหารในยุค
ปัจจุบนั เป็นการมุ่งเนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วมซ่ึงเกิดขึ้นโดยผูบ้ริหาร ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ชุมชน 
สังคม องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า   
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมภาคภูมิใจ ยิ่งผูบ้ริหารสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันเท่าไร ยิ่งเพิ่มพูนอ านาจ 
และความศรัทธาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากขึ้นเท่านั้น มากกว่าการท่ีผูบ้ริหารใช้อ านาจหน้าท่ีตาม
ล าพงั เพราะว่าผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งท างานกนัเป็นทีม (ล าเพย เยน็มนสั, 2557, มมป.) 
และสอดคลอ้งกบั นุชนาถ สอนสงและคณะ ท่ีศึกษาวิจยัองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการมธัยมศึกษาจงัหวดัเป็นพหุองคป์ระกอบ 8 
องคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเครือข่าย 2) บรรยากาศการมีส่วน
ร่วม 3) องค์กรเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม 4) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5) ภาวะผูน้ า 6) กิจกรรมท่ีท าร่วมกนั 7) การติดต่อส่ือสาร 8) การใช้เทคโนโลยี (นุชนาถ สอนสง
และคณะ. 2561.มมป.) และปารณทตัต์ แสนวิเศษ ศึกษาวิจยัพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนกบั
สถานศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาประกอบด้วย  
การมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง  
ศิษยเ์ก่า คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน และผูแ้ทนกรรมการ
นกัเรียน) องคก์รต่าง ๆ ในชุมชน กลุ่มอาชีพและผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทัว่ไปใน
ชุมชน หน่วยงานราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ภาคเอกชนและสถานประกอบการ ศูนยอ์  านวยการ
เครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการระดมทุน 2) กระบวนการมีส่วนร่วม 3) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) ปัจจยัและเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน  
5) ยุทธศาสตร์ท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 6) ผลกระทบของการมีส่วนร่วมของชุมชน  
7) บทบาทของผูมี้ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8) การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน  
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9) วิธีการเขา้มามีส่วนร่วม และ 10) อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน (ปารณทตัต์ แสนวิเศษ . 
2555, หนา้ 69) 
     จะเห็นไดว้่าการบริหารจดัการสถานศึกษาเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนให้เกิด
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย นัน่ก็คือดา้นผลลพัธ์ การบริหารจดัการอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ
นั้น ผูบ้ริหารต้องเป็นตัวจักรส าคัญ เพราะเป็นผูก้  าหนดทิศทางการท างานของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา และประสานความร่วมมือจากองคก์รภายนอก หากมีรูปแบบการบริหารจดัการศึกษา
เฉพาะท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม แลว้จะน าไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
สถานศึกษาใหพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ือง เป็นท่ีประจกัษต์่อไป  
 

