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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	ศึกษาภาวะผู้น�าใฝ่บริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	 เพื่อศึกษา

ภาวะผู้น�าใฝ่บริการของผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	 เพื่อสร้างหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการของผู้น�าวิชาการ								

ด้านการศึกษาพิเศษ	และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการ	การด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น	4	ขั้นตอน	ตามวัตถุประสงค์	

เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม	ผู้ให้ข้อมูล	คือ	ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้บริหารศึกษานิเทศก์	และคณาจารย์ด้านการศึกษา

พเิศษ	การวเิคราะห์ข้อมลูใช้การวเิคราะห์เน้ือหาและการหาค่าสถิตพ้ืินฐาน	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1.	 ภาวะผู้น�าใฝ่บริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้น�าด้านการศึกษาพิเศษ	ประกอบด้วย	 4	ด้าน	คือ	 1)	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	

ได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต	ความเชื่อถือความเสียสละ	ความอ่อนน้อมถ่อมตน	2)	ด้านการประสานสร้างความสัมพันธ์	ประกอบ

ด้วย	 ความเห็นอกเห็นใจ	 การฟัง	 การสร้างปฏิสัมพันธ์	 และการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ	 3)	 ด้านการพิทักษ์สิทธิ	 ได้แก่	 การเป็น											

ผู้อารักขาเยียวยา	 ตระหนักรู้	 และเสริมพลังมุ่งพัฒนาคน	 และ	 4)	 ด้านวิสัยทัศน์	 ประกอบด้วย	 การมองการณ์ไกล	 การสร้าง								

มโนทัศน์	การโน้มน้าว	การคิดสร้างสรรค์

	 2.	 ภาวะผู้น�าใฝ่บริการที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	 ด้านวิสัยทัศน์	 สร้างแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติงานอย่างดีเลิศ							

การริเริ่มให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการรูปแบบเชิงรุก	ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ควบคุมระดับต�่าแบบประชาธิปไตย	ก�าหนด

ภาพอนาคตที่เปลี่ยนแปลง	 ด้านการพิทักษ์สิทธิ	 ช่วยฟื้นฟูสภาวะจิตใจให้สงบและผ่อนคลาย	ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชน								

เป็นฐาน	 รณรงค์พิทักษ์สิทธิของเด็กทุกคนโดยเสมอภาค	ช่วยให้ผู้อื่นเอาชนะข้อจ�ากัดและพัฒนาจุดเด่น	 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน						

รับผิดชอบตามความถนัด	 ด้านการประสานสร้างความสัมพันธ์	 ท�าเร่ืองยากให้เป็นเรื่องง่ายและท้าทายสร้างความรู้สึกของ											

กลุ่มวิชาชีพ	ค้นหาความสามารถที่ซ่อนอยู่ของผู้ตามและสนับสนุนให้แสดงออกมา	ท�าหน้าที่บริการอย่างดีที่สุดรู้เท่าทันอารมณ์	

เป็นผู้ฟังที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ประกอบด้วย	 เชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอย่างไม่จ�ากัดของแต่ละบุคคลและยอมรับเขาอย่างท่ี

เขาเป็น	 ขยันอุทิศตนช่วยเหลือและแก้ปัญหาของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างเป็นระบบ	 ให้อภัยในความผิดพลาดของ

เพือ่นร่วมงานให้โอกาสแก้ไขขอโทษเสมอเมือ่มกีารละเมดิผูอ้ืน่	ตระหนกัว่าต้องมคีวามรูแ้ละเชีย่วชาญในหลกัวชิาการศึกษาพิเศษ

	 3.	 หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการของผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	 เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมมีความ									

เหมาะสม	อยู่ในระดับมาก	(X	=	4.46,	SD.	=.	48)

การพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการของผู้น�าวิชาการ
ด้านการศึกษาพิเศษ
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	 4.	 ผลการพัฒนาภาวะผูน้�าใฝ่บรกิารจากการอบรมตามหลกัสตูรการพฒันาภาวะผูน้�าใฝ่บรกิาร	พบว่า	ผูเ้ข้ารบัการอบรม

มีความรู้หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมก่อนการอบรมมีความรู้หลังการอบรมอยู่ในระดับดี	 ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น		

ร้อยละ	18.25	ความพึงพอใจหลังการอบรมอยู่ในระดับมาก	(X	=	4.31,	SD.	=	.26)

	 ผู้วิจัยเสนอว่า	 ควรมีการน�าหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการท่ีพัฒนาข้ึนนี้เป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งเพ่ือประกอบ

การตัดสินใจประเมินบุคลกรเข้าสู่ต�าแหน่งผู้น�าด้านการศึกษาพิเศษ

ค�าส�าคัญ :	ภาวะผู้น�าใฝ่บริการ,	ผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ

ABSTRACT
 This research was aimed to create the curriculum on developing servantleadership and to implement 

the	developed	curriculum.	The	research	consisted	of	4	phases	:	1)	analyzed	the	documentsand	improved	

the	criteria	of	servant	leadership	content	by	interviewing	the	professionals	2)	did	a	surveyin	order	to	explore	

the	aspect	that	should	be	developed	3)	developed	the	servant	leadership	curriculum	and	4)	implemented	

the	 developed	 curriculum.	 The	 data	were	 collected	 by	 interviewing	 the	 professionals	 and	 by	 doing													

questionnaires:	 lecturers,	 supervisor	 and	administratorsin	 the	area	of	 special	 education.	The	data	were	

analyzed	by	the	use	of	descriptive	statistics,	percentage,	mean	and	standard	deviation.

 The findings revealed that

	 1.	 The	 servant	 leadership	 needed	 for	 special	 educational	 leader	 consist	 of	 4	 area	 aspects	 :																								

1)	Moral	and	ethical	:	integrity,	credibility,	sharing	and	humility		2)	Interaction	and	collaboration	:	empathy,	

listening,	interaction,	crated	community		3)	Advocating	:	stewardship,	healing,	awareness,	empowerment	

and	people	development.	4)	Vision	:	foresight,	conceptualized,	persuade	and	creative.

	 2.	 Servant	leadership	should	be	developed	:	1)	the	vision	about	inspiring	people	:	encouraging	them	

to	work	as	proactive	role,	using	local	wisdom,	controlling	in	a	lowlevel	and	analyzing	trends	for	the	future	

of	special	education	2)	the	avocation	:	healing,	community-based	rehabilitation,	promoting	equality	of	right	

for	everyone,	overcoming	the	barriers,	calling	for	the	agreement	on	the	convention	on	the	rights	of	persons	

with	disabilities	3)	the	collaboration	and	interaction	:	creating	a	sense	of	professional	groups,	searchingthe	

capabilities	of	colleagues	and	encouraging	them	to	use	it,	doing	a	sense	of	humor,	knowing	self-	emotions	

and the emotions of others and doing the best practices. 

	 3.	 The	appropriateness	of	developedcurriculum	was	at	high	level	(X	=	4.46,	S.D.	=	.48).

	 4.	 After	implementationof	the	servant	leadership	curriculum,	the	knowledge	and	understanding	of	

the	participantsincreased	18.25	percent.	The	satisfaction	on	training	course	was	assessed	in	a	good	level.	

 The researchers suggest that the servant leadership curriculum should be used as one of the                  

instrument for making a decision on the position of a leader.

