
 

บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

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

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

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

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

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

  ระยะที ่2 การสร้างและพฒันารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียน
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
 

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

   2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
    ผลจากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ รูปแบบการการบริหารจัดการ IEBN  
ซ่ึงไดมี้องคป์ระกอบเพิ่มเติม คือ ระบบ (System) คือ ระบบ เป็นปัจจยัหลกั ท่ีไดรั้บการพฒันาแบบ
องคร์วม ถือเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันานั้นท่ีไดรั้บการพฒันาเชิงบูรณาการทุก และทักษะ (Skills) 
การพฒันาทกัษะของครูผูส้อน บุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะการพฒันาเชิงบูรณาการอย่างเช่ียวชาญ
เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้และทกัษะนั้นไปยงัผูเ้รียนดา้น เป็นรูปแบบการการบริหารจดัการเชียงใหม่ 
คือ 2SIEBN Model (S1: System, S2: Skills,  I หมายถึง Impairment , E หมายถึง Empowerment, B 
หมายถึง Barrier - Free, และ N หมายถึง Network) สู่การเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลย ์5 ดา้น คือ 1) ดา้นความสามารถในการ
ส่ือสาร 2) ดา้นความสามารถในการคิด 3) ดา้นความสามารถในแกปั้ญหา 4)ดา้นความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวิต และ 5) ดา้นความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
จ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 
   3. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการ
ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ 
    รูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่  2SIEBN Model ท่ีมีส่งผลต่อการเสริมสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการแก่ผูเ้รียน มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
     3.1 S1 หมายถึง System คือการบริหาร จัดการในด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
ไดแ้ก่ โครงสร้าง นโยบาย กลยุทธ์ และรูปแบบการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ผูเ้รียนท่ี
มีความจ าเป็นพิเศษให้เป็นไปไดอ้ย่างเหมาะสม รวดเร็ว ทนัสมยั  ภายใตก้ารขบัเคล่ือนตามกรอบ
แนวคิด KULYA TECHNIQUE ของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย  
      - Knowledge (K) เป็นการมุ่งเสริมสร้างให้ครูและบุคลากร มีการพฒันา
ตนเองเพื่อแสวงหาความรู้ เพื่อออกแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพตามสมรรถนะท่ี
ตอ้งการ มีการวิเคราะห์หลกัสูตร เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อจดักระบวนการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ 
      - Understand (U) หมายถึง การด าเนินงานด้วยความเข้าใจเข้าถึงอย่าง
แทจ้ริงในบริบทของนกัเรียนและสร้างโอกาสใหน้กัเรียนมีความมัน่คง และทกัษะอาชีพได ้
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      - Love (L) เป็นการแสดงถึงความรัก ความเอ็นดู ความหวงัดี ต่อนกัเรียน
อย่างจริงใจ การปฏิบัติต่อนักเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยความจริงใจ  
และเป็นไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
      - Yearning (Y) ความปรารถนาของผูบ้ริหารและองคก์รสถาบนัในการมุ่ง
พฒันาผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะอยา่งเตม็ขีดความสามารถดว้ยเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีหลากหลาย 
      - Action After Review (A)  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  
และถอดบทเรียนเพื่อศึกษาปัจจยัความส าเร็จและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาวางแผน
ใหแ้ก่ผูเ้รียนต่อไป 
     3.2 S2 หมายถึง Skills ทกัษะ คือ การพฒันาครูผูส้อน บุคลากรของโรงเรียน
ให้มีทกัษะ ความรู้ความสามารถของตนเองให้มีความเช่ียวชาญ โดยมีการจดัท าแผนการด าเนินงาน
พฒันาทกัษะในทุกฝ่ายงานของโรงเรียน เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบติังาน เช่น 
กิจกรรมการวางแผนแนวทางการพฒันาฝ่ายงาน กิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากร กิจกรรมพฒันา
ระบบงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพนักเรียน และกิจกรรมประสานความร่วมมือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
นกัเรียน กิจกรรมวางแผนแนวทางการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่
การพฒันาถ่ายทอดความรู้ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษให้ไดรั้บทกัษะในการเสริมสร้างสมรรถนะ
เชิงบูรณาการได ้
     3.3 I หมายถึง Impairment คือการจดัการสภาพความพิการของผูเ้รียนท่ีมีความ
หลากหลายทางด้านร่างกาย โดยเชิงนโยบายโรงเรียนได้มีการจัดตั้ งฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
สุขอนามยั มีหน้าท่ีให้บริการบ าบดัฟ้ืนฟู เตรียมความพร้อม แกไ้ขปัญหา เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ดีขึ้ น โดยใช้กระบวนการทางกายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด และการฟ้ืนฟูอ่ืนใด  
ท่ีจะสามารถพฒันาความสามารถทางร่างกายและการเคล่ือนไหวส าหรับนกัเรียน 
     3.4. E หมาย ถึ ง  Empowerment คื อก า รพัฒนาศัก ยภ าพห รือ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถท่ีเหลืออยู่ของผูเ้รียนให้มีสมรรถนะดา้นการเรียนรู้ โดยการจดัการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการ
ท างานและการอาศยั อยู่ร่วมกับผูอ่ื้น การแสดงออกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ จะช่วยให้นักเรียน
ปรับตวัและใชชี้วิตร่วมกบัคนอ่ืนไดดี้ เกิดความสัมพนัธ์อนัดี และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีทกัษะ
การท างานอาชีพพื้นฐาน เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพดว้ยการใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยีท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ การปฏิบติังานสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัได ้
     3.5. B หมายถึง Barrier – free คือ การจดัการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อผูเ้รียนให้สามารถเขา้ถึงบริการและสามารถปฏิบติังาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขจดั
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ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการด ารงชีวิตประจ าว ัน การเรียนรู้ท่ีเป็นทักษะต่าง ๆ  
รวมถึงอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ ยานพาหนะ ส่ือ เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก
อ่ืนใดเพื่อขจดัอุปสรรคเหล่าน้ี 
     3.6. N หมายถึง Network คือ องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน บุคคล 
ชุมชน หน่วยงานทอ้งถ่ิน ตลอดจน ผูป้กครอง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถศึกษาต่อไดท้ั้งสายสามสามญั และ สายอาชีพ พฒันางานอาชีพเพื่อ
การมีงานท า สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตไม่เป็นภาระของคน 
ในครอบครัว ท าใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ และพลโลก 
 

