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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
สงักดักลุ่ม 1 2 ) ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานตามนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า
ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 3) ศกึษาความสมัพนัธข์องภาวะผูน้  ากบัประสิทธิผลของการบรหิารงาน
ตามนโยบายการจดัการศกึษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรยีนเฉพาะความพิการ  ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่  ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ ครู สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ สงักดักลุ่ม1 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 140 คน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้น
การวิจัย ไดแ้ก่ ครู สงักัดกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
106 คน โดยใชต้ารางสุ่มของ Kerjcie and Morgan เครื่องมือที่ใชร้วบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
เก่ียวกบั ภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารกบัประสิทธิผลของการด าเนินงานตามนโยบายการจดัการศกึษาเพื่อการ
มีงานท า สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสมัประสิทธส์หสมัพนัธข์องเพียรส์นั 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารโรงเรียนเฉพาะความพิการสงักดักลุม่ 1 ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก 2) ประสิทธิผลของการบริหารงานตามนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการสังกัดกลุ่ม 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
ระหว่างภาวะผูน้  ากบัประสิทธิผลของการบรหิารงานตามนโยบายการจดัการศกึษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรยีนเฉพาะความพิการ มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: นโยบายการจดัการศกึษาเพ่ือการมีงานท า 
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ABSTRACT 
 The purpose of the study was 1) to study the Leadership of Special Education Schools 
administrators in Group 1. 2) to study the Select Effectiveness of Occupation Education Project 
in Special Education Schools. 3) The Correlation of Leadership and Select Effectiveness of 
Occupation Education Project of Special Education Schools. The population in the study were 
104 teacher in 12 Special Education Schools administrators in Group 1. The instrument was a 
questionnaire. The data were analyzed by using SPSS program. The statistics were used 
namely; percentage, mean, standard deviation and Prarson Correlation (r).  

The results of the study were the following. 1) The level of the Leadership of Special 
Education Schools administrators in the study were overall rated as high in the purpose of the 
project. 2) The level of the Select Effectiveness of Occupation Education Project in Special 
Education Schools in the study were overall rated as high in the movement of the project. 3) 
The Correlation of Leadership and Select Effectiveness of Occupation Education Project of 
Special Education Schools were overall rated as high. 
 
Keyword: The Occupation Education Project of Special Education School 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ มุ่งเนน้ใหน้ักเรียน  
มีวินัย สร้างลักษณะนิสัย ทัศนคติ รู ้จักคิด  
ลงมือปฏิบตัิ รูจ้กัการแกปั้ญหา สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้ตลอดจนเป็นกระบวนการเสริมสรา้ง
ค่านิยม ในการรูจ้กัท างานเพ่ือเลีย้งชีพ ประกอบ
อาชีพสจุรติ โดยเนน้อาชีพอิสระ ใหรู้จ้กัคิดสรา้ง
งานมากกว่าใฝ่ใจในอาชีพรบัจา้ง นอกจากนีย้งั
เ ป็นกิจกรรมที่มุ่ ง เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู ้
คุณธรรม ด้วยการปฏิบัติจริงจากการท างาน
ร่วมกันของนักเรียน จนเกิดคุณลักษณะความ
เป็นผู้รับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วม ความมีวินัย 
ความขยัน ความประหยดั ความซื่อสตัยข์ึน้ใน