Keyword:	servant	leadership,	Academic	Leader	in	Special	Education

บทน�า
	 กฎหมายสูงสุดของประเทศได้แสดงเจตนารมณ์อย่าง

ชัดเจนที่จะให้คนพิการทุกคน	 มีสิทธิในการรับการศึกษาข้ัน	

พ้ืนฐานอย่างเสมอภาค	 มีคุณภาพโดยขจัดปัญหาอุปสรรค								

อันเนื่องจากความพิการ	รวมทั้งก�าหนดให้มีการออกกฎหมาย

รับรองสิทธิดังกล่าวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ										

พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	มาตรา	

10,	15,	18,	24,	28,	37,	52	และ	60	มเีจตนารมณ์ทีจ่ะคุ้มครอง

สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ	ซึ่งก็สอดคล้องกับบทบัญญัติ
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ที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 กล่าวคือ	 ให้คนพิการทุกประเภท							

มีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย	12	ปี	มีสิทธิได้รับ

ความช่วยเหลือทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความ

พิการมสีทิธิได้รบัสิง่อ�านวยความสะดวก	สือ่	บรกิาร	และความ

ช่วยเหลอือืน่ใดทางการศึกษา	และการจัดบรกิารทางการศกึษา

ให้กบัเดก็พกิาร	โดยต้องจัดให้อย่างมคีณุภาพและประสทิธภิาพ		

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ	พ.ศ.	2551		

ระบุว่าการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการมีลักษณะเฉพาะ							

แตกต่างจากการจัดการศึกษาส�าหรับบุคคลทั่วไป	 จึงจ�าเป็น

ต้องจดัให้คนพกิารมสีทิธแิละโอกาสได้รบัการบรกิารและความ

ช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความ

พิการ

	 ผู้ที่ประสบความส�าเร็จจะมีสิ่งที่แตกต่างจากคนท่ัวไป

คือ	 ภาวะผู้น�าเป็นพลังภายในตัวของคนนั้นรวมกับพลังของ							

คนอื่นรอบข้างที่เป็นผู ้ตาม	 ซึ่งช่วยส่งเสริมให้พลังงานที่													

ขับเคลื่อนมีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ	 (ณรงค์วิทย์	 แสนทอง,	 2558,	

ออนไลน์)	 ภาวะผู้น�าที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับระบบและ

ระดับโรงเรียนช่วยให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนประสบความส�าเร็จผู้น�าในการจัดการศึกษาจึงต้องมี

ฝีมือในการท�างานการเป็นผู้น�าที่ดีมีองค์ประกอบหลายอย่าง

ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์การเปลี่ยนแปลงให้เกิดความ

ส�าเร็จหรือไม่เกิดจากภาวะผู้น�า	(Maxwell,	1999,	p.	3)

	 ภาวะผูน้�าใฝ่บรกิารเป็นแนวคดิการให้บรกิารอย่างผูน้�า

สถาบันคือผู้ให้บริการน�าไปสู่การได้รับความไว้วางใจ	 และ

สามารถเป็นผูก้ระท�าคณุประโยชน์ให้ผูอ้ืน่	(Greenleaf,	1977,	

p.	28)	ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อภาวะผูน้�าบริการคอืการมวีสิยัทศัน์

ความน่าเชื่อถือความคิดสร้างสรรค์และความซื่อสัตย์สุจริต								

(จิราวรรณ	 เล่งพาณิชย์,	 2554,	 บทคัดย่อ)	 ผู้น�าวิชาการด้าน

การศกึษาพเิศษ	คอื	คนทีค่ดิ	พดูท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัการสอน		

การบริหารหลักสูตร	 การนิเทศให้การปรึกษา	 การพัฒนาคน

พิการโดยการจัดการศึกษาตามหลักวิชาการที่ถูกต้องท�าแล้ว

คนอื่นเชื่อถืออยากท�าตามอยากช่วยเหลือ	 อยากสนับสนุน

ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงและเกดิความก้าวหน้าทางด้านความ

รู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

งานวิชาการเป็นงานหลักและเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา

ทกุระดบัเป็นงานผูน้�าทีต้่องให้ความส�าคัญเป็นล�าดบัแรกมุง่ม่ัน

ทีจ่ะให้บรกิารเพิม่คุณค่าและพฒันาเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ

คอยช่วยให้คณะท�างานได้พัฒนาและเกิดความเจริญงอกงาม

ประสบความส�าเร็จทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งของวทิยาการและความ

รู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของบุคคล

คณุลกัษณะทีด่ขีองผูน้�าเกีย่วข้องกบัวชิาการ	คอื	กระตอืรอืร้น	

ไว้วางใจ	 กล้าแสดงออก	 อารมณ์มั่นคง	 มีความคิดริเริ่มและ										

มีความยืดหยุ่น		(สมพงษ์	สิงหะพล,	2553,	น.	161)

	 งานวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	 ต้องให้ความส�าคัญ	

กับรายละเอียดการด�าเนินงาน	 ความต้องการจ�าเป็นพิเศษ						

ด้านการศึกษาของแต่ละบุคคล	 รู้เป้าหมายของงานแผนการ

ด�าเนินงาน	 ที่ส�าคัญรู้แหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ	 รู้ทักษะงาน

พัฒนาตัวเอง	 รู้วิธีการท�างานท่ีถูกต้อง	 รู้ผลลัพธ์พัฒนาอย่าง	

ต ่อเนื่อง	 มุ ่งสู ่นวัตกรรม	 สิ่งส�าคัญท่ีสุดท่ีต ้องค�านึงใน

กระบวนการจัดการศึกษาคือความหลากหลาย	 (Diversity)	

ของผู้เรียนแนวคิดสะท้อนถึงหลักการความยุติธรรมในสังคม	

(Social	 Justice)	 การคืนสู่สภาวะปกติ	 (Normalization)	

สภาพแวดล้อมที่มีข้อจ�ากัดน้อยที่สุด	 (Least	 Restrictive	

Environment)	 และการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้การ

ศึกษาท่ีเหมาะสมช่วยให้บุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับ

ความรู้และทักษะทางสังคมที่สามารถยกระดับการเห็นคุณค่า

ในตนเองบุคคลทั่วไปก็จะเห็นคุณค่าในความแตกต่าง														

หลากหลายของสังคมของพวกเขาเกิดการยอมรับความเป็น

ธรรมในสังคม

	 การ เข ้ าสู ่ ต� าแหน ่ งของผู ้ บ ริหารสถานศึ กษา	

ศึกษานิเทศก์	และคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาด้านการศึกษา

พิเศษในปัจจุบันยังขาดการฝึกอบรมด้านวิชาการและภาวะ

ผู้น�าท�าให้ขาดการตั้งเป้าหมาย	 การวางแผน	 ก�ากับติดตาม									

ยังต ้องได ้รับการปรับปรุงภาวะผู ้น�าเป ็นกระบวนการ																			

แลกเปลี่ยนของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้น�า	ผู้ตาม	บริบทหรือ

สถานการณ์แวดล้อมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าหมาย

เงื่อนไขท่ีท�าให้เกิดกระบวนการร่วมมือมีความเชื่อว่าความ	

แตกต่างเป็นลักษณะแท้จริงของธรรมชาติและมีประโยชน	์							

ในเชิงพัฒนา	(โกมล	จันทวงษ์,	2551,	น.	42)	เป้าหมายของ

ผู้น�าคือ	 การให้บริการบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ	 ภายใต้

ทรพัยากรและสิง่แวดล้อมทีม่อียู	่มคีณุธรรมจริยธรรมสามารถ

ประสานสร้างความสัมพันธ์	พิทักษ์สิทธิประโยชน์	มีวิสัยทัศน์

ในการท�างานเชิงรุกโน้มน้าวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนย้ายทางความคิดขจัดอุปสรรค	 คือ	 ความเชื่อเดิมที่								