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

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

  ระยะท่ี 3 ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะ 
เชิงบูรณาการส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ 
 

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

5.2 อภิปรายผล 
 

  การศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ผูวิ้จยัเร่ิมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
โดยศึกษากระบวนการบริหารจดัการศึกษาตามโครงสร้างการบริหาร มีขั้นตอนการสร้างและพฒันา
รูปแบบ ดงัน้ี 1) ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา 2) ขั้นตอนการสร้างและพฒันารูปแบบ 
3) ขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ 4) ขั้นตอนการใช้ ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบ สอดคลอ้งกบั
เกรียงไกร สัจจะหฤทยั. 2557, หนา้ 83-84: เชิดศกัด์ิ ศุภโสภณ. 2553, หนา้ 120. อร่าม วฒันะ, 2561, 
หนา้ 1 ท าให้ไดรู้ปแบบท่ีดี มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน
และบริบทของโรงเรียน สามารถพฒันาผูเ้รียนในดา้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายท่ีมีอยู่ ดา้นพฒันา
ความสามารถการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ให้บริการ  
ลดอุปสรรคในการท างาน เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได้ โดยไม่เป็นภาระกบัผูอ่ื้น 
ก่อให้เกิดความสุข เห็นคุณค่าในตนเอง โดยมีชุมชน เครือข่ายให้การส่งเสริมสนับสนุน  
และเอ้ืออ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะในการส่ือสาร การคิดและแกปั้ญหา การใช้
ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างอิสระ ซ่ึงรูปแบบท่ีดีน้ีสามารถ  
1) ท านายผลท่ีตามมา ตรวจสอบได้ สามารถน าไปสร้างเครือข่ายเพื่อไปพิสูจน์และทดสอบได้  
2) โครงสร้างของรูปแบบประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationship) สามารถใช้
อธิบายปรากฏการณ์หรือเร่ืองนั้ นได้ 3) รูปแบบสามารถช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) 
ความคิดรวบยอด (Concept) และความเก่ียวพนัซ่ึงกันและกัน (Interrelation) รวมถึงช่วยขยาย
ขอบเขตของการเสาะแสวงหาความรู้ได้ 4) รูปแบบประกอบด้วยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
(Structural Relationship) มากกวา่ความสัมพนัธ์แบบเช่ือมโยง (Associating Relationship) (Keeves. 
1997,p. 386-387) ไดก้ล่าวไว ้ไดเ้ป็นรูปแบบ IEBN ในระยะแรกท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ 
(Causal Relationship) จากโครงสร้างและบริบทต่าง ๆ ภายในองค์กรและมีปัจจยัต่าง ๆ ภายนอก
องคก์ร ท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานโรงเรียน แลว้ไดพ้ฒันารูปแบบเป็นระยะ ๆ ตามท่ี คีฟว ์ไดก้ล่าวถึง
รูปแบบท่ีดีว่า 5) ควรเป็นเคร่ืองมือสร้างความคิดรวบยอดใหม่ และการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตัวแปรใหม่ ท่ีจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในเร่ืองท่ีศึกษา (Keevas, 1988. p. 560) โรงเรียนจึงได้
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พฒันารูปแบบ ทบทวนสภาพบริบทและสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
บริบทของโรงเรียน ไดรู้ปแบบใหม่คือ SIEBN 
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาผูเ้รียนท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ จากสภาพแวดลอ้มภายในท่ีมีขอ้จ ากดัดา้น
โครงสร้าง นโยบาย การใหบ้ริการและคุณลกัษณะผูเ้รียน บุคลากร การเงิน วสัดุอุปกรณ์และบริหาร
จดัการ สภาพแวดลอ้มภายนอกได้แก่ อุปสรรคด้านสังคมและวฒันธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมืองและกฎหมาย ส่งผลให้การบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปีอย่างต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ต่อโรงเรียนเป็นองค์รวมได้สอดคลอ้งกับ อภิชัย พนัธเสนและคณะ (2558, มปป.) ท่ีสังเคราะห์
งานวิจยัว่าด้วยปัญหาและขอ้เสนอแนะในกระบวนการจดัการศึกษาโดยประเด็นปัญหาคุณภาพ
การศึกษาตั้งแต่ปี 2535 - 2558 พบว่า ปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาไทย คือปัญหาการบริหาร
การศึกษา ตามมิติต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1) การบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษาไดอิ้งส่วนกลางเป็นหลกั ไม่ไดมี้การกระจาย