ตนเอง มิใช่ เกิดจากการพร ่าสอนของบิดา 
มารดา  และค รู เพี ยง ฝ่าย เดี ยว  จากการ
ด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการที่ผ่านมา พบว่า 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ โดยส่วนใหญ่
ประสบปัญหาในเรื่องของจ านวนครูไม่เพียงพอ
แ ก่ นั ก เ รี ย น  บุ ค ล า ก ร ข า ด ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณ์ในการท าหลักสูตร  ค รูและ
บุคลากรที่มีความช านาญด้านทักษะอาชีพมี
นอ้ย ขาดการน าภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ไวใ้นหลกัสตูร 
หลกัสตูรไม่มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของนักเรียน นักเรียนไม่มีทักษะพืน้ฐานดา้น
การท าอา ชีพ  หลักสูตรด้านอา ชีพมีน้อย 
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นักเรียนไม่ มีพื ้นฐานทักษะการท างานที่ดี  
นกัเรยีนขาดความเช่ือมั่นในตนเอง งบประมาณ
ในการบริหารจัดการ สื่อ วัสดุอุปกรณ์และ
อาคารสถานที่มีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของนกัเรยีน (ส านกับรหิารงานการศกึษาพิเศษ, 
2552) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์  
จันทุดม (2542) ไดศ้ึกษาปัญหาการใชส้ื่อการ
สอนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบคือ การเลือกสื่อ
การสอน ใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียน เช่นเดียวกับ
งานวิ จัย  ของอัญชลี   จันทรมณี  (2545)  
ไดศ้ึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีพ
ในเรือนจ ากลางนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาที่ ส  าคัญคือ  ด้านหลักสูตร  พบว่ า 
หลักสูตรอา ชีพบางรายอา ชีพไม่ มีความ
สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของผูเ้รียน เนือ้หา
ในหลักสูตรกวา้ง หลักสูตรบางสาขาอาชีพใช้
ระยะเวลาเปิดสอนนอ้ยเกินไป ดา้นกิจกรรมการ
เรียนการสอน พบว่า ผูเ้รียนมีพืน้ฐานความรูต้  ่า 
ไม่มีพืน้ฐานความรูด้้านอาชีพ ผู้เรียนไม่ค่อย
กลา้แสดงออก ดา้นสื่อการเรียนการสอนพบว่า 
สื่อวสัดุ อุปกรณไ์ม่เพียงพอ ไม่ทนัสมยั ผูเ้รียน
ไม่มีสว่นรว่มในการพิจารณาซือ้สื่อ งบประมาณ
มีจ ากัด และด้านการวัดผลและประเมินผล 
พบว่า มีผู้ไม่ รู ้หนังสือท าให้การทดสอบพื ้น
ฐานความรูเ้ดิมมีปัญหาบางสาขาอาชีพไม่ได้
ทดสอบความรู ้

นอกจากนี ้ผลการด าเนินงานการจัด
การศึกษาพิเศษของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
สงักัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า 

นักเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการที่ออก
กลางคันมี 3 ประเภทความพิการตามล าดับ
ดงันี ้นกัเรียนที่มีความบกพรอ่งทางรา่งกายหรือ
การเคลื่ อนไหวหรือสุขภาพ ร้อยละ 4.19 
นักเรียนที่ มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา  
ร้อยละ 2.83 และนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน รอ้ยละ 1.83 ทั้งนีเ้ป็นเพราะว่า
นกัเรียนมีปัญหาในการเรียน เช่น มีสขุภาพไม่ดี 
เจ็บป่วยเรือ้รงั มีอุปสรรคในการเดินทาง ไม่มี
เครื่องอ านวยความสะดวกใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
และผู้ปกครองบางส่วนยากจนไม่มีค่าใชจ้่าย
เพียงพอ นอกจากนี ้ยังพบว่า การประกอบ
อาชีพของนกัเรียนที่จบหลกัสตูรชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3 เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ นกัเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการไดย้ิน รอ้ยละ 11.47 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น รอ้ยละ 
11.11 และนักเรียนที่ มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ร้อยละ 7.21 ส  าหรับนักเรียนที่ มี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพไม่ได้ประกอบอาชีพ ทั้งนี ้เ ป็น
เพราะว่านกัเรียนที่มีความบกพรอ่งรา่งกายหรอื
สุขภาพที่เขา้เรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
มักเป็นนักเรียนที่พิการมาแต่ก าเนิดเม่ือจบชัน้
มัธยมศึกษาปีที่  3 จึงยังไม่สามารถประกอบ
อาชีพได ้แตกตา่งจากผูพ้ิการท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุ
ซึ่งประกอบอาชีพอยู่ก่อนแลว้ จึงมักเขา้สู่การ
ประกอบอาชีพมากขึน้ ประกอบกับสงัคมที่ยัง
ไม่เปิดโอกาสใหผู้พ้ิการเขา้ประกอบอาชีพมาก
นัก จึงมีผูพ้ิการทุกประเภทเขา้สู่การประกอบ
อาชีพจ านวนนอ้ย และ นักเรียนที่จบหลกัสูตร
ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  6 แล้ว  ศึ กษาต่ อ
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เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ยคือ นักเรียนที่มี
ความบกพรอ่งทางการไดย้ิน รอ้ยละ 44.49 และ
บกพร่องทางการเห็น ร้อยละ 40.00 ส  าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ
ทางร่างกายหรือสุขภาพไม่ได้ศึกษาต่อ ทั้งนี ้
เพราะว่านักเรียนที่มีความบกพร่องสติปัญญา
ไม่มีความพรอ้มพอที่จะศึกษาต่อในระดบัสงูได ้
เนื่องจากมีอปุสรรคของการใชส้มองในการเรียน 
และจากผลการประเมินยงัพบอีกว่า หลกัสตูรที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาเป็น
หลกัสตูรของนกัเรยีนปกติทั่วไป ซึง่ไม่สอดคลอ้ง
กับระดับและประเภทความพิการของนักเรียน 
ครูยงัขาดทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมแก่นกัเรียนพิการแต่ละประเภท 
(ส านกับรหิารงานการศกึษาพิเศษ,2552) 

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด
นโยบายให ้โรงเรียนในสงักัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน จัดการศึกษาเพื่อการมี
งานท า ทัง้นีมี้วตัถปุระสงคท์ี่ส  าคญั เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตเด็กพิการใหมี้ประสบการณด์า้น
การประกอบอาชีพที่ สอดคล้องกับความ
ตอ้งการ รวมถึงพฒันาคณุภาพครูและบคุลากร
ทางการศึกษาส าหรบัเด็กพิการ ใหส้ามารถจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อการมีงานท า ในการ
ด าเนินงานตามโครงการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2554) จากความเป็นมา
ดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยในฐานะครูหัวหนา้กลุ่ม
สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี จงึ
มีความประสงคท์ี่จะศึกษาความสัมพันธ์ของ
ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล

การบริหารโครงการการจดัการศึกษาเพื่อการมี
งานท าของโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัด
กลุ่ม 1 เนื่องจากภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารจะช่วย
ขบัเคลื่อนประสิทธิผลของกิจกรรมไดเ้ป็นอย่าง
ดี ดังเช่น ทิพวัลย์  ชาลีเครือ (2559) พบว่า 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ว ะ ผู้ น  า ก า ร
เปลี่ยนแปลงกบัประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของ
ครูในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัระยอง
โดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเพื่อเป็น
แนวทางใหก้ารด าเนินการจดัการเรียนการสอน
อาชีพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นกัเรียน
สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บั ไปปรบัประยกุตใ์ชใ้น
การประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตไดเ้ต็มตาม
ศกัยภาพที่ส  าคญัผูบ้ริหาร และผูท้ี่เก่ียวขอ้งจะ
ไดน้ าผลการศกึษาวิจยัไปประกอบการตดัสินใน
การสนับสนุนโครงการ หรือปรับปรุงแผนการ
บริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาส าหรบัคน
พิการ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม
ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษาตอ่ไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น  าของผู้บริหาร
โรงเรยีนเฉพาะความพิการ สงักดักลุม่ 1 