เป็นแบบตั้งรับเป้าหมาย	 ขาดความท้าทาย	 เปล่ียนมุมมอง

ปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่องท่ีขับเคลื่อนไปได้	 ด้วยความเชื่อ

ในศักยภาพของทีมงานที่เป็นผู้ตาม

	 ภาวะผู้น�าใฝ่บริการมีความโดดเด่นในการน�าตนเองคือ

ยึดมั่นในศีลธรรม	 อ่อนน้อมถ่อมตน	 เป็นผู้ให้การช่วยเหลือ							

น�าทมีโดยการดแูลเอาใจใส่ผูอ้ืน่	สร้างเสรมิพลงัอ�านาจ	พฒันา
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คนและชุมชน	น�าสถาบันโดยการมีวิสัยทัศน์ก�าหนดเป้าหมาย

การท�างานอย่างมกีระบวนการ	เป็นแบบอย่างตัดสนิใจโดยการ

มีส่วนร่วมของทีม	 และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ		

ซ่ึงต้องใช้หลักวิชาการ	 ได้แก่	 หลักจิตวิทยาทุกคนมีความ								

แตกต่าง	หลักแห่งความเชื่อทุกคนมีคุณค่าเรียนรู้ได้	หลักของ

ความช�านาญสร้างความไว้วางใจ	หลกัความยติุธรรมความเสมอ

ภาคในโอกาส		หลักสิทธิมนุษยชน	และการมีส่วนร่วม	การน�า

เข้าสู่ภาวะปกติวิสัย	 การก�าหนดเป้าหมายเฉพาะบุคคล	 การ

เปลี่ยนผ่านหรือการเคลื่อนไปสู่สังคมเอื้อเฟื้อหรือสังคมที่ไม่มี

การแบ่งแยกโดยเหตุความแตกต่าง		

	 ดงันัน้	เมือ่ผูน้�าวชิาการด้านการศึกษาพิเศษ	มภีาวะผูน้�า

ใฝ่บริการจะช่วยให้ครู	ผู้ปกครอง	เด็กที่มีความต้องการพิเศษ	

และองค์กรเข้มแข็งจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพน�าไปสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าใฝ่บริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้น�า

วิชาการด้านการศึกษาพิเศษ

	 2.	 เพ่ือส�ารวจภาวะผูน้�าใฝ่บรกิารของผูน้�าวชิาการด้าน

การศึกษาพิเศษ

	 3.	 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการ

ของผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ

	 4.	 เพ่ือศกึษาผลการพัฒนาภาวะผูน้�าใฝ่บริการของผู้น�า

วิชาการด้านการศึกษาพิเศษ

ประโยชน์ของการวิจัย
	 1.	 ท�าให้ทราบภาวะผู้น�าใฝ่บริการที่จ�าเป็นของผู้น�า

วิชาการด้านการศึกษาพิเศษ

	 2.	 ได้หลกัสูตรการพฒันาภาวะผูน้�าใฝ่บรกิารของผูน้�า

วิชาการด้านการศึกษาพิเศษเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการ

ก�าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่

ชุมชน

	 3.	 ได้แนวทางในการพฒันาบคุลากรเพิม่ความสามารถ

ของผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ขั้นตอนที่	 1	 การศึกษาภาวะผู้น�าใฝ่บริการที่จ�าเป็น

ส�าหรับผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	 สังเคราะห์	 แนวคิด	

ทฤษฎี	วรรณกรรม	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ได้องค์ประกอบที่

จ�าเป็น	ตรวจสอบองค์ประกอบโดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	7	คน

	 ขัน้ตอนที	่2	ศกึษาภาวะผูน้�าใฝ่บรกิารของผูน้�าวชิาการ

ด้านการศึกษาพิเศษท่ัวประเทศ	 โดยการตอบแบบสอบถาม

ประเมินตนเอง	กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	261	คน	 ได้จากการสุ่ม

แบบระดับชั้นโดยใช้ภูมิภาคของประเทศเป็นระดับชั้น

	 ขั้นตอนที่	3	ผลการส�ารวจจากขั้นตอนที่	2	น�าประเด็น

ที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด	5	ล�าดับของแต่ละด้านมาเป็นตัวชี้วัด

ในการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรม	 ยกร่างหลักสูตร	 ตามหลักการพัฒนา

หลักสูตร	 6	 ข้ันตอน	 8	 องค์ประกอบ	 ตรวจสอบความ											

เหมาะสมของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	7	คน

	 ขั้นตอนที่	 4	 ด�าเนินการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้น�า											

ใฝ่บริการตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประเมินความรู้โดยการ

ทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม	 และความพึงพอใจในการ											

ฝึกอบรม	

ผลการวิจัย
	 ผลการศึกษาภาวะผู้น�าใฝ่บริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้น�า

วิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	ดังนี้

	 1.	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม

	 	 1.1	 ความซ่ือสัตย์สุจริต	 มีความตรงไปตรงมา							

เปิดเผย	 ชัดเจน	 รักษาสัญญา	 รักษาค�าพูด	 จริงใจ	 ซื่อตรง												

ไม่คดโกง	 เคารพผู้อื่น	 ท�าความดี	 รู้จักข่มใจ	 อดทนอดกล้ัน														

พูดความจริง	 ยอมรับความจริง	 มีเหตุผล	 ขอโทษเมื่อละเมิด								

ผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ

	 	 1.2	 ความเชื่อถือ	 เช่ียวชาญในหน้าที่	 มีความรู้								

ในหลักวิชาการศึกษาพิเศษ	 มีความยุติธรรม	 น่าเช่ือถือ																	

ไว้วางใจได้	 ปฏิบัติกับทุกคนด้วยความสุภาพและเป็นมิตร	

ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับตน	มีเจตจ�านง

แน่วแน่ในการท�าสิ่งที่ถูกต้อง

	 	 1.3	 ความเสียสละ	 ขยันอุทิศตนทุ่มเทเพื่อช่วย									

แก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	ให้ความส�าคัญกับหน้าที่

มากกว่าผลตอบแทนที่มากับต�าแหน่ง	 เต็มใจสละเวลาในการ

ท�างานนอกเหนือจากเวลางานปกติ	 ให้อภัยในความผิดพลาด		

ให้โอกาสแก้ไขกลับตัว	 เพราะทุกคนบกพร่องได้และสามารถ

แก้ไขให้ดีขึ้นได้	ชื่นชมในความส�าเร็จของเพื่อนร่วมงาน

	 	 1.4	 ความอ่อนน้อมถ่อมตน	เป็นแบบอย่างในการ

ปฏิบัติต่อผู้อื่น	 ด้วยการให้เกียรติ	 อ่อนน้อมถ่อมใจ	 ยอมรับ

นับถือผู้อ่ืน	 เชื่อมั่นในศักยภาพที่มีไม่จ�ากัดของแต่ละบุคคล		

ยอมรับผู้อื่นตามท่ีเขาเป็น	 เป็นแบบอย่างในการท�างาน	 และ

ด�ารงตนโดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	แสดงกริยิาท่าทางสภุาพ		
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แสดงความรักและเมตตาต่อผู้อื่น	 ตระหนักและยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคล	เคารพความเป็นส่วนตัว

	 2.	 ด้านการประสานสร้างความสัมพันธ์

	 	 2.1	 ความเหน็อกเหน็ใจ	เข้าใจถงึความรูส้กึปัญหา

และความต้องการของผู้อื่น	 เอาใจใส่	 และให้ก�าลังใจผู้อื่นใน

การแก้ปัญหา	มคีวามห่วงใยและบรกิารผูอ้ืน่โดยไม่เลอืกปฏิบัต	ิ

รู้เท่าทนัอารมณ์ของตนปฏสิมัพนัธ์กับผูอ้ืน่ด้วยความบรสิทุธิใ์จ	

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเมตตา	 มีทัศนะคติในทางบวก	

ตระหนักและรู้จักตนเองเป็นอย่างดี

	 	 2.2	 การเป็นผู ้ฟังที่ดี	 รับฟังความคิดเห็นจาก											

ทกุคนด้วยความเข้าใจสือ่สารกบัคนอืน่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

ฟังแล้วพูดสิ่งที่ได้ฟังด้วยความเข้าใจ	 สื่อสารในสิ่งท่ีผู ้ฟัง

ต้องการและสนใจ	และพูดในสิ่งที่เป็นได้ในเวลาที่เหมาะสม

	 	 2.3	 การสร้างปฏิสัมพันธ์	เห็นคุณค่าและให้ความ

ส�าคัญกับทุกคนให้อิสระในการมีส ่วนร ่วมการตัดสินใจ													

การปฏิบัติกับผู้ร่วมงานทุกคนกระตือรือร้นท�าให้เขาสบายใจ

มั่นใจในสิ่งที่ท�าว่ามีคุณค่ายกย่องให้เกียรติผู้อื่น	 ให้โอกาสเขา

ได้โดดเด่นท�าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย				

	 	 2.4	 การสร้างความเป็นชมุชนนกัปฏบิตัแิก้ปัญหา

ข้อขัดแย้งด้วยความร่วมมือสามัคคี	 สร้างความรู้สึกความเป็น	

กลุ่มวิชาชีพการศึกษาพิเศษ	 เป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่ม

ท�างานร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์	และร่วมมอืค้นหาความสามารถ

พิเศษที่ซ่อนอยู ่ในผู ้ร ่วมงานและมีการสนับสนุนให้แสดง									

ออกมา

	 3.	 ด้านการพิทักษ์สิทธิประโยชน์

	 	 3.1	 เป็นผู้พิทักษ์ดูแล	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน

สนับสนุนส่งเสริมผดุงรักษาและปกป้องเด็กทุกคนตามหลัก

คุณธรรมและสิทธิตามกฎหมายเข้าใจหลักการช่วยเหลือเพื่อ

ให้เด็กทุกคนได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรมมีความรู้เรื่อง

อนุสญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิารยอมรบัในศกัด์ิศรแีละคณุค่าทีม่ี

มาแต่ก�าเนิดการมีสิทธิที่เท่าเทียม

	 	 3.2	 การท�าให้แข็งแรงหรือเยียวยารักษา	 รณรงค์

พิทกัษ์สิทธิประโยชน์ของเด็กทกุคนโดยเสมอภาคให้เดก็ทกุคน

ได้เรียนรู้ในสถานที่ที่ปลอดภัยช่วยให้ผู้อื่นแข็งแรง	ผ่อนคลาย

ทั้งกายและใจมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษยืนหยัดต่อสู ้เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิของตนอย่าง								

เต็มที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ

	 	 3.3	 การตระหนักรู้	 ยึดม่ันการพัฒนาท่ียั่งยืนใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัดยืนหยัดต่อสู้ไม่ให้คนพิการถูกกีดกัน

ออกจากระบบการศกึษาทัว่ไปเพราะเหตแุห่งความพิการสร้าง

ความตระหนักเกี่ยวกับคนพิการให้มีขึ้นในสังคมรวมทั้งระดับ

ครอบครัวเป็นผู ้ตื่นรู ้อยู ่เสมอเช่ือมั่นทุกปัญหามีทางออก

ยอมรับและตระหนักว่าการเลือกปฏิบัติโดยเหตุความพิการ			

เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและคุณค่าที่มีมาแต่ก�าเนิดของมนุษย์

	 	 3.4	 การเสรมิพลงัอ�านาจและการมุง่มัน่พฒันาคน

เข้าใจหลักการเด็กทุกคนต้องได้รับประโยชน์สูงสุดโดยการ

จัดการศึกษาที่เหมาะสม	(No	child	left	behind)	เสริมสร้าง

ความสามารถของบุคลากรในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง	ชื่นชม

ความคิดและผลงานของเพื่อนร่วมงาน	ผลักดันให้บุคคลได้รับ

ประสบการณ์ของความส�าเร็จ	ส่งเสริมให้คนพิการได้รับความ

ช่วยเหลอืทีส่มเหตสุมผลสอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละ

บุคคลช่วยฟื้นฟูสภาวะจิตใจท่ีแข็งกร้าวให้มีความสงบและ	

ผ่อนคลาย

	 4.	 ด้านการมีวิสัยทัศน์

	 	 4.1	 การมองการณ์ไกลปรารถนาการเปล่ียนแปลง	

ใช้ประสบการณ์วเิคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิขึน้

ในอนาคต	 คิดเชิงรุก	 และมีความเช่ือมั่นว่าทุกอย่างเป็นไปได้

ใหม่	 กระตือรือร้นในการรับรู้และเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่								

เปิดใจกว้างรับประสบการณ์ใหม่ๆ	อยู่ตลอดเวลา

	 	 4.2	 การสร้างมโนทัศน์	 สะสมความรู้ที่กว้างและ

ลึกซึ้ง	 ส่งเสริมและช่วยเหลือผู้อื่น	 คิดกว้างไกลจากสภาพ

ปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู ้พิการ	 วางแผนเตรียมการ

ก�าหนดเป้าหมายในอนาคต	 ให้ผู ้พิการมีความสุขในสังคม										

มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานที่ดีเยี่ยมเพื่อประโยชน์ของเด็กท่ีมีความ

ต้องการพเิศษ	ประเมนิปัญหาก�าหนดเป้าหมายชดัเจน	ช่วยให้

คนพิการสามารถพึ่งตนเองได้

	 	 4.3	 การโน้มน้าวจงูใจโน้มน้าวใจ	ก�าหนดเป้าหมาย

ชดัเจน	และให้เขาประสบความส�าเรจ็	สร้างแรงจูงใจให้ทมีงาน

พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศ	 ตัดสินใจท�าในส่ิงที่

ท้าทาย	พร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลง	โน้มน้าวใจ	จงูใจให้ผูอ้ืน่ปฏบิตัิ

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยความเต็มใจ	 สร้างความเห็นพ้องกับ

เพื่อนร่วมงานแบบประชาธิปไตย	มีการควบคุมในระดับต�่า

	 	 4.4	 การคดิสร้างสรรค์	กระจายให้ทกุคนได้ประสบ

ความส�าเร็จ	และชื่นชมผลงาน	สามารถมองเห็นสิ่งที่จะเกิดใน

อนาคต	คาดการณ์แนวโน้มด้านการศึกษาพิเศษ	พลิกวิกฤติให้

เป็นโอกาส	 พยายามกระตุ้นให้คนรอบข้างมองภาพใหญ่ใน

อนาคต	 ริเริ่มให้มีการใช้นวัตกรรม	 มีการก�าหนดเป้าหมายที่

ชัดเจน	สนับสนุนให้คนคิดนอกกรอบในการสร้างสรรค์ผลงาน

ส่งเสริมมุมมองความคิด	วิพากษ์โต้แย้งของทีมงาน
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	 ผลการส�ารวจภาวะผูน้�าใฝ่บรกิารของผูน้�าวชิาการด้าน