อ านาจอยา่งแทจ้ริง หลกัสูตรแกนกลางถูกควบคุมจากส่วนกลางไม่ไดย้ดืหยุน่ต่อทอ้งถ่ิน 
   2) การแกปั้ญหาทางการศึกษาแบบหน่วยงานส่วนกลางทั้งท่ีมีการกระจายอ านาจแบ่ง
เขตพื้นท่ีการศึกษาแล้วมีการบังคับบัญชาผ่านเขตพื้นท่ีเพื่อแก้ปัญหา แต่หากเขตพื้นท่ีไม่มี
หน่วยงานยอ่ยตั้งอยู ่หน่วยงานกลางจะตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นเพื่อแกปั้ญหา 
   3) การบริหารบุคลากรระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ไดค้รูและบุคลากรไม่
ตรงเป้าประสงค์และไม่ตรงเวลา ล่าช้า การพิจารณาจดัสรรขึ้นกบันโยบายของกระทรวงศึกษาไม่
คล่องแคล่วทนัต่อการแกปั้ญหา 
   4) การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ซ่ึงส่วนใหญ่สังกดัภาครัฐ สถานศึกษาจึงไม่
สามารถหลีกเล่ียงการตรวจสอบการใช้เงินจากหน่วยงานจากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ภายนอกได ้รวมถึงไม่สามารถขอรับงบประมาณแบบเหมาจ่ายรวมได ้
   5) ความไม่พร้อมของบุคลากรทางการศึกษาทัว่ไป มีการปฏิรูปเพื่อสร้างความยืดหยุน่
ในการบริหารการศึกษา ซ่ึงมีสภาพเป็นแบบราชการ ใหก้ลายเป็นองคก์รแบบมหาชนหรือนิติบุคคล 
ท าให้ครูและบุคลากรต่อตา้น เพราะอาจมีการใชอ้ านาจอย่างไม่เป็นธรรม เน่ืองจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาปัจจุบนัมีความอ่อนแอ ไม่สามารถก าหนดนโยบายหรือคานอ านาจผูบ้ริหารไดจ้ริง 
   6) ความไม่พร้อมของผูบ้ริหารการศึกษาในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ผูบ้ริหารมกั
ไม่มีความเป็นผูน้ าทางวิชาการ ไม่สนใจปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยั หรือไม่ส่งเสริมการพฒันา
ทางวิชาการ รวมถึงผูบ้ริหารมกัไม่ปรากฏตวัในโรงเรียนดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 
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  เอมอร วิริยะขันติกุล (2555: มปป) กล่าวว่า ผลการวิจัยสภาพและแนวทางพฒันาการ
บริหารโรงเรียนเป็นฐาน ด้านการกระจายอ านาจ พบว่า สถานศึกษามีการจดัหา และใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนไม่เหมาะสม ไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีจะน าไปใชจ้ดัการเรียนการ
สอนและสุจินต์ สว่างศรี (2558, หน้า 283-284) ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
(SWOT)  ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายในมีข้อจ ากัด  ด้านโครงสร้างและนโยบาย  
ด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู ้เรียน ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์  
ด้านการบริหารจัดการ และสภาพแวดลอ้มภายนอก ได้แก่ อุปสรรคด้านสังคมและวฒันธรรม  
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย ของสถานศึกษาทั้ ง 3 รูปแบบ คือ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ และโรงเรียนเรียนร่วม ท าให้ไม่สามารถจัด
การศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
  ในการน้ีผูวิ้จยัได้ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามกรอบประเด็นต่าง ๆ ท่ีส าคญัในการ
บริหารงานของโรงเรียนเป็นการสัมภาษณ์ทั่วไปโดยผูท้รงคุณวุฒิให้ข้อมูลประกอบการวิจัย 
หลงัจากนั้นไดท้ าการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง ท าให้เกิดกรอบแนวคิดในการสร้าง
รูปแบบการบริหาร จึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม ผูว้ิจยัท าการร่างรูปแบบ 
IEBN และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกฝ่ายบริหาร ผูท้รงคุณวุฒิ และคณะกรรมการสถานศึกษา  
น าขอ้มูลทั้งหมดสังเคราะห์แลว้สร้างรูปแบบ 2SIEBN พร้อมตรวจสอบการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) จากผูเ้ก่ียวข้อง เม่ือได้รูปแบบท่ีชัดเจนแล้ว ผูว้ิจัยท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวน 
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้าอีกคร้ังหน่ึง และศึกษารูปแบบการบริหารต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ไดรู้ปแบบ
ท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น รูปแบบความเป็นเลิศส าหรับสถานศึกษา (School Excellence Model: 
