
 

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 
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    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  



 
 

101 

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 
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      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  



 
 

109 

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) 



 
 

116 

    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



 
 

119 

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 



 
 

132 

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 



 
 

134 

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) 