การศึกษาพิเศษ	ดังนี้

	 1.	 ภาวะผู้น�าใฝ่บริการส�าหรับผู้น�าวิชาการด้านการ

ศกึษา	โดยภาพรวม	มกีารปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดับการปฏิบัติ

มาก	และด้านการมีวิสัยทัศน์	มีการปฏิบัติน้อยสุด		

	 	 1.1	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	พบว่า	 โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	ให้เกียรติและ

ยอมรับนับถือผู้อื่น	 และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ต้องการให้ผู้รับ

ปฏิบัติกับตน	 ชื่นชอบและชื่นชมในความส�าเร็จของเพื่อน								

ร่วมงาน	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	5	ข้อคือ	เชื่อมั่นในศักยภาพ

ที่มีอย่างไม่จ�ากัดของแต่ละบุคคล	 และยอมรับเขาอย่างที่เขา

เป็น	ขยัน	อุทิศตน	และช่วยเหลือและแก้ปัญหาของผู้เรียนที่มี

ความต้องการพิเศษอย่างเป็นระบบ	 ให้อภัยในความผิดพลาด

ของเพื่อนร่วมงาน	 และให้โอกาสแก้ไขกลับ	 และเมื่อมีการ

ละเมิดผู้อื่นในขณะปฏิบัติ	 ข้าพเจ้าขอโทษเสมอถึงแม้จะไม่ได้

ต้ังใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษ	ข้าพเจ้าตระหนักว่าต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญ

ในหลักวิชาการศึกษาพิเศษ	

	 	 1.2	 ด้านการประสานสร้างความสมัพนัธ์	โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ยกย่องให้

เกียรตผู้ิอืน่โดยให้โอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเตม็ที่	

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 5	 ข้อคือท�าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

และมีอารมณ์ขัน	 สามารถสร้างความรู้สึกของความเป็นกลุ่ม

วิชาชีพ	ค้นหาความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ในผู้ร่วมงาน	และ

มกีารสนับสนุนให้แสดงออกมา	ท�าหน้าทีใ่ห้บรกิารอย่างดทีีส่ดุ

รู้เท่าทันอารมณ์ของตนและอารมณ์ผูอ้ืน่	เป็นผูฟั้งทีจั่บประเดน็

ความคิดจากทุกคนด้วยความเข้าใจ

	 	 1.3	 ด้านการพิทักษ์สิทธิประโยชน์	 โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	ช่วยให้เด็กทุกคน

ได้เรียนรู้ในสถานท่ีที่ปลอดภัย	 ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 5	 ข้อคือ	 ช่วยฟื้นฟูสภาวะจิตใจท่ี

แข็งกร้าวให้มีความสงบและผ่อนคลาย	 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

และฟื ้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 โดยใช้

ครอบครัวและชมุชนเป็นฐาน	และรณรงค์พทิกัษ์ประโยชน์ของ

เด็กทุกคนโดยเสมอภาค	 ช่วยให้ผู้อื่นเอาชนะข้อจ�ากัดและ

พัฒนาจุดเด่น	 ด้วยความผ่อนคลายทั้งกายและใจ	 ส่งเสริมให	้					

ผู้ร่วมงานรับผิดชอบตามความถนัด	 ให้อิสระในการท�างานให้

บรรลุเป้าหมาย	 ตามข้อตกลงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	

ตื่นรู้อยู่เสมอ	 ปรับตัวกับสถานการณ์พร้อมรับมือกับปัญหา							

เชื่อมั่นว่าทุกปัญหามีทางออก	

	 	 1.4	 ด้านการมีวิสัยทัศน์	 โดยภาพรวมอยู ่ใน								

ระดับมาก	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 เปิดใจกว้างรับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด								

5	 ข้อคือ	 สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติการจนสู่

ความเป็นเลิศ	ริเริ่มให้มีการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยรปูแบบเชิงรกุ	สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์จาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสม	ประหยัด

ควบคุมในระดับต�่า	 สร ้างความเห็นพ้องกันในรูปแบบ

ประชาธิปไตย	สามารถใช้ประสบการณ์วิเคราะห์แนวโน้มการ

เปลีย่นแปลงการศึกษาท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคตได้	ก�าหนดผลการ

ปฏบิตัจิรงิทีม่มีาตรฐานสงู	เปิดโอกาสให้ผูอ้ืน่ได้แสดงศกัยภาพ

ของตนเอง	

 

	 ผลการจัดท�าหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการ

ของผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษการจัดท�าหลักสูตรการ

ฝึกอบรมมี	6	ขั้นตอน	คือ

	 1.	 ภาวะผูน้�าทีต้่องการพฒันาของผูน้�าวชิาการด้านการ

ศกึษาพเิศษ	ผูว้จิยัน�าผลการส�ารวจภาวะผูน้�าของผูน้�าวชิาการ

ด้านการศึกษาพิเศษ	 มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 5	 ล�าดับแรกของแต่ละ

ด้าน	 น�าไปจัดท�าหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการของ

ผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ

	 2.	 โครงร่างหลักสูตรได้จัดองค์ประกอบของหลักสูตร

มอีงค์ประกอบ	คอื	หลกัการและเหตผุลวตัถปุระสงค์โครงสร้าง

หลักสูตรเนื้อหาในการพัฒนา	ระยะเวลาพัฒนา	กิจกรรมที่ใช้

พัฒนา	สื่อที่ใช้พัฒนา	การวัดผลประเมินผล

	 3.	 ผลตรวจสอบโครงร่าง	 พบว่า	 มีค่าเฉลี่ยความ						

เหมาะสมอยู่ที่ระดับเหมาะสมมาก	

	 4.	 ปรบัปรงุโครงร่างการพฒันาภาวะผูน้�าใฝ่บรกิารของ

ผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	 ได้แก่	 ปรับปรุงข้อสอบ								

ปรับระยะเวลาในแต่ละช่วงให้เหมาะสมกับเนื้อหา	 และ

กิจกรรมที่ใช้พัฒนา		

	 5.	 การจดัท�าเอกสารประกอบการอบรมจดัท�าเอกสาร

ประกอบการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการของผู้น�า

วิชาการด้านการศึกษา	 ประกอบด้วย	 เล่มที่	 1	 ภาวะผู้น�าใฝ่

บริการ	และเล่มที่	2	ภาวะผู้น�าใฝ่บริการของผู้น�าวิชาการด้าน

การศึกษาพิเศษ
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	 6.	 จดัท�าคู่มอืการฝึกอบรม	คู่มอืการฝึกอบรม	ประกอบ

ด้วยสาระ	ความเป็นมาของการฝึกอบรมการหาความจ�าเป็นใน

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลาในการฝึกอบรม

ตารางการฝึกอบรมกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมแนวปฏิบัติ

ส�าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

	 ผลการใช้หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการของ

ผู้น�าวิชาการ

	 1.	 ผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษก่อนการอบรมมี

คะแนนความรู้ความเข้าใจ	ระหว่าง	13-26	คะแนน	มีค่าเฉลี่ย	

20.85	จดัว่ามคีวามรูค้วามเข้าใจ	อยูใ่นระดับพอใช้	แต่หลังการ

อบรมตามหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการ	 มีคะแนน

ความรู้ระหว่าง	23-35	มีค่าเฉลี่ยคะแนน	28.15	จัดว่ามีความ

รู ้ความเข้าใจอยู ่ในระดับดี	 โดยทุกรายมีคะแนนสูงขึ้นทั้ง										

20	คนค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นร้อยละ	18.25

	 2.	 ความพงึพอใจของผูเ้ข้ารบัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	

การพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการของผู้น�าวิชาการด้านการศึกษา

พเิศษผูเ้ข้ารบัการอบรม	มรีะดับความพงึพอใจเกีย่วกบัประเดน็

สถานทีก่ารอบรมสงูสดุ	ส่วนประเดน็ต�า่สดุคอื	ความรูก่้อนการ

อบรม			

อภิปรายผล
	 1.	 ภาวะผู้น�าใฝ่บริการที่จ�าเป็นส�าหรับผู้น�าวิชาการ

ด้านการศึกษาพิเศษมี	 4	 ด้านคือ	 ด้านการถึงพร้อมด้วย

คุณธรรม	 ด้านการประสานสร้างความสัมพันธ์	 ด้านการ								

พิทักษ์สิทธิ	 และด้านการมีวิสัยทัศน์	 สอดคล้องกับจิราวรรณ																

เล่งพานิชย์	 (2554)	 ที่กล่าวว่า	 องค์ประกอบส�าคัญของ										

ภาวะผู้น�าใฝ่บริการคือ	 ความเชื่อถือ	 ความคิดสร้างสรรค	์								

การมีวิสัยทัศน์และความซื่อสัตย์สุจริต	 น�าองค์ประกอบท่ีได้

จากการสังเคราะห ์ไปสอบถามผู ้ เชี่ยวชาญ	 ว ่าแต ่ละ																							

องค์ประกอบมีความจ�าเป็นต่อผู ้น�าหรือไม่อย่างไร	 พบว่า																								

ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยทุกประเด็นและอภิปรายให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เก่ียวกบัคณุลักษณะและพฤตกิรรมของผูน้�าวชิาการทีน่่าสนใจ

คือ	ด้านคุณธรรม	เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง		ด้านจริยธรรม	

ซ่ึงเป็นกฎทองของจริยธรรมคือ	 การปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างท่ี

ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับตน	 การไม่ปฏิบัติกับผู้อื่นในสิ่งที่ตน

ไม่ต้องการให้คนอืน่ปฏบิติั	การเป็นแบบอย่างของความซือ่ตรง	

ความสุจริต		

	 2.	 ภาวะผูน้�าใฝ่บรกิารของผูน้�าวชิาการด้านการศกึษา

พิเศษ	 มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 ด้านวิสัยทัศน์													

มีระดับการปฏิบัติที่น้อยกว่าด้านอื่นๆ	และข้อที่มีค่าเฉลี่ยการ

ปฏิบัติน้อยที่สุด5	 ล�าดับ	 คือ	 การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

ปฏบัิติงาน	มเีป้าหมายเพ่ือความเป็นเลศิ	รองลงมาคือ	การรเิร่ิม

ให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการโดยรูปแบบเชิงรุก														

ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	 การใช้เทคโนโลยีอย่างถูก

ต้องเหมาะสมและประหยดั	การสร้างความเหน็พ้องในรูปแบบ

ประชาธิปไตย	การควบคุมอยู่ในระดับต�่า	ตามล�าดับ	แสดงให้

เห็นว่าการจัดการศึกษาพิเศษ	การปฏิบัติงานยังอยู่ในรูปแบบ

การตั้งรับมากกว่าเชิงรุก	สอดคล้องข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

จากการสัมภาษณ์ท่ีให้ข้อคิดเห็นว่า	 การบริการเพื่อการน�า								

ทุกคนให้สามารถเป็นผูน้�าเพราะทุกคนท่ีให้บรกิารได้กส็ามารถ

น�าได้	 ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในองค์กรคือความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล	แทนที่การจัดการ

	 3.	 ภาวะผู้น�าใฝ่บริการในด้านคุณธรรมจริยธรรมของ

ผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	 มีการปฏิบัติในระดับมาก	

และมากกว่าทุกด้าน	 แสดงให้เห็นว่าผู้ท�างานด้านการศึกษา	

เศษส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีเจตจ�านงในการช่วยเหลือผู้อ่ืน	 เคารพ

และให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 มีความซื่อสัตย	์										

เสยีสละ	อ่อนน้อมถ่อมใจ	ดงันัน้	การพฒันาภาวะผูน้�าใฝ่บริการ

ควรส่งเสรมิการปฏบิตัทิีดี่งาม	ความมัน่ใจใจคณุค่าของตนและ

คุณค่าของผู้อื่น	 ท�าให้บุคคลนั้นจ�าเริญขึ้น	 ทั้งส่วนบุคคลและ

ส่วนของงานสอดคล้องกับสัมฤทธิ์	กางเพ็ง	(2557,	น.	135)	ที่

กล่าวว่า	 ภาวะผู้น�าใฝ่บริการให้ความส�าคัญกับการน�าตนเอง	

ซ่ึงจะช่วยให้สามารถน�าทีมน�าองค์การ	 และมีกระบวนการที่

เหมาะสมในการด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ	

ซึ่งมีความแตกต่างจากภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือ	

ภาวะผูน้�าใฝ่บรกิารเน้นท่ีความต้องการของปัจเจกชนให้บรกิาร

ก่อน	เคารพภกัดต่ีอบคุคลใช้อทิธพิลผ่านแนวคดิการให้บรกิาร

ขณะท่ีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเน้นที่ความต้องการของ

องค์การน�าก่อน	และให้ความส�าคัญในการภักดีองค์การ	 และ

มีแนวโน้มการสร้างศรัทธาบารมี	และยังสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	Abel	(2000)	ซึง่ได้ศึกษาคณุลกัษณะพฤตกิรรมและสภาพ

แวดล้อม	 การท�างานของผู้บริหารโรงเรียน	พบว่า	 ผู้บริหาร

สถานศึกษาไม่เพียงแต่เป็นแบบอย่างแต่เป็นผู้น�าใฝ่บริการใน

เวลาเดียวกันและ	 Denise	 (2004)	 ได้ศึกษาการรับใช้ผู้อื่น							

เป็นหน้าที่แรกของผู้น�า	 การรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน	พบว่า	

ภาวะผู้น�าใฝ่บริการมีจุดเน้นที่การเสียสละ	 เพื่อสร้างทีมงาน

เน้นบทบาทของผูน้�ามากกว่าทกัษะและเทคนคิการเป็นผูน้�าซึง่

สอดคล้องกับแนวคิดของกมลพรรณ	พันพึ่ง	(2553,น.	233)	ที่

ศึกษาเร่ืองอัตลักษณ์คนพิการ	 โดยการสนทนาโต้ตอบและวิธี
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การเร่ืองเล่าค�าให้การ	 วิถีชีวิตคนพิการเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน	 เกิดจากการให้คนพิการได้มี

วธิคีดิ	การมองโลก	และการให้ความหมายต่อคนพกิารของตน

ในเชิงบวก	 ซึ่งสร้างผลกระทบที่ลึกซึ้งต่อวิถีการด�าเนินชีวิต							

ดังนั้นผู้น�าด้านการศึกษาพิเศษ	 มีบทบาทช่วยให้ผู้พิการให้

ความหมายต่อความพิการของตนเองในเชิงบวก	

	 	 ด้านวิสัยทัศน์	 มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

และเมื่อเทียบกันทั้ง	 4	ด้าน	มีระดับการปฏิบัติน้อยกว่าด้าน

อื่น	 	 อาจเนื่องมากจากการท�างานกับคนพิการมีความหลาก

หลายและท้าทาย	การมองภาพอนาคต	ผูน้�าอาจมองไปพร้อม

กับอุปสรรคท�าให้ลดความคาดหวัง	 กลัวความล้มเหลวหรือ

ลังเลอาจจะไปไม่ถึงเป้าหมาย	 สอดคล้องกับ	 Anderson	

(2013)	กล่าวว่า	การคดัเลือกคนเข้าสูต่�าแหน่งทางการบรกิาร	

การได้ผูน้�าทีม่ปีระสทิธิผล	ต้องมคีวามคิดเข้าใจวิสยัทศัน์แปลง

สูก่ารปฏบิตั	ิวเิคราะห์สถานการณ์	มอบหน้าที	่มพีลงัทางบวก	

มีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจ	จูงใจ	ด้านการประสานสร้าง

ความสมัพันธ์		มกีารปฏบิติัอยูใ่นระดับ	ผูบ้ริหาร	ศกึษานเิทศก์	

และคณาจารย์ด้านการศกึษาพิเศษ	มกีารด�าเนินการนเิทศครู

ผู้สอนเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	 นักศึกษาครู	

มีการประสานงานกับบุคลากรหลายฝ่ายทั้งผู ้ปกครอง	

บุคลากรทางการแพทย์	 นักสังคมสงเคราะห์	 และองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ต้องมีการฟังอย่างเข้าใจ	 เห็นใจ	 สร้าง

ปฏิสัมพันธ ์เรียนรู ้จากการปฏิบัติสอดคล้องกับสิทธิชัย														

พุฒกลาง	 (2553,	 น.	 112)	 ที่ศึกษาภาพอนาคตการศึกษา

ส�าหรับคนพิการ	เริ่มจากการจ�าแนกประเภท	โดยผู้เชี่ยวชาญ

ทางการแพทย์	 หลักสูตรตามความต้องการจ�าเป็น	 การเรียน

การสอนท่ีมีคุณภาพส�าหรับทุกคน	 สื่อและการช่วยเหลืออื่น

ใด	ตามโปรแกรมการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล	การขยายการ

ศึกษาให้ทั่วถึงและมุ่งประกอบอาชีพได้	 จัดตั้งเครือข่ายภาคี

แบบบูรณาการร่วมกัน	ปรับระบบการบริหารการศึกษา	การ

ศกึษาพเิศษทีเ่กดิจากการร่วมมอืรวมพลงัแก้ไขปัญหาร่วมกนั

เป็นคณะบุคคล			

	 	 ด้านการพิทักษ์สิทธิประโยชน์	 ประกอบด้วยการ

เป็นผู ้พิทักษ์อารักขา	 การเยียวยาฟื ้นฟูให้แข็งแรง	 การ

ตระหนักรู้และการเสริมพลังมุ่งพัฒนาคน	 มีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับด	ี	รายการทีป่ฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ	5	คอื	การช่วยฟ้ืนฟสูภาวะ

จิตใจที่แข็งกร้าวให้มีความสงบและผ่อนคลาย	 เนื่องจากผู้น�า

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอยู่ในภาคราชการหรือองค์กรของ

รัฐ	ปฏบิตัหิน้าทีซ่ึง่ใช้สถาบันเป็นฐานการเข้าถงึชุมชนหรอืการ

ท�างานเชิงรุก	 โดยใช้ชุมชนเป็นฐานยังท�าได้ไม่ดีนัก	องค์กรที่

ไม่ใช่ภาคราชการมุ่งเน้นการท�างานแบบโดยเชิงรุกได้ดี	 การ

ท�างานกับผู้พิการต้องเข้าใจปัญหาของเขาอย่างลึกซึ้ง	 ปัญหา

ความยากจนก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ	 ที่ตามมาสอดคล้องกับ									

สมพร		หวานเสรจ็		(2552)	ได้ศกึษาเรือ่งการจดัการศกึษาโดย

ครอบครวัและชุมชนุแบบศนูย์การเรยีนรูเ้ฉพาะความพกิารได้

ค�าตอบว่า	ภาครฐัควรให้การสนบัสนนุด้านวชิาการงบประมาณ

เป็นรายบคุคลและควรท�าข้อตกลงร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัใน

การให้การช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

	 4.	 การจัดท�าหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าใฝ่บริการ

ของผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	 โดยด�าเนินการ	 6	 ขั้น						

คือ	 	 การศึกษาความจ�าเป็นในการพัฒนา	 การสร้างโครงร่าง

หลักสูตร		การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร	การปรับปรุงโครง

ร่างหลกัสตูร	โครงสร้างหลกัสตูร	เนือ้หาสาระ	ระยะเวลาพฒันา	

กิจกรรมท่ีใช้พัฒนาสื่อท่ีใช้ในการพัฒนา	 และการวัดและ

ประเมินผลการพัฒนา	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบ

โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมของ	Singer	 (1990,	p.	176)	ที่มี

ความครอบคลุมประกอบด้วย	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร										

ฝึกอบรม	 ข้อมูลวิชาการฝึกอบรม	 กิจกรรมการฝึกอบรม												

สื่อการฝึกอบรม	การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม	โดย

โครงสร้างของหลักสูตร	 ประกอบด้วย	 3	 หน่วยการเรียนรู้									

รวม	 18	 ชั่วโมง	 ใช้เวลาฝึกอบรม	 3	 วัน	 ได้แก่	 หน่วยการ										

เรียนรู้ที่	 1	 วิสัยทัศน์การศึกษาพิเศษ	 6	 ชั่วโมง	 	 หน่วยการ						

เรียนรู้ที่	 2	 ผู้พิทักษ์สิทธิ	 6	 ชั่วโมง	 หน่วยการเรียนรู้ที่	 3															

นกัประสานด้านความสมัพนัธ์	6	ชัว่โมง	เป็นการสร้างหลกัสตูร

ที่น�าตัวชี้วัดที่มีความจ�าเป็นและผลการส�ารวจมีการปฏิบัต	ิ									

5	ล�าดับท้าย	แต่ละด้านมาเป็นเป้าหมาย		

	 	 ส� าหรับการตรวจสอบโครงสร ้ า งหลักสูตร																								

ผู้เชี่ยวชาญ	7	คน	ประเมินความเหมาะสม	พบว่า	หลักสูตรมี

ค่าเฉลี่ยเหมาะสมในระดับมาก	 กระบวนการประเมินเพื่อ

พิจารณาตัดสินและตรวจสอบ	 ช่วยให้การออกแบบมีความ

สัมพันธ์กัน	เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การพัฒนา	สอดคล้องกับ

แนวคิดของ	Eisner	(1979,		pp.192-193)	ที่ว่าการประเมิน								

รปูแบบโดยใช้ผูท้รงคณุวฒุ	ิซึง่มีวธิกีารแตกต่างจากการด�าเนนิ

การเชิงปริมาณ	 เนื่องจากการศึกษาในบางเรื่องต้องการความ

ละเอยีดอ่อนมากกว่าตวัเลขทีน่�ามาพจิารณา	โดยผูท้รงคณุวฒิุ

จะเน้นการวเิคราะห์	วจิารณ์อย่างลกึซึง้	เฉพาะในประเดน็ทีถ่กู

น�ามาพิจารณา	 จากดุลยพินิจประสบการณ์และความช�านาญ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีความเที่ยงธรรมและมีมาตรฐานมีความ

