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รู ปแบบการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี
ความต้องการจาเป็ นพิเศษโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่
นางพวงทอง ศรี วิลยั
บทคัดย่อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และความต้องการ
รู ปแบบการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการ
จาเป็ นพิเศษ โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการการเสริ มสร้าง
สมรรถนะเชิงบูรณาการสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่
และ 3) เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการสาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ โดยใช้การวิจยั แบบผสม (Mixed
Methods) ระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ มีระยะเวลาของการดาเนินการ 12 เดือน แบ่งเป็ น 3
ระยะ โดยระยะที่ 1 มีกลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากจานวน 245 ราย โดยใช้ตารางกาหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์
แกน ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้จานวน
150 ราย และคัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้เป็ น
แบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ระยะที่ 2 ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการบริ หาร
จัดการ ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 12 ราย และระยะที่ 3 มีกลุ่มตัวอย่าง
คือ ครู บุคลากร นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน และผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย/เครื อข่ายชุมชน โดยใช้ตารางกาหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน ได้จานวน 150
ราย และคัด เลื อ กโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น
แบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั จจุบัน รู ปแบบการบริ หารจัดการการพัฒนาการเสริ มสร้ าง
สมรรถนะเชิ งบูรณาการสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ขณะที่ความต้องการผูเ้ รี ยนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต และด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาก
ที่สุด โดยรู ปแบบการบริ หารจัดการการเสริ มสร้างสมรรถนะเชิ งบูรณาการสาหรับผูเ้ รี ยนที่มี ความ
ต้องการจาเป็ นพิเศษโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่คือ “ 2SIEBN ” ประกอบด้วย System (ระบบ) Skill

ข
(ทัก ษะ) Impairment (สภาพความพิ ก ารของผู ้เ รี ยน) Empowerment (การพัฒ นาศัก ยภาพหรื อ
เพิ่มขีดความสามารถ) Barrier Free (การจัดเสริ มสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อผูเ้ รี ยน) และ Network
(องค์กรภาคีเครื อข่าย) ผลการศึกษาการใช้รูปแบบโดยการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในปี
การศึกษา 2562 และในปี 2563 พบว่า มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 ผลการประเมินสมรรถนะ
เชิ งบู รณาการ คิ ดเป็ นร้ อยละ 90.03 เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 3.10 และผลประเมิ นความพึ งพอใจต่ อการใช้
รู ปแบบระหว่างปี การศึกษา 2562 กับ ปี การศึกษา 2563 นั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 (p< 0.05)
คาสาคัญ : รู ปแบบ, สมรรถนะเชิงบูรณาการ, ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ

