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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ข้อ 
คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อสรุปผลการศึกษาวิจัยครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้ งข้อค้นพบ
ในองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน และผลที่เกิดขึ้นจากการนำรูปแบบ
ไปใช้จริงในการพัฒนาผู้เรียน ผู้วิจัยมีสรุปผลการวิจัยที่สามารถนำไปสู่ประเด็นสำคัญในการอภิปรายผล 
ดังนี้ 
 

1.  สรุปผลการวิจัย 
   1.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่  
    โดยผู้วิจัยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียน ได้แก่ ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีต่อการ
บริหารงานในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล  
จังหวัดแพร่ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนานักเรียน 2) ด้านครูของโรงเรียน 3) ด้านผู้อำนวยการ
โรงเรียน 4) ด้านการจัดการเรียนการสอน 5) ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน
ของการดำเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับด้านดังกล่าวทั้ง 5 ด้าน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น พบว่า สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานด้านการพัฒนานักเรียน มีผลของ
การดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยมีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.80 และด้านดังกล่าวประกอบด้วยตัวบ่งชี้ในการพัฒนานักเรียน 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการพัฒนาสุขภาพทางกายและจิตใจ 2) ด้านการพัฒนาการศึกษา 3) ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ  
 

  1.2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 
  การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนารูปแบบ
การบริหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่  เพ่ือให้ได้แนวทางและรูปแบบ
การบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนต่อไป โดยผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบโดยการสังเคราะห์
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารแล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบรูปแบบ
ระหว่างองค์ประกอบหลักกับตัวบ่งชี้ ผลที่ได้พบว่า รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ มีองค์ประกอบของกระบวนการบริหาร 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 2) การบริหารนโยบายและแผนการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 
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นโยบาย (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์) และแผนพัฒนา (แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี) 3) การบริหารทรัพยากร ประกอบด้วย การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานพัสดุ 4) การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบ
การเรียนการสอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้ การประเมินผล 
5) การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ 6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา 7) การพ่ึงพาช่วยเหลือตนเอง  
 

  1.3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 
   การตรวจสอบรูปแบบเพื่อศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า รูปแบบการบริหาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัด
แพร่ ควรประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2) การบริหารจัดการในโรงเรียน 3) การพัฒนา
หลักสูตรและการออกแบบการเรียนการสอน 4) การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ 5) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 6) การพ่ึงพาช่วยเหลือตนเองของนักเรียน โดยใน
ภาพรวมเห็นด้วย อยู่ในระดับ มาก  
 

 1.4 การทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 
   การทดลองใช้และปรับปรุงรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้นำรูปแบบการบริหารเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 
ไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
จำนวน 18 โรงเรียน สอบถามความคิดเห็น พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ในภาพรวม อยู่ในระดับ เห็นด้วย
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ทุกด้าน ทำให้ได้
รูปแบบการบริหารที่มีองค์ประกอบที่ชัดเจน ดังนี้ 
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ภาพที.่ 12  แสดงรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 
  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

พัฒนาสุขภาพทางกายและจิตใจ 

พัฒนาทางการศึกษา 
พัฒนาทักษะอาชีพ 

การบริหารทรัพยากร 

ด้านงานบุคลากร 
ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านวสัดุอุปกรณ์ 

คุณภาพชีวิต 
ของนักเรียนที่

มีความ
บกพร่องทาง
สติปัญญา 

โรงเรียนแพร่
ปัญญานุกูล 
จังหวัดแพร่ 

การบริหารนโยบายและ 
แผนการพัฒนาโรงเรียน 

นโยบาย (วสิัยทัศน ์
พันธกิจ เป้าประสงค)์ 
แผนพัฒนา 

การพัฒนาหลักสูตร 
ออกแบบการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์ 
การออกแบบ 
การพัฒนา 
การนำไปใช ้
ประเมินผล 

การพัฒนาครูศึกษาพิเศษมืออาชีพ 

มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี 
มีความรู้ มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน 
มุ่งมั่นอุทิศตนในหนา้ที ่
เทคนิคการสอนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนานักเรียน 
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ทำวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
ความรู้ในการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 

พัฒนาความสามารถในการเขียนรายงาน 
และการส่งต่อนักเรียน 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 

เป็นแบบอยา่งที่ด ี
การสร้างแรงจูงใจ 
กระตุ้นใช้ให้เกิดปัญญา 
ดูแลเอาใจใส่ผู้ตาม 
รู้คุณค่าและความสำคัญ 
เข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน 

การพึ่งพาช่วยเหลือตนเอง 

จัดกิจวัตรประจำวนัด้วยตนเอง 
จัดกิจกรรมรายบุคคล 
จัดกิจกรรมกลุ่ม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำงาน 
การแสดงออกในโอกาสต่าง ๆ 

พัฒนาทักษะดูแลตนเอง ทักษะทางสงัคม 
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 1.5 ติดตามผลการใช้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนตามรูปแบบการบริหาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 
จังหวัดแพร่ 
     1.5.1 การติดตามผลการใช้รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ จากการสอบถามความคิดเห็นของ
ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ที่มีต่อการปฏิบัติตาม
รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียน
แพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ในปีการศึกษา 2562 โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า มีการปฏิบัติและมีการ
พัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตามรูปแบบเป็นรายด้าน ด้านที่
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพ่ึงพาช่วยเหลือตนเองของนักเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก  
   1.5.2 การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ที่เกิดจากการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ จากผลการสังเกต ประเมินของครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล ในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพทางกาย
และจิตใจ ด้านการศึกษา และด้านทักษะอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในปี
การศึกษา 2562 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  1.5.3 เปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ 
ด้านการศึกษา และทักษะอาชีพนักเรียน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 
พบว่า คุณภาพชีวิตของนักเรียนในปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561 
ที่อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาผลความคิดเห็นรายด้าน ปรากฏผลเป็น ดังนี้ 
   ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
และปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
   ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และปี
การศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
    ด้านทักษะอาชีพ ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และปี
การศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
  สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ที่นำมาใช้ในการบริหารงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน  
ปีการศึกษา 2562 ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 ทุกด้าน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (p < .05)   
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2. อภิปรายผล 
   ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ในครั้งนี้ มีผลการวิจัยครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้ข้อค้นพบที่เป็นองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของรูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู ้เรียนซึ่งเป็นจุดมุ ่งหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา ซึ่ง
ประกอบด้วย  
  1. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
   2. การบริหารนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 
   2.1 นโยบาย (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์) 
    2.2 แผนพัฒนา (แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี)
 3. การบริหารทรัพยากร ประกอบด้วย 
   3.1 การบริหารงานบุคคล ใช้การบริหารที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
   3.2 การบริหารงบประมาณ ด้วยการจัดหางบประมาณให้เพียงพอโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
   3.3 การบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและนำระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 
   3.4 การบริหารวัสดุอุปกรณ์  
  4. การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการเรียนการสอน  
   4.1 การวิเคราะห์ 
   4.2 การออกแบบ 
   4.3 การพัฒนา 
    4.4 การนำไปใช้ 
   4.5 การประเมินผล 
   5. การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ  
  6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
   5.1 การพัฒนาด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ   
    5.2 การพัฒนาทางการศึกษา   
    5.3 การพัฒนาทักษะอาชีพ 
   7. การพ่ึงพาช่วยเหลือตนเองของนักเรียนพิการ 
 