ยืดหยุ่นในกระบวนการท�างานของผู้ทรงคุณวุฒิตามความ

ต้องการและความถนดัของแต่ละคน	ตัง้แต่การก�าหนดประเดน็
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ส�าคัญ	 การบ่งชี้ข ้อมูลที่ต ้องการ	 การเก็บรวบรวม	 การ								

ประมวลผล	 การวินิจฉัยข้อมูลและวิธีการน�าเสนอ	 และการ

ประเมินหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู ้น�าใฝ่บริการของผู ้น�า

วิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

วิมาน	 วรรณค�า	 (2553,	 บทคัดย่อ)	 ที่วิจัยเรื่อง	 การพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	 พบว่า	 การ

ประเมินความเหมาะสมของการใช้หลักสูตรอยู่ในระดับมาก

ที่สุด	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโครงสร้างของหลักสูตร	ประกอบ

ด้วยเนื้อหาในการพัฒนา	จ�านวน	3	หน่วยการเรียนรู้	เวลาการ

ฝึกอบรม	18	ชั่วโมง	ซึ่งมีความพอดีไม่มากจนเกินไปเหมาะกับ

จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวนไม่เกิน	20	คน	

	 5.	 ผลการพัฒนาภาวะผู ้น�าใฝ่บริการส�าหรับผู ้น�า

วชิาการด้านการศกึษาพเิศษ	โดยวธิกีารฝึกอบรม	พบว่า	ความ

พงึพอใจของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทีม่ต่ีอการฝึกอบรม	โดยรวม

อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาคะแนนหลังการฝึกอบรม	 พบว่า	

สูงกว่าคะแนนก่อนการฝึกอบรม	 และผลการประเมินความ							

พึงพอใจของผูเ้ข้ารบัการอบรม	พบว่าอยูใ่นระดับมาก	ท้ังนีเ้ป็น

เพราะว่าหลักสูตรการพัฒนานี้	มีลักษณะที่มีความแตกต่างไป

จากหลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ	 ที่เคยจัดขึ้นเนื่องจากเป็น

หลักสูตรที่มีกิจกรรมหลากหลาย	 มีความต่อเนื่อง	 กิจกรรมที่

มอบหมายให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม		และยังมีการส่งเสริม

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนจึงออก

มาในระดับมาก	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิมาน											

วรรณค�า	(2553,	บทคัดย่อ)	ที่วิจัยเรื่อง	การพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	 พบว่า	 ผู้เข้ารับการ

อบรมที่มีต่อการฝึกอบรม	 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ท้ังนี้

เป็นเพราะว่าหลกัสตูรมกีจิกรรม	มกีระบวนการกลุม่	และมกีาร

ฝึกปฏิบัติการวางแผนพัฒนานวัตกรรม	 การบริการให้บริการ

ส�าหรับเด็กที่มีต้องการพิเศษในโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้

	 1.	 การน�าหลกัสตูรการพฒันาภาวะผูน้�าใฝ่บรกิารของ

ผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	 โดยการฝึกอบรมไปใช้ให้มี

ประสิทธิภาพสูง	ควรด�าเนินการดังนี้	

	 	 1.1	 ศึกษาคู่มอืฝึกอบรมส�าหรับวทิยากร	และผูเ้ข้า

รับการฝึกอบรม

	 	 1.2	 วิทยาการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษา						

รายละเอียดในคู่มือให้เข้าใจอย่างชัดเจน	 โดยส่งคู่มือการฝึก

อบรมให้วิทยากรเป็นการล่วงหน้า	1	สัปดาห์ส่วนผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมสามารถศกึษาท�าความเข้าใจได้ในวนัแรกของการฝึก

อบรม

	 	 1.3	 จัดท�าเอกสารประกอบการอบรมให้ผู้เข้ารับ

การอบรมทุกคนเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษา	 เตรียมตัว

ให้พร้อมกับเนื้อหาสาระกิจกรม	และสื่อประกอบการให้ความ

รู้ของวิทยากร

	 	 1.4	 เอกสารประกอบการฝึกอบรมท่ีมเีนือ้หาสาระ

ของหน่วยต่างๆ	ตามที่วิทยากรจะให้ความรู้	ควรมอบให้ผู้เข้า

รบัการฝึกอบรมตัง้แต่วนัแรกของการฝึกอบรม	เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบั

การฝึกอบรมได้ศึกษาก่อนหรือขณะที่วิทยากรให้ความรู้ใน

หน่วยนั้นๆ

	 	 1.5	 สถานท่ีฝึกอบรมมีความเหมาะสมและพร้อม

ทั้งในด้านสื่อประกอบต่างๆ	 ขนาดห้องฝึกอบรม	 บรรยากาศ

ของการฝึกอบรม	โดยเฉพาะในการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย

	 	 1.6	 มีวุฒิบัตรมอบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ

แสดงถึงการได้รับความรู้ตามหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีได้จาก

กระบวนการวิจยั	และเพือ่เป็นการเสรมิแรงจงูใจในการพฒันา

ตนเอง

	 	 1.7	 ประสานวิทยากรให้ชัดเจน	 เพื่อเน้นให้เห็น

ความส�าคัญในโอกาส	ที่เป็นวิทยากร	และเพื่อให้มีการเตรียม

พร้อมในการเตรียมตัวและตรงต่อเวลา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

วิทยากรที่ไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกันมาก่อน

	 2.	 ข้อเสนอแนะจากการฝึกอบรมเสนอว่า	ควรพัฒนา

ภาวะผู้น�าใฝ่บริการของผู้น�าวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ	โดย

แยกพฒันาเฉพาะต�าแหน่ง	ประกอบด้วย	ผูบ้รหิารสถานศึกษา	

ศึกษานิเทศก์	 และคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	

เนื่องจากบทบาทหน้าที่	 ประสบการณ์	 ความรู้ความเข้าใจใน

เนือ้หาแตกต่างกนั	ตลอดจนการร่วมกจิกรรมกลุม่ของผู้เข้ารับ

การอบรม	จะได้มุ่งเน้นในการปฏิบัติจริงที่น�าไปใช้ได้ในงาน

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 การวจิยันีเ้ป็นการพฒันาภาวะผูน้�าใฝ่บรกิาร	ซึง่น�า

ผลจากการศึกษาสังเคราะห์ภาวะผู ้น�าใฝ่บริการท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับผู้น�าทางการศึกษาพิเศษ	และหาประเด็นในการพัฒนา

จะทราบการท่ีปฏิบัติท้ายสุด	 ดังนั้นควรน�าผลการวิจัยนี้ไป

พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา	ได้แก่	เอกสารการ

ฝึกอบรม	รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าใฝ่บรกิาร	หรอืโปรแกรม

การพฒันาภาวะผูน้�าใฝ่บรกิารเป็นบทเรียนส�าเรจ็รปู	สมรรถนะ

ในระบบออนไลน์
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	 2.	 ส�าหรับคณาจารย์และศึกษานิเทศก์ควรท�าวิจัย	

ส�ารวจภาวะผู้น�าของครูการศึกษาพิเศษ	 นักศึกษาฝึกหัดครู	

และควรพัฒนาชุดการสอนภาวะผู้น�าใฝ่บริการที่จ�าเป็นสอด

แทรกสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ดูแล	 เพ่ือสร้างผู้น�าในรุ่น						

ต่อไป
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