5.3ข้อเสนอแนะ 
 

  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัประกอบดว้ย 
   5.3.1 ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยัและการน าไปใชป้ระโยชน์ 
    5.3.1.1 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณา
การส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน 
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นกบับรบทของโรงเรียน 
    5.3.1.2 โรงเรียนมีรูปแบบเฉพาะส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยเฉพาะ
ผูเ้รียนส่วนใหญ่ท่ีมีความบกพร่องดา้นร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ มีความจ าเป็นตอ้ง
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นองค์รวมบูรณาการสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  
“ฟ้ืนฟูคู่การศึกษา” 
    5.3.1.3 ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ ในโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
ไดรั้บการบริการส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกตามความตอ้งการจ าเป็นบรรจุในแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคน 
    5.3.1.4 โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารเฉพาะท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของผูเ้รียน  โดยจดัตั้งฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสุขอนามยั เพื่อความคล่องตวัสามารถ
ด าเนินการดา้นสุขอนามยั สุขภาพ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ต่อผูเ้รียนสูงสุด 
    5.3.1.5 โรงเรียนด าเนินการโดยฝ่ายอาคารสถานท่ีจดัแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
และประสานแหล่งเรียนรู้ภายนอกในการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน  
มีการปรับปรุงแกไ้ขปรับสภาพใหเ้อ้ือประโยชน์สูงสุด 
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    5.3.1.6 โรงเรียนด าเนินการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคล่ือนหรือสุขภาพ ในโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ เช่น  ห้องฟันคลีนิคฟันสวยยิ้มใสใน
โรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะทันตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตกรรม 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ และโรงพยาบาลสันทราย  บา้นดินอยูส่บายบา้นไมอ้ยูดี่ ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ส านักงานสลากินแบ่งรัฐบาล  บา้นบอล สระธาราบ าบดั คลินิครถเข็น ได้รับการสนับสนุนจาก 
Sapphire Club and friends สวนเกษตรพอเพียงและสมาร์ทฟาร์ม ไดรั้บการสนับสนุนจากมูลนิธิมี
ชยัวรัะไวทยะ บริษทัเชลลแ์ห่งประเทศไทย บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่จ ากดั และบริษทัเวสเทิร์นดิจิตลั
จ ากดั เป็นตน้ 
   การน าขอ้คน้พบจากการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 
    5.3.1.7 ควรศึกษารูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ 
(2SIEBN) ใหล้ะเอียดค านึงถึงบริบทสถานศึกษาเป็นหลกั 
    5.3.1.8 จากผลการวิจยัพบว่าเครือข่าย (ส่ิงแวดลอ้มภายนอก) มีส่วนร่วมในการ
พฒันาการศึกษาของโรงเรียนเชิงประจกัษ์เป็นองค์กรแห่งความรู้มีความสุขค่อนขา้งมาก  จึงตอ้ง
สร้างเครือข่ายใหห้ลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน 
    5.3.1.9 ควรมีการวิ เคราะห์ผู ้เ รียนท่ีมีความบกพร่อง  ความต้องการพิ เศษ 
ท่ีหลากหลาย แตกต่างกนัเฉพาะบุคคลใหค้รอบคลุมถึงความตอ้งการจ าเป็นตามศกัยภาพของผูเ้รียน
แต่ละบุคคล 
   5.3.2 ขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป 
    5.3.2.1 ควรศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวกบัขอบข่ายการบริหารจดัการโรงเรียนในแต่ละดา้น
ตามโครงสร้างการบริหารแบบเชิงลึก 
    5.3.2.2 ควรน ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ (2SIEBN) ทดลอง
ใชใ้นการจดัการศึกษาส าหรับผูพ้ิการประเภทอ่ืน ๆ  
    5.3.2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ทีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาเฉพาะทางส าหรับนกัเรียนพิการแต่ละประเภท 
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10 กันยายน 2562 

28 กันยายน 2562 
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5 ตุลาคม 2562 

22-26 ตุลาคม 2562 
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9 พฤศจิกายน 2562 
 

๒9- 30  พฤศจกิายน 2562 
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18 มกราคม 2563 

1 กุมภาพันธ์ 2563 
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หลกัฐานการเผยแพร่ผลงาน จากมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข. 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
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แบบสัมภาษณ์ท่ัวไป 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของท่าน 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนรายละเอียดสถานภาพของท่าน 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์   นาย   นางสาว  นาง …………………………………….………… 
ต าแหน่งหนา้ท่ี ................................................................................................................................... 
สถานท่ีท างาน .................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี/เวลาท่ีสัมภาษณ์  วนั..............เดือน...............................พ.ศ. ................เวลา................... 
ลงช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์............................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 
ค าชี้แจง  โปรดตอบค าถามอยา่งละเอียด 
แนวทางการสัมภาษณ์ 
1. การบริหารจดัการสถานศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (บกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ควรประกอบดว้ยอะไรบา้ง    
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (บกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ) โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3. โรงเรียนใหบ้ริการส่ือการเรียนรู้ เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ เคร่ืองช่วยคนพิการ 
ส่ิงแวดลอ้ม อาคารสถานท่ีท่ีเอ้ืออ านวย ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  ท่านคิดวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสมหรือไม่
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่าย 
สนบัสนุนการจดัการศึกษา ทั้งดา้นการศึกษา ดา้นการแพทย ์ดา้นอาชีพ และอ่ืน ๆ หรือไม่ และมี
ความคิดเห็นเป็นอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของท่าน 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนรายละเอียดสถานภาพของท่าน 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์   นาย   นางสาว  นาง .......................................................................... 
ต าแหน่งหนา้ท่ี ................................................................................................................................... 
สถานท่ีท างาน .................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี/เวลาท่ีสัมภาษณ์  วนั..............เดือน...............................พ.ศ. ................เวลา................... 
ลงช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์............................................................................................................................. 
ตอนท่ี 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 
ค าชี้แจง  โปรดตอบค าถามอยา่งละเอียด 
แนวทางการสัมภาษณ์ 
1. องคป์ระกอบของการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ควรประกอบดว้ย
อะไรบา้ง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. ท่านมีแนวคิดในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็นค าถามสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) 
รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ 

ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

ประเด็นท่ี 1  ท่านมีแนวความคิดอย่างไร ในการพฒันารูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
(What/Why) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็นท่ี 2  องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ควรประกอบด้วย
อะไรบ้าง     

 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็นท่ี 3  การเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ควรมีสมรรถนะด้านใดบ้าง ท่ีเหมาะสมกบัศักภาพของผู้เรียน  

 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็นท่ี 4  องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ควรประกอบด้วย
อะไรบ้าง 

 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็นท่ี 5  รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ปัจจัยความส าเร็จ  หรือเง่ือนไขใด 
ท่ีสามารถน าไปพฒันา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถาม 
สภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ

ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

ค าชี้แจง 
 
1. แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการรูปแบบการบริหาร
จดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียน
ศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
2. แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบนั และความตอ้งการรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ 

3. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ตอบ แบบสอบถามน้ีผูวิ้จยัจะน าไปใชเ้พื่อการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะองคร์วมเท่านั้น 
ไม่มีผลเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อองคก์รหรือท่านแต่ประการใด 
 

ขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบ  
แบบสอบถาม 
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ตอนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัสภาพความเป็นจริง 
 
1. เพศ 

 ชาย     หญิง 
2. สถานะ 

 นกัเรียน 
 ผูป้กครอง 
 ครู 
 บุคลากร 
 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3. อาย ุ
 ต ่ากวา่ 20 ปี    21-30 ปี   
 31-40 ปี    41-50 ปี 
 51 ปีขึ้นไป 

4. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตอนท่ี 2 
สภาพปัจจุบัน และความต้องการรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ

ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 

ค าชี้แจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัความเป็นจริง ตามความหมายต่อไปน้ี 
 

5  หมายถึง ท่านเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการพฒันาใน
ระดบั มากท่ีสุด 

4  หมายถึง ท่านเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการพฒันาใน
ระดบั มาก 

3  หมายถึง ท่านเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการพฒันาใน
ระดบั ปานกลาง 

2  หมายถึง ท่านเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการพฒันาใน
ระดบั นอ้ 

1  หมายถึง ท่านเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการพฒันาใน
ระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อ ประเด็น 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการพฒันา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
1.1 การพูดหรือส่ือสารดว้ยวิธีการต่างๆ ในการถ่ายทอด

เร่ืองราว  ประสบการณ์ของตนเอง 
          

1.2 การเลือกวิธีการรับ-ส่งสาร ไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ           
1.3 การเลือกวิธีการส่ือสาร ไดเ้หมาะสม           
1.4 การพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีเหมาะสม อยา่งต่อเน่ือง           
1.5 การพูดส่ือสาร กบับุคคลภายนอก และผูท่ี้เขา้มาศึกษาดู

งาน 
          

2. ด้านความสามารถในการคิด 
2.1 การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ส่ิงต่างๆ อยา่งเป็นระบบ           
2.2 การคิดนอกกรอบอยา่งสร้างสรรค์           
2.3 การมีเหตุผลในการคิด การตดัสินใจ เก่ียวกบัตนเอง           
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* ขอขอบพระคุณส าหรับความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถาม** 

ข้อ ประเด็น 
สภาพปัจจุบัน ความต้องการพฒันา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
3.1 การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไดเ้ป็นล าดบัขั้นตอน            
3.2  การใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา บนหลกัคุณธรรม           
3.3 การเขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลง ของ

เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม 
          

3.4 การคน้ควา้หาความรู้ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
แกปั้ญหา 

          

3.5 การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ร่วมกบับุคคลอ่ืน            
4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4.1 การท างานและการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข           
4.2 การจดัการและเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม           
4.3 การแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั           
4.4 การจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม           
4.5 การหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ท่ีส่งผลต่อตนเอง

และผูอ่ื้น 
          

5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี           
5.1 การเลือกใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัความพิการและ

เหมาะสมตามวยั 
          

5.2 ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีท่ีเก่ียวขอ้งใน
ชีวิตประจ าวนั 

          

5.3 การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ดว้ยเทคโนโลยี 

          

5.4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคโนโลย ีกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

          

5.5 การใชเ้ทคโนโลยแีกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั อยา่ง
เหมาะสม 
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แบบประเมินสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ปีการศึกษา ....................... 