  นอกจากนี้ในการศึกษาวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ค้นพบโดยละเอียดในแง่มุมด้านต่าง ๆ ผู้วิจัย
มีข้อมูลที่สามารถนำไปสู่ประเด็นสำคัญในการอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
   รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ที่มีองค์ประกอบของรูปแบบที่ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 2) การบริหารนโยบายและแผนการพัฒนา 3) การบริหารทรัพยากร 
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4) การพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการเรียนการสอน 5) การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ 
6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 7) การพึ่งพาช่วยเหลือ
ตนเอง จากข้อค้นพบ เห็นได้จากความคิดเห็นของผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ในภาพรวม เห็นด้วยกับแนวทางของรูปแบบอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่ามีความคิดเห็นด้วยกับแนวทางของรูปแบบ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อถาม
ความคิดเห็นของครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการ
บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 
จังหวัดแพร่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นที่มีต่อผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ของครูผู ้สอน และ
ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ใน 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ 
ด้านการศึกษา และด้านทักษะอาชีพ พบว่ามีการปฏิบัติและแสดงออก อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน และมี
ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ ด้านการศึกษา และ
ทักษะอาชีพนักเรียน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 
2562 มีผลการพัฒนาสูงกว่า ปีการศึกษา 2561 อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05* 
  จากผลข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น เป็นเพราะว่ารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ที่เป็นผลจาก
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาตามแนวคิดของ คีฟ (Keeve, 1988: 172) ว่าการสร้าง
และพัฒนารูปแบบนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบ นำเอาข้อมูลที่จัดเก็บมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือกำหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบ กำหนดโครงสร้าง
และข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจนเพ่ือนำไปสู่ผลสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัย
มีการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบก่อนนำรูปแบบไปใช้งานจริงและมีการประเมินผลหลังจากการนำ
รูปแบบไปใช้งานจริง และเป็นขั้นตอนที่สอดคล้องกับ รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2548: 92-93) ที่ได้พัฒนา
รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินการ 
5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 2) การสร้างรูปแบบจำลองเพ่ือสร้างรูปแบบ
การบริหาร 3) การพัฒนารูปแบบการบริหาร 4) การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร 
5) การสรุปและนำรูปแบบการบริหารไปใช้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อวยชัย ศรีตระกูล 
(2555) ได้ศึกษา วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีวิธีดำเนินการวิจัยเป็นแบบวิจัยและพัฒนา ที่
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหาร 2) การสร้างรูปแบบการบริหาร 
3) การประเมินความเป็นไปไดแ้ละมีประโยชน์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์. 
(2560) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการ
คัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีวิธีดำเนินการวิจัยเป็นแบบวิจัยและ
พัฒนา ที่มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 2) การสร้างและ
พัฒนารูปแบบ 3) การใช้รูปแบบ 4) การประเมินการใช้รูปแบบ   
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  ในขั้นรวบรวมปัญหา เพ่ือให้รู้ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง ได้มีการสำรวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาการดำเนินงานตามรูปแบบ 
ที่มีการเชื่อมโยงส่วนที่เป็นการวิจัย และส่วนที่เป็นการพัฒนา (การแก้ปัญหา) เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนา
รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียน - 
แพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ มีการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา กำหนดนโยบาย ปรับปรุงแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะที่ 3 (2562 – 2564) ตามรูปแบบที่สรุปได้ เพ่ือใช้ในการดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางของ โบวส์ (Bowles, 1996) 
ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ใหญ่ที่พิการช่วงล่างจากการบาดเจ็บของไขสันหลังส่วนล่างเปรียบเทียบกับ
คุณภาพชีวิตของผู้ใหญ่ปกติ เพื่อนำเสนอสู่การออกกฎหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการของ
เมืองนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ พบว่า คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพชีวิตของบุคคลทั่วไป การถูกเลือกปฏิบัติจากสังคมและครอบครัว  
ความต้องการของคนพิการนั้นต้องการรักษาสัมพันธภาพให้คงอยู่ในครอบครัว การให้โอกาสและมีงานทำ 
บทสรุปของการวิจัยนำไปสู่การออกกฎหมายและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศออสเตรเลีย
ในการเพิ่มโอกาสแก่คนพิการ 
  องค์ประกอบของรูปแบบด้านภาวะผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ผู้วิจัยได้ยึด
ตามแนวคิดของ บาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1994: 124 - 125) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงไว้ดังนี้ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ตาม 
2) การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมงาน กระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีม 3) การกระตุ้นทางปัญญา 
ให้ผู้ตามเกิดการตื่นตัว ใช้ความคิดในการวิเคราะห์ พิจารณา ใช้สติในการแก้ปัญหา 4) การคำนึงถึง
ปัจเจกบุคคล รู้วิธีตอบสนองความต้องการของผู้ตามแต่ละคน เอาใจใส่ในความรู้สึกนึกคิด และ 
ยุวดี สอนแก้ว (2558) ศึกษาวิจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า การพยากรณ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถดถอยไปใน
ทิศทางเดียวกัน ได้สมการพยากรณ์ Y = 0.163 + 0.968X เมื่อ X คือ ค่าคะแนนของภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา Y คือ คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
มีความสอดคล้องกับ ธุมากร เจดีย์คำ (2559) ได้ทำการวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและเป็น
รายด้านอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับ เชษินีร์ แสวงสุข (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และสร้างสมการ
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พยากรณ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครู ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด 
2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในระดับสูง  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู อย่างมีนัยสำคัญที่ .01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ คือ �̂� =  .81 + .82𝑋 และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ �̂�𝑦 =  .82𝑍      