2. เพื่ อศึกษาประสิท ธิผลของการ
บริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท าของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
สงักดักลุม่ 1 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะ
ผู้น  ากับประสิทธิผลของการบริหารงานตาม
นโยบายการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรยีนเฉพาะความพิการ สงักดั กลุม่ 1 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตของเนือ้หา 
1. ภาวะผู้น  าของผู้บ ริหารต่ อการ

บริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท าของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
สงักดักลุม่ 1 มีดงันี ้

1.1 การสรา้งบารมี  
1.2 การเป็นผูส้รา้งแรงบนัดาลใจ 
1.3 การกระตุน้การใชปั้ญญา 
1.4 การค านงึถึงความแตกต่าง

ระหวา่งบคุคล 

2. ประสิทธิผลการบริหารงานตาม
นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น 

2.1 พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ก า ร จั ด
การศกึษาเพื่อการมีงานท า 

2.2 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท าในโรงเรียน 

2.3 การวิ จัยและพัฒนาการจัด
การศกึษาเพื่อการมีงานท าในโรงเรียน 
 
ขอบเขตของประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ 
ครู สงักดักลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัด
กลุ่ม 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 140 คน โดย
ศกึษากบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน 106 คน  

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 การศกึษาครัง้นีเ้พื่อศกึษาความสมัพนัธข์องภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารกบัประสิทธิผลการบรหิาร
นโยบายการจดัการศกึษาเพ่ือการมีงานท าของโรงเรยีนเฉพาะความพกิาร สงักดักลุม่ 1 โดยมีตวัแปรท่ี
ศกึษาดงันี ้
               ตวัแปรตน้                                             ตวัแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ภาวะผูน้  าของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ประกอบดว้ย 4 ดา้น 

1. การสรา้งบารมี 

2. การค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

3. การกระตุน้การใชปั้ญญา 

4. การสรา้งแรงบนัดาลใจ 

 

 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามนโยบายการจดั

การศกึษาเพื่อการมีงานท า ประกอบดว้ย 3 ดา้น  

1. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิการเพื่อการมีงานท า 
2. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าใน
โรงเรยีน 
3. การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานท าในโรงเรยีน 
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การด าเนินการวิจยั 

 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 
มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  าของ
ผู้บริหารกับประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการสังกัด กลุ่ม 1 โดย
ศึกษากับกลุ่ มตัวอย่ า ง  จ านวน  106 คน 
เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ น ก า รศึ กษ าค รั้ ง นี ้  เ ป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ส่วนการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยสถิติพืน้ฐาน ส่วน
สถิติอนุมาณใชค้่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ
เพียรส์นั 
 
สรุปผลการวจิัย 

1. ภาวะผู้น  าของผู้บริหารโรงเรียน
เ ฉ พ า ะ ค ว า ม พิ ก า ร ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง พบว่า ภาวะ
ผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการใน
เขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและภาคกลางใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้ 4 ดา้น โดยภาวะ
ผูน้  าของผูบ้รหิารมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิผล
ของการด าเนินงานอย่างเห็นได้ชัด ผู้บริหาร
โรงเรียนใดมีภาวะผูน้  าอยู่ในระดบัมากงานก็จะ
พฒันาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประสิทธิผลของการบริหารงานตาม
นโยบายการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก 

3. มีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น  า
กบัประสิทธิผลของการบรหิารงานตามนโยบาย

การจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท าของโรงเรียน
เฉพาะความพิการ  
 