SEM) รูปแบบการบริหารท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: SBM) รูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เป็นตน้ ผูว้ิจยัตระหนักถึงการบริหารจัดการ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องดา้นร่างกายท่ีมีขอ้จ ากดัใน
ความพิการเฉพาะตวับุคคลแลว้ จ าเป็นตอ้งมีการสนบัสนุนส่ือ บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
ค่อนขา้งมาก ควบคู่กบัการเขา้ถึงสิทธิท่ีจะมีสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ตามท่ี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ  (The united nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities: CRPD) มยุรี ผิวสุวรรณและคณะ (2556, หน้า 1) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 วรรค 2 ท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาในทุกสังกดัและศูนยก์ารเรียน
เฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทั้ งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้งการเรียนร่วม การจดัการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการ
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ฟ้ืนฟูสมรรถภาพการพฒันาศักยภาพในการด ารงชีวิตอิสระ การพฒันาทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น  
การฝึกอาชีพ หรือการบริการอ่ืนใด และวรรค 3 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดลอ้ม 
ระบบการสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
(พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551, 2551, หนา้ 4) ผูว้ิจยัตระหนกัและให้
ความส าคญัท่ีตอ้งพฒันารูปแบบท่ีจะเสริมสร้างสมรรถนะผูเ้รียนเชิงบูรณาการส าหรับผูท่ี้มีความ
ตอ้งการจ าเป็นในโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนได ้
  ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษให้มีคุณภาพ จะตอ้ง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัน้ี  
   1. คุณลกัษณะผูบ้ริหารในยุคศตวรรษใหม่ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตอ้งเป็นผูท่ี้พฒันา
ทักษะด้านประสิทธิผลเชิงกระบวนการความเป็นผู ้น าสามารถต่อยอดนวัตกรรมการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองไม่หยุดอยู่กับท่ี มีการปรับ เปล่ียนแปลงสถานศึกษาไปสู่ความยืดหยุ่น  
มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัสากล มีภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์การ
บริหารองค์กร ทีมงานท่ีมีศกัยภาพสูงสุด ท างานเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม นิเทศ ก ากบั ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และใช้ขอ้มูลนั้นเป็นฐานการบริหารจัดการ
องคก์รทุกดา้น เขา้ใจปรัชญาการจดัการศึกษาพิเศษ และลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
   2. การพฒันาวิสัยทศัน์และเป้าหมายของสถานศึกษาให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการจ าเป็นท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาผู ้เรียน  ครู บุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถขับเคล่ือน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีการสร้างคุณลักษณะ การริเ ร่ิมสร้างสรรค์ การติดต่อส่ือสาร  
การคิดวิเคราะห์ ความร่วมมือ ความมุ่งมัน่ ความพากเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความเช่ือมัน่ ความเต็มใจ  
เปิดโอกาสให้มีวิสัยทศัน์ สร้างชุมชน สร้างพลงัเชิงบวก น าไปสู่การประกอบการคิดสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ ๆ และเป็นตวัแบบท่ีดีใหส้ถานศึกษา 
   3. ความมุ่งหวงั ผลส าเร็จของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทศัน์ อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ ภารกิจตามแผนปฏิบติัการโรงเรียน และมาตรฐานการจดัการศึกษาพิเศษ โดยใชก้ลยทุธ์
ต่าง ๆ ในการเสริมแรง สร้างขวญัก าลังใจ ส่งเสริมสนับสนุน จัดการปัจจัยน าเข้า เปิดโอกาส
สร้างสรรคว์ิธีการด าเนินงาน ร่วมแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีมีคุณภาพ 
   4. การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน เน่ืองจากผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษในสถานศึกษามี
ความแตกต่างและความบกพร่องท่ีหลากหลาย ต้องจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Plan: IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: 