ท่ี ช่ือ-สกุล ช้ัน 

สมรรถนะเชิงบูรณาการ 

รวม 
(15) 

สรุ
ปผ

ลก
าร
ปร

ะเม
ิน 

1. 
คว

าม
สา
มา
รถ
ใน

กา
ร

สื่อ
สา
ร 

2. 
คว

าม
สา
มา
รถ
ใน

กา
ร

คิด
แล

ะแ
กป้ั

ญห
า 

3. 
คว

าม
สา
มา
รถ
ใน

กา
ร

ใช
ท้กั

ษะ
ชีวิ

ต 
4. 
คว

าม
สา
มา
รถ
ใน

กา
ร

ใช
เ้ท
คโ
นโ

ลย
 ี

5. 
คว

าม
สา
มา
รถ
ใน

กา
ร

ด า
รง
ชีวิ

ตอ
ยา่
งอ
ิสร

ะ 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
 
 
 

 
 
 

 
 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผูป้ระเมิน 
(.......................................................................) 

ครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา 
วนัท่ี ........./........../............... 

เกณฑ์การให้คะแนน 
3 หมายถึง ปฏิบติัจนเป็นนิสัย เป็นแบบอยา่งให้แก่ผูอ่ื้นได ้(ดีเย่ียม) 
2 หมายถึง ปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งมีผูอ้ื่นบอก (ดี) 
1 หมายถึง ปฏิบติัเม่ือมีผูส่ั้ง/ผูช้ี้แนะ เตือน หรือให้ก าลงัใจ (ผา่น) 
0 หมายถึง ไม่ปฏิบติั (ไม่ผา่น) 

สรุปผลการประเมนิ 
14 - 15 ดีเยี่ยม 
11 - 13 ดี 
8 - 10   ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
0 - 7     ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
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รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ 
ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 

 
ค าชี้แจง 
 

1. แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2562 
2. แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าห รับผู ้ เ รี ยน ท่ี มีความต้องการจ า เ ป็นพิ เ ศษ  โรง เ รี ยนศ รีสั งว าลย์ เ ชี ยงใหม่ 
ปีการศึกษา 2562 

3. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถามน้ีผูวิ้จยัจะน าไปใชเ้พื่อการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะองคร์วมเท่านั้น ไม่
มีผลเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อองคก์รหรือท่านแต่ประการใด 
 

ขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ตอนท่ี 1 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัสภาพความเป็นจริง 

 
1. เพศ 

 ชาย     หญิง 
2. สถานะ 

 นกัเรียน 
 ผูป้กครอง 
 ครู 
 บุคลากร 
 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3. อาย ุ
 ต ่ากวา่ 20 ปี   21-30 ปี   
 31-40 ปี    41-50 ปี 
 51 ปีขึ้นไป 

4. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตอนท่ี 2 
ความพงึพอใจรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมี

ความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 

 

ค าชี้แจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจดัการการ
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตามความหมายต่อไปน้ี 
 

 5  หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
 4  หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจในระดบั มาก  
 3  หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง  
 2  หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจในระดบั นอ้ย 
 1  หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 

 

ข้อ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
1.1 การพูดหรือส่ือสารดว้ยวิธีการต่างๆ ในการถ่ายทอดเร่ืองราว  

ประสบการณ์ของตนเอง 
     

1.2 การเลือกวิธีการรับ-ส่งสาร ไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ      
1.3 การเลือกวิธีการส่ือสาร ไดเ้หมาะสม      
1.4 การพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีเหมาะสม อยา่งต่อเน่ือง      
1.5 การพูดส่ือสาร กบับุคคลภายนอก และผูท่ี้เขา้มาศึกษาดูงาน      
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ข้อ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ด้านความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา 
2.1 การท างานและการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข      
2.2 การจดัการและเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม      
2.3 การแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั      
2.4 การจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม      
2.5 การหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ท่ีส่งผลต่อตนเองและผูอ่ื้น      

3. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3.1 การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไดเ้ป็นล าดบัขั้นตอน       
3.2 การใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา บนหลกัคุณธรรม      
3.3 การเขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลง ของเหตุการณ์ต่างๆ ใน

สังคม 
     

3.4 การคน้ควา้หาความรู้ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา      
3.5 การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ร่วมกบับุคคลอ่ืน       

4. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
4.1 การท างานและการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข      
4.2 การจดัการและเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม      
4.3 การแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั      

 การจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม      
 การหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ท่ีส่งผลต่อตนเองและผูอ่ื้น      

5. ด้านความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างอสิระ 
5.1 การเลือกใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัความพิการและเหมาะสมตามวยั      
5.2 ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั      
5.3 การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ดว้ย

เทคโนโลย ี
     

5.4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคโนโลย ีกบัหน่วยงานภายนอก      
5.5 การใชเ้ทคโนโลยแีกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั อยา่งเหมาะสม      
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 
รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ 

ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 
 

ค าชี้แจง 
 

1. แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2563 
2. แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 2 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2563 

3. โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถามน้ีผูวิ้จยัจะน าไปใชเ้พื่อการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลในลกัษณะองคร์วมเท่านั้น ไม่
มีผลเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อองคก์รหรือท่านแต่ประการใด 
 

ขอขอบพระคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ตอนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  ใหต้รงกบัสภาพความเป็นจริง 
 
1. เพศ 

 ชาย     หญิง 
2. สถานะ 

 นกัเรียน 
 ผูป้กครอง 
 ครู 
 บุคลากร 
 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3. อาย ุ
 ต ่ากวา่ 20 ปี    21-30 ปี   
 31-40 ปี    41-50 ปี 
 51 ปีขึ้นไป 

4. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตอนท่ี 2 
ความพงึพอใจรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ 

ส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  ปีการศึกษา 2563 
 

ค าชี้แจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย   ลงในช่องระดบัความพึงพอใจการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
การเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรี
สังวาลยเ์ชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตามความหมายต่อไปน้ี 
 

 5  หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
 4  หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจในระดบั มาก  
 3  หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจในระดบั ปานกลาง  
 2  หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจในระดบั นอ้ย 
 1  หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
 

 

 

ข้อ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
1.1 การพูดหรือส่ือสารดว้ยวิธีการต่างๆ ในการถ่ายทอดเร่ืองราว  

ประสบการณ์ของตนเอง 
     

1.2 การเลือกวิธีการรับ-ส่งสาร ไดอ้ยา่งมีวิจารณญาณ      
1.3 การเลือกวิธีการส่ือสาร ไดเ้หมาะสม      
1.4 การพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีเหมาะสม อยา่งต่อเน่ือง      
1.5 การพูดส่ือสาร กบับุคคลภายนอก และผูท่ี้เขา้มาศึกษาดูงาน      
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ข้อ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ด้านความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา 
2.1 การท างานและการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข      
2.2 การจดัการและเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม      
2.3 การแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั      
2.4 การจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม      
2.5 การหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ท่ีส่งผลต่อตนเองและผูอ่ื้น      

3. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
3.1 การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไดเ้ป็นล าดบัขั้นตอน       
3.2 การใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา บนหลกัคุณธรรม      
3.3 การเขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลง ของเหตุการณ์ต่างๆ ใน

สังคม 
     

3.4 การคน้ควา้หาความรู้ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา      
3.5 การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา ร่วมกบับุคคลอ่ืน       

4. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
4.1 การท างานและการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข      
4.2 การจดัการและเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม      
4.3 การแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั      

 การจดัการกบัปัญหาและความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสม      
 การหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ท่ีส่งผลต่อตนเองและผูอ่ื้น      

5. ด้านความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างอสิระ 
5.1 การเลือกใชเ้ทคโนโลยใีหเ้หมาะสมกบัความพิการและเหมาะสมตามวยั      
5.2 ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั      
5.3 การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ดว้ย

เทคโนโลย ี
     

5.4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคโนโลย ีกบัหน่วยงานภายนอก      
5.5 การใชเ้ทคโนโลยแีกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั อยา่งเหมาะสม      
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ภาคผนวก ค. 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  จ านวน 5 ท่าน มีรายนาม
ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.พิกุล  เลียวสิริพงศ ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. ดร.อมัไพร  อุตตาธรรม ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัพะเยา 
3. นางณชันา  ลาวนัยก์ูล ครูเช่ียวชาญโรงเรียนโสตอนุสารสุนทรจงัหวดัเชียงใหม่ 
4. นางณภทัร  สิงห์สี ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
5. นางธญัลกัษณ์  ตน้หนองดู่ ครูช านาญการโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 

 
รายนามผู้ทรงคุณสัมภาษณ์ทั่วไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าแบบสัมภาษณ์ทัว่ไป สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 7 ท่าน มี
รายนามดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายสุภสัสรณ์ จรรยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
2. นายแพทยว์รวุฒิ   โฆวชัรกุล ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
3. นางวรรณา เลิศเกียรติด ารงค ์ เครือข่ายสนบัสนุนสถานศึกษา 
4. นายเจษฎา ชนะเดช ครูช านาญการโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
5. นางสาวณฐัณิชา กองจนัทร์ ครูการศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
6. นายณฐักฤษฎ ์กาญจนาธิวตัน์ นกักิจกรรมบ าบดัโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
7. นายเอกพล ลกัษณาการ นกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์เชิงลกึ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ

จ านวน 7 ท่าน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. ศ.วิริยะ  นามศิริพงษพ์นัธ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 
2. ดร.ชาญ  ค าภีระแปง นายกสมาคมนกัวางแผนการศึกษาไทย 
3. นายมีชยั  วีระไวทยะ นายกสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 
4. ศ.นายแพทยเ์ทอดชยั  ชีวะเกตุ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
5. นายแพทยว์รวุฒิ  โฆวชัรกุล ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
6. นางสาวบวัเรียม  พรมจีน ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
7. นายวิชยั  เยเ่ปียง นกัเรียนโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดด้ าเนินการจดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีผูท้รงคุณวุฒิ

จ านวน 12 ท่าน มีรายนามดงัต่อไปน้ี 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายแพทยส์มยั ศิริทองถาวร ผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ 
2. อาจารย ์ดร ภญ. ณัฐกานตว์ดี ค าภีระแปง อาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
3. รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทยห์ญิง  
    ดร.พชัราวรรณ  ศรีศิลปนนัทน์ 

คณบดีประจ าหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเนชัน่ 

4. นายสุทธิชยั  เดชสุวรรณนิธิ   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 

5. นายประหยดั ทรงค า ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
6. นางยพุิน ค าปัน ผูอ้  านวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
7. นายอมัรินทร์ พนัวิไล ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัล าพูน 
8. นายสมชาย ชนนัชนะ ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัน่าน 
9.นายชยตุ ข่าขนัมะลิ รองผูอ้  านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 
10. นายนษัฐภทัร์ ไกรงาม ผูอ้  านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 
11.นางเสมอจิต ชูหอยทอง รองผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
12.นายเจริญ ค าปินใจ ก านนัต าบลหนองหาร 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-นามสกุล นางพวงทอง  ศรีวิลยั 
วนัเดือนปีเกิด เกิดวนัท่ี 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2508 อาย ุ55 ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
วนั เดือน ปี เร่ิมบรรจุ 3 กนัยายน พ.ศ. 2534 รวม 25 ปี  

(นบัถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2559) ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ อ  าเภอ สันทราย จงัหวดั เชียงใหม่ 
รหสัไปรษณีย ์50290  

ต าแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
สถานศึกษาท่ีท างาน โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ต าบล/แขวง หนองหาร  

อ าเภอ/เขต สันทราย จงัหวดั เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50290 
โทรศพัท ์053-498145 โทรสาร 053-498146 

หน่วยงานท่ีสังกดั ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี 189/2 หมู่ 3 ต าบล/แขวงหนองหาร อ าเภอ/เขต สันทราย  
จงัหวดั เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50290 โทร 081 – 595 0146 

 