อภปิรายผล 

1. การศึกษาภาวะผู้น  าของผู้บริหาร
โรงเรียนเฉพาะความพิการในเขตจังหวัด
ก รุง เทพมหานครและภาคกลาง  ค รูหรื อ
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ใหค้วามคิดเห็นภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือแยกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ที่  1 การเป็นผู้มีบารมี มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูงสุด โดย รายข้อที่ครูให้ความส าคัญ
มากที่สดุ คือ การ ใหค้วามเป็นมิตร แสดงน า้ใจ
และความเป็นกนัเองกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มาก
ที่สุดรองลงมาคือ ค านึงถึงประโยชนส์่วนรวม
มากกว่ าส่ วนตัว  สอดคล้อ งกับ  ภัท รก ร   
วงศส์กลุ (2555) ไดท้  าการวิจยั เรื่อง ภาวะผูน้  า
การเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารของโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร ในเขตลาดกระบัง พบว่า  
ครูให้ความส าคัญกับการเป็นผู้มีบารมีอยู่ใน
ระดับมาก และ  ยังสอดคล้องกับ  กัมพล   
แช่มสา (2550) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารตาม
การรับรูข้องครูผู้สอน พบว่า ดา้นการเป็นผู้มี
บารมี อยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่า ครูหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญักบัการเป็นผูมี้
บารมีของผูบ้ริหาร ก็เนื่องมาจากผูบ้ริหารเป็น
เสมือนตน้แบบในการท างานของครู ดังเห็นได้
จากผลการวิจัย ที่พบว่า ดา้นที่ 1 การเป็นผูมี้
บารมี ครูใหค้วามส าคัญกับ การใหค้วามเป็น
มิตร แสดงน ้าใจและความเป็นกันเองกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ค านึงถึงประโยชน์
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ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวของผูบ้ริหาร และใน
ดา้นอื่น ๆ ผลการวิจัยยังพบว่า ดา้นที่ 2 การ
เป็นผูส้รา้งแรงดลใจ ครูใหค้วามส าคญักับการ
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการ
สง่เสรมิการพฒันาตนเองโดยการอบรม สมัมนา 
ในด้านที่  3 ครูให้ความส าคัญกับกระตุ้นให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารูจ้กัปรบัเปลี่ยนวิธีการท างาน
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณแ์ละในดา้นที่ 4 ครู
ให้ความส าคัญกับการให้ความรูแ้ละข้อมูลที่
ทันสมัยแก่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ มงคลชยั  จตรุพรชยัมงคล (2550) 
ไดท้  าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูน้  า
ของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า ภาวะ
ผูน้  าของผูบ้รหิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งจะ
เห็นได้ว่างานวิจัยล้วนส่งผลไปในทิศทาง
เดียวกัน เม่ือพิจารณาในด้านที่  2 การเป็น
ผู้สร้างแรงดลใจ ผลการวิจัยพบว่า ครูหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความส าคัญต่อการ ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งนี ้
อาจจะเนื่องมาจากหลกัการบริหารงานแบบมี
ส่ วนร่ วมนั้น มีหลักการ เดี ยวกับหลักการ
ประชาธิปไตย ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความรูส้ึกว่า
ตนเองมีส่วนร่วมในการท างาน ไดแ้สดงความ
คิดเห็น ไดร้่วมลงมือปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ดังเช่น Reed (1987) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ของลักษณะขององคก์ารพฤติกรรมภาวะผูน้  า
ของครูใหญ่และความพึงพอใจของครู พบว่า 
ครูใหญ่มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย สภาพ
ก า ร ท า ง า น ที่  ส ะ ด ว ก สบ า ย  ผู้ น  า รู ้ จั ก
ประนีประนอม มีการติดต่อสื่อสารแบบหลาย