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IIP) แผนการเปล่ียนผ่านเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan: ITP) ร่วมกับแผนการจัดการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพควบคู่กบัการจดัการเรียนการสอน โดยส่งเสริมพฒันาครู บุคลากรให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจหลกัการ วิธีการของกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นในการบูรณาการกิจกรรม 
ทกัษะจ าเป็นในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัให้กบัผูเ้รียนแต่ละคน ตลอดจนใชส่ื้อ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ความช่วยเหลืออ่ืนใดและบริการต่าง ๆ ใหค้รอบคลุม เป็นพื้นฐานเสริมศกัยภาพ 
   5. การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จากสภาพความบกพร่องทางร่างกายหรือ
การเคล่ือนไหวหรือสุขภาพของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ นอกจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบ
บูรณาการควบคู่กบัการจดัการเรียนการสอนแลว้ จ าเป็นตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติั
กิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงอาคาร สถานท่ี แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ใหเ้ป็นแบบอารยสถาปัตย ์(Universal Design)  
   6.การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุขโดยสถานศึกษาได้ท าการศึกษาวิจยั
สถานศึกษาแห่งความสุขโรงเ รียนศรีสังวาลย์เ ชียงใหม่  5 ด้าน ได้แก่  ด้านสมานฉันท์   
ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการผ่อนคลายสบายใจ ด้านองค์กรเป็นเลิศ และด้านก้าวทันเทคโนโลยี  
ผลผลิต ผลลพัธ์ ผลกระทบ ขอ้มูลยอ้นกลบัและเง่ือนไขปัจจยัแห่งความส าเร็จ ส่งผลใหน้กัเรียน ครู 
ผูป้กครองและชุมชนมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ดงันั้นรูปแบบการบริหารจดัการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 2SIEBN จึงเป็นรูปแบบท่ีครอบคลุมชดัเจน 
เป็นรูปธรรมสามารถตรวจสอบได ้โดยการน าไปใชบ้ริหารโรงเรียนในปี 2562 แลว้ท าการสอบถาม
ความพึงพอใจจากผูเ้ก่ียวขอ้ง กลุ่มตวัอย่าง ด้วยแบบสอบถาม แลว้เผยแพร่และขยายผลการใช้
รูปแบบ 2SIEBN ในสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกดัจะเห็นไดว้่า รูปแบบ SIEBN ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบคือ 
   S1 หมายถึง System คือการบริหาร จดัการในดา้นต่างๆ ของโรงเรียน ไดแ้ก่ โครงสร้าง 
นโยบาย กลยทุธ์ และรูปแบบการด าเนินการ เสริมสร้างสมรรถนะใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ
ให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว ทนัสมยั  ภายใตก้ารขบัเคล่ือนตามกรอบแนวคิด KULYA 
TECHNIQUE ของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย  
    - Knowledge (K) เป็นการมุ่งเสริมสร้างใหค้รูและบุคลากร มีการพฒันาตนเองเพื่อ
แสวงหาความรู้ เพื่อออกแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพตามสมรรถนะท่ีต้องการ  
มีการวิเคราะห์หลกัสูตร เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อจดักระบวนการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลายใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ 
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    - Understand (U) หมายถึง การด าเนินงานด้วยความเขา้ใจเขา้ถึงอย่างแทจ้ริงใน
บริบทของนกัเรียนและสร้างโอกาสใหน้กัเรียนมีความมัน่คง และทกัษะอาชีพได ้
    - Love (L) เป็นการแสดงถึงความรัก ความเอ็นดู ความหวงัดี ต่อนักเรียนอย่าง
จริงใจ การปฏิบติัต่อนกัเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษทุกคนอย่างเท่าเทียมดว้ยความจริงใจ และเป็นไป
ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
    - Yearning (Y) ความปรารถนาของผูบ้ริหารและองค์กรสถาบนัในการมุ่งพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้สมรรถนะอยา่งเตม็ขีดความสามารถดว้ยเง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีหลากหลาย 
    - Action After Review (A) การประเมินผล วิเคราะห์ขอ้มูล และถอดบทเรียนเพื่อ
ศึกษาปัจจยัความส าเร็จและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาวางแผนใหแ้ก่ผูเ้รียนต่อไป 
   S2 หมายถึง Skills ทกัษะ คือ การพฒันาครูผูส้อน บุคลากรของโรงเรียนให้มีทกัษะ 
ความรู้ความสามารถของตนเองให้มีความเช่ียวชาญ โดยมีการจดัท าแผนการด าเนินงานพัฒนา
ทกัษะในทุกฝ่ายงานของโรงเรียน เพื่อใหส้ามารถเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบติังาน เช่น กิจกรรม
การวางแผนแนวทางการพฒันาฝ่ายงาน กิจกรรมอบรมพฒันาบุคลากร กิจกรรมพฒันาระบบงาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพนักเรียน และกิจกรรมประสานความร่วมมือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพนักเรียน 
กิจกรรมวางแผนแนวทางการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่การพฒันา
ถ่ายทอดความรู้ผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษให้ไดรั้บทกัษะในการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณา
การได ้  
   I หมายถึง Impairment คือการจดัการสภาพความพิการของผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลาย
ทางด้านร่างกาย โดยเชิงนโยบายโรงเรียนได้มีการจัดตั้ งฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย  
มีหนา้ท่ีใหบ้ริการบ าบดัฟ้ืนฟู เตรียมความพร้อม แกไ้ขปัญหา เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ขึ้น 
โดยใช้กระบวนการทางกายภาพบ าบดั กิจกรรมบ าบดั และการฟ้ืนฟูอ่ืนใด ท่ีจะสามารถพฒันา
ความสามารถทางร่างกายและการเคล่ือนไหวส าหรับนกัเรียน 
   E หมายถึง Empowerment คือการพฒันาศกัยภาพหรือเพิ่มขีดความสามารถท่ีเหลืออยู่
ของผูเ้รียนให้มีสมรรถนะดา้นการเรียนรู้ โดยการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการท างานและการอาศยัอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น การแสดงออกพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์จะช่วยให้นกัเรียนปรับตวัและใชชี้วิตร่วมกบั
คนอ่ืนไดดี้ เกิดความสัมพนัธ์อนัดี และพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  มีทกัษะการท างานอาชีพพื้นฐาน 
เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพด้วยการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ี เ อ้ือต่อการเรียนรู้  
การปฏิบติังานสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนัได ้
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   B หมายถึง Barrier – free คือ การจดัการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อผูเ้รียนให้
สามารถเขา้ถึงบริการและสามารถปฏิบติังาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขจดัปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการด ารงชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ท่ีเป็นทกัษะต่าง ๆ รวมถึงอาคาร สถานท่ี 
ส่ิงแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ ยานพาหนะ ส่ือ เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนใดเพื่อขจดัอุปสรรค
เหล่าน้ี 
   N หมายถึง  Network คือ องค์กรภาคี เครือข่ายทั้ งภาครัฐ เอกชน  บุคคล ชุมชน 
หน่วยงานทอ้งถ่ิน ตลอดจน ผูป้กครอง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สามารถศึกษาต่อไดท้ั้งสายสามสามญั และ สายอาชีพ พฒันางานอาชีพเพื่อการมีงาน
ท า สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว  
ท าใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ และพลโลก 
 

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



 
 

162 

9) วิธีการเขา้มามีส่วนร่วม และ 10) อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน (ปารณทตัต์ แสนวิเศษ . 
2555, หนา้ 69) 
     จะเห็นไดว้่าการบริหารจดัการสถานศึกษาเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนให้เกิด
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย นัน่ก็คือดา้นผลลพัธ์ การบริหารจดัการอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ
นั้น ผูบ้ริหารต้องเป็นตัวจักรส าคัญ เพราะเป็นผูก้  าหนดทิศทางการท างานของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา และประสานความร่วมมือจากองคก์รภายนอก หากมีรูปแบบการบริหารจดัการศึกษา
เฉพาะท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม แลว้จะน าไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
สถานศึกษาใหพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ือง เป็นท่ีประจกัษต์่อไป  
 

5.3ข้อเสนอแนะ 
 

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


