
 

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
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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 



 
 

5 
 

  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 
 