ทิศทางครูจะมีความพึงพอใจสงูและนักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูดว้ย เม่ือพิจารณาใน
ดา้นที่ 3 การกระตุน้การใชปั้ญญาของผูบ้ริหาร 
พบว่า ครูหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหค้วามส าคญั
ต่อการที่ผู้บริหารกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
รูจ้ักปรบัเปลี่ยนวิธีการท างานใหเ้หมาะสมกับ
สถานการณ ์มากที่สดุรองลงมา คือ ไม่วิจารณ์
ความเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในทางลบ ส่วน
รายข้อที่ มีค่ า เฉลี่ ยต ่ าสุด  คือ  ใช้วิ ธีการที่
ห ล า ก ห ล า ย เ พื่ อ ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห้
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาท างาน จะเห็นไดว้่า ครูและ
บุคลากรนั้น ให้ความส าคัญกับการใช้วิ ธี
หลากหลายในการสรา้งแรงจูงใจในการท างาน
น้อย อาจเนื่องมากจากครูนั้นตอ้งปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของรฐัตลอดเวลา เพื่อขับเคลื่อน
งานต่าง ๆ ของโรงเรียน จึงตอ้งการค าแนะน าที่
ดี การไม่วิจารณผ์ูใ้ตบ้งัคบับญัชา จากผูบ้ริหาร
โรงเรียนมากกว่าแรงจูงใจใด ๆ เพื่อกระตุน้ใน
การท างาน รวมถึงดา้นที่ 4 การค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้บริหาร ครูให้
ความส าคัญต่อการให้ความรู้และข้อมูลที่
ทนัสมยัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มากที่สดุ ส่วนราย
ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ มีการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง า น ต ามค ว ามสามา ร ถ  ซึ่ ง ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถ
นัน้เป็นหลกัส าคญัที่โรงเรียนใชม้าตลอดในการ
พิจารณาความดีความชอบครูจึงไม่มีความ
ตอ้งการเก่ียวกบัประเด็นนี ้ดงัเช่นงานวิจยัของ 
ณปภัช  อ าพวลิน (2557) ไดท้  าการวิจัย เรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น  า ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัแรงจูงใจในการท างาน
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ของครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผลการวิจัย 
พบ ว่ า  1) แบบภา ว ะ ผู้ น  า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก 2) แรงจูงใจในการท างานของครู
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัย
จะเห็นไดว้่า ถ้าภาวะผู้น  าของผู้บริหารมีมาก
แรงจูงใจในการท างานของครูจะมากตามไป
ดว้ยซึง่มีความสมัพนัธก์นั 

2. การศึกษาประสิท ธิผลของการ
บริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท าของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้ง 3 กิจกรรม ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
ภัทรกร  วงศ์สกุล (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขต
ลาดกระบงั ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขต
ลาดกระบังอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัย
พบว่าประสิทธิผลของการบริหารงานตาม
นโยบายการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ อยู่ในระดบัมากทัง้ 
3 กิจกรรม ซึ่งจากการศึกษาผลการวิจัยที่
เ ก่ียวข้องกับการประเมินประสิทธิผลของ
โครงการดา้นอาชีพของโรงเรียนลว้นสง่ผลไปใน
ทิศทางเดียวกนั ดงัเช่น ดวงฤดี  สมจิต (2555) 
ไดท้  าการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการศูนย์
ฝึกทักษะวิชาชีพและการเรียนรูต้ามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดเบญพาด  