  องค์ประกอบรูปแบบด้านการบริหารนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนที่ประกอบด้วย นโยบาย 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์) และแผนพัฒนา (แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี) นับเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นภาพอนาคต
ของโรงเรียนโดยการกำหนดแนวทางหรือวิธีการในการทำงานซึ่งนำมาซึ่งความสำเร็จในการบริหารงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้มีแนวทางของขั้นตอนในการกำหนดนโยบายโดยเริ่มจาก
ผู้บริหารกับบุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือกันศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนด้วยกระบวนการวิเคราะห์ 
SWOT ประเมินสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง หรือข้อได้เปรียบ (Strengths) จุดอ่อน หรือข้อ
เสียเปรียบ (Weaknesses) ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น โอกาสที่จะดำเนินการได้  
(Opportunities) และอุปสรรคหรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานของโรงเรียน (Threats) นำผลที่ได้
จากการประเมิน วิเคราะห์ มาร่วมกันกำหนดเป็นนโยบาย (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์) ของโรงเรียน
ก่อนที่จะร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายด้วยแผนการพัฒนา (แผนกลยุทธ์ 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี) เพ่ือกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สนองตอบกับ
กลยุทธ์ นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ภายใต้การเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนก่อนนำโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมายสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ 
จึงส่งผลต่อความคิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีต่อการปฏิบัติตามรูปแบบ
ด้านการบริหารนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับคาโฮ มอค 
(Ka - ho Mok, 2003: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการกระจายอำนาจ เพ่ือความเป็นเลิศสำหรับ
สถานศึกษาในประเทศสิงคโปร์ มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ของแต่ละสถานศึกษาโดยการตรวจสอบทิศทาง
ที่ชัดเจนที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อจะสนับสนุนทิศทางนั้น  การนำแผน
ไปปฏิบัติและการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ นอกจากนี้ทีมงานจะต้องถูกตรวจสอบโดย
การบริหารบุคลากร เป็นการทบทวนว่าสถานศึกษา มีวิธีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ อย่างเต็มที่
ในการผลักดันให้บุคลากรทำงานอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษ การทีส่ถานศึกษา
ใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุน
แผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกระบวนการต่าง ๆ เพื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของสถานศึกษา 
  องค์ประกอบรูปแบบด้านการบริหารทรัพยากร มีผลจากความคิดเห็นของครูและกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการปฏิบัติตามรูปแบบด้านการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก ประกอบด้วยการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมีความสอดดคล้องกับ สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ (2555: 14) กับคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2547: 79) ได้จำแนกทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารออกเป็น 4 ประเภท คือ คน เงิน 
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วัสดุ และการจัดการ โดยหลักการบริหารทรัพยากรของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่  ได้นำ
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเป็นกลไกในการบริหารงานด้านทรัพยากร
ให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายภายใต้การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับสไตร์บลิง (Stribling: 1993) ได้ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส (Texas A&M University) เมื่อปี 1993 เรื่อง “การริเริ่มเพื่อการบริหารแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งขึ้นใหม่ของรัฐเท็กซัส: 
กระบวนการและผลผลิต” เนื่องจากในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) มีความเชื่อว่าโรงเรียน
แต่ละแห่งมีความต้องการของบุคคลที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง และการที่จะระบุความต้องการ
เหล่านั้นได้ก็โดยการได้รับทราบความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง ครู 
และนักเรียน ในการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน และสอดคล้องกับ ฟอลเล็ตท์ (Follett. 1995: 21) 
ทำการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งองค์กรควรมีการปฏิบัติงานเป็นแบบมีอำนาจร่วมกัน 
(Power with) มากกว่าการมีอำนาจเหนือกว่า (Power Over) ดังนั้นควรมีการพัฒนาการทำงานแบบ
มีส่วนร่วม ระหว่างนักบริหารกับผู้ปฏิบัติงานมากกว่าจะเป็นแบบสายการบังคับบัญชา และควรแก้ปัญหา
ความขัดแย้งด้วยวิธีการเชิงบูรณาการ (Integration) คือ วิธีการทำให้เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวิธีการดําเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 
  องค์ประกอบรูปแบบด้านการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบการเรียนการสอน ถือว่า
หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาในแต่ละระดับของสถานศึกษาและถือเป็นแม่บทในการกำหนดทิศทาง 
และแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ และ
หลักสูตรจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียน ผลจากความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการปฏิบัติตามรูปแบบด้านการพัฒนาหลักสูตร  และการออกแบบ
การเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก สืบเนื่องมาจากมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพเริ่มจาก
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นพิเศษ ออกแบบวิธีการหรือรูปแบบเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมาย  
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