ผลการประเมิน พบว่า ผลการประเมินโครงการ
ศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพและการเรียน รู ้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัด
เบญพาด ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนวัดเบญพาด 
พบว่า ปีการศึกษา 2553 ภาพรวมมีผลการ
ประเมิน อยู่ในระดบัมาก เม่ือแยกเป็นรายดา้น 
พบวา่ เห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก ทัง้ 4 ดา้น  และ
เม่ือพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลของ
โครงการจากความเห็นของครู แยกเป็นราย
กิจกรรม โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นสูงสุด 3 อันดับ พบว่า กิจกรรมที่  1 
อันดับแรก คือ ข้อ 5 กิจกรรมของโครงการ
เหมาะสมกบัสภาพ ปัญหาและสามารถสง่เสรมิ
การศึกษาด้านอาชีพให้เด็กด้อยโอกาส ใน
โรงเรียน รองลงมาคือ ขอ้ 1 วัตถุประสงคข์อง
โครงการสอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล ที่ให้
มีการจดัการศกึษา เพื่อการมีงานท าในโรงเรียน
และกิจกรรมที่ก าหนดไวใ้นโครงการสามารถ
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าได้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้ตามล าดับ ส่วน
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ เป็นโครงการที่
สนองต่อความตอ้งการของนกัเรียน เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้มีทางเลือกและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอย่างแท้จริง ซึ่งจากผลการ
ประเมินดงักล่าว จะเห็นไดว้่าการประเมินดา้น
วตัถปุระสงคข์องโครงการนัน้ กลุม่ตวัอย่างสว่น
ใหญ่ ใหค้วามส าคญักบันโยบายของโรงเรียนที่
จัดการศึ กษาอา ชีพ เพื่ อการ มี งานท าว่ า
เหมาะสมกับสภาพความต้องการพิเศษของ
นักเรียน และจะช่วยพัฒนานักเรียนได้ แต่
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ประเด็นที่ เห็นว่ายังเป็นข้อจ ากัดอยู่คือ เป็น
กิจกรรมที่สนองต่อความตอ้งการของนักเรียน 
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ทางเลือกและสง่เสรมิ
การประกอบอาชีพอย่างแทจ้รงิ ซึ่งก็เป็นไปตาม
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนที่ยังมีทางเลือกให้
นักเรียนไดเ้ลือกเรียนกลุ่มอาชีพที่ตนเองถนัด
และสนใจค่อนขา้งจ ากัดเนื่องดว้ยปัญหาดา้น
บคุลากร งบประมาณ  

จากผลการประเมินประสิทธิผลของ
โครงการการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรียนเฉพาะความพิการ แยกเป็นราย
กิจกรรมภาพรวม อยู่ในระดับ มากและเม่ือ
พิจารณาโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด 3 
อนัดบั พบว่า กิจกรรมที่ 1 การพฒันาหลกัสตูร
การจดัการศกึษาส าหรบัเด็กพิการเพ่ือการมีงาน
ท ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าใน
โรง เ รี ยน  และกิ จกรรมที่  3 การวิ จัยและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าใน
โรงเรียน ตามล าดบั จากผลการวิจยั พบว่า การ
พัฒนาหลักสูตร ในกิจกรรมที่  1 นั้นผู้บริหาร
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องมาจาก โรงเรียนเฉพาะความพิการส่วน
ใหญ่มีหลกัสตูรที่เนน้การเรียนการสอนวิชาชีพ
มากกว่า การเนน้ทางดา้นเนือ้หาวิชาการ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนที่ มีความต้องการพิเศษ 
และโรงเรียนยังมีทรัพยากรทางการศึกษาที่
พอเพียง และภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นที่ มีความ
ช านาญดา้นวิชาชีพในทอ้งถิ่น พรอ้มใหค้วาม
ร่วมมือเป็นอย่างดี ดังเช่น ราชัน  มานะกิจ 
(2550) ได้ท าการวิ จัย  เ รื่ อ ง  การประเมิน

โครงการอาชีพที่สดใส ภายใตป้รชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนริมวัง 2 ต าบลป่าหุ่ง อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ไดใ้ห้
ข้อเสนอแนะไว้ในข้อ 4) ควรประสานงาน
วิทยากรภายนอก ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ในการจดั
กิจกรรมการใหค้วามรูแ้ก่นักเรียน และ 5) ควร
จดักิจกรรมศกึษาดงูานนอกสถานที่ ใหก้บัคณะ
ครูและนกัเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุง
และพฒันาการด าเนินงานโครงการ ผลการวิจยั
ยังพบว่าในกิจกรรมที่  2 การพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท าในโรงเรียน ผลการ
ประเมินตามความเห็นของครูภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกับ กิจกรรมที่ 3 การวิจัย
และพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า
ในโรงเรียน แต่พบว่าในความคิดเห็นของครู
กระบวนการ ก ากบั ติดตามกิจกรรมการเรียนรู ้
ดา้นอาชีพโดยใชก้ระบวนการนิเทศภายใน นัน้
อยู่ ในระดับปานกลาง  อาจ เนื่ อ งมาจาก 
กระบวนการด าเนินงานนั้น  มีกิจกรรมย่อยที่
หลากหลาย และจ านวนบคุลากรผูร้บัผิดชอบมี
ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีงานอื่นซับซ้อนตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้การ
นิเทศก ากบัติดตามการด าเนินงานท าไดไ้ม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 
 3. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องภาวะ
ผู้น  ากับประสิทธิผลของการด าเนินงานตาม
นโยบายการจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท าของ
โรงเรยีนเฉพาะความพิการ ผลการวิจยั พบวา่ มี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และ
เ ม่ื อ จ า แ น กออก เ ป็ น ร า ยด้า น  ด้ า น ที่ มี
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ความสมัพนัธอ์ยู่ในอนัดบัแรก คือ ดา้นการเป็น
ผู้มีบารมี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
การบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานท าของโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
ในระดับสูง รองลงมา คือ ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ มีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลา ง  ส่ ว นด้า นกา รก ระตุ้น กา ร ใช้
สติปัญญา มีระดบัความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัต ่า 
และ ดา้นการค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีความสมัพันธ์อยู่ในระดับต ่ามาก จาก
ผลการวิจัยดังกล่าว ท าใหเ้ห็นว่า การเป็นผูมี้
บ า ร มี ขอ งผู้บ ริ ห า ร  มี ค ว ามสัมพัน ธ์กั บ
ประสิทธิผลการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ของ
โรงเรียน แสดงว่าการมีบารมีของผูบ้ริหารท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา พรอ้มและยอมรบัที่จะท างาน
ตามค าสั่ง หรอืไดร้บัมอบหมาย ดงัเช่น งานวิจยั
ของ สมโชค  โพธ์ิงาม (2550) ไดศ้ึกษาภาวะ
ผู้ น  า ก า ร เ ปลี่ ย น แปล ง ขอ ง ผู้ บ ริ ห า รกั บ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาสระแกว้ เขต 2 พบว่า ภาวะผูน้  า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของ โ ร ง เ รี ยน มีความสัมพันธ์กันอย่ า ง มี
นัยส าคัญทางสถิติ  และยังสอดคล้องกับ  
ทิ พ วั ล ย์   ช า ลี เ ค รื อ  ( 2559) ไ ด้ ศึ ก ษ า 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ภ า ว ะ ผู้ น  า ก า ร
เปลี่ยนแปลงกบัประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของ
ครูในสังกดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัระยอง 
พบว่า ความสัมพันธ์ระหวางภาวะผู้น  าการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน

ของครูโดยรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะทั่วไป 

1.1 จ า ก ผ ล วิ จั ย พ บ ว่ า ก า ร
บริหารงานโรงเรียนผูบ้ริหารควรใชค้วามดีเป็น
บารมีในการท างานมากกว่าการใชอ้  านาจใน
การสั่งการแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเนน้การเป็น
ผู้สรา้งแรงดลใจเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย น ค ว ร ใ ห้
ค ว า ม ส า คัญกั บ ภ า ว ะ ผู้ น  า ใ น ด้ า น ที่  2  
การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ด้านที่  3 การกระตุ้นการใช้ปัญญา ให้มาก
ขึน้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบริหารงานต่างๆ
ของโรงเรียน  

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการศกึษาครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการ

พัฒนาและสร้างภาวะผู้น  า ด้านการเป็นผู้มี
บารมีและการเป็นผูส้รา้งแรงดลใจของผูบ้ริหาร
ที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พฒันาตนเองของผูบ้รหิาร 

2.2 ควรมีการศึกษาภาวะผูน้  าของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานด้านอื่น ๆ 
ของสถานศึกศึกษา เช่น งานบริหารวิชาการ 
งานบคุคล ฯลฯ 

2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะ
ผู้น  าของผู้บริหารที่เหมาะสมในความคิดเห็น
ของครูในการบรหิารงานของโรงเรียน 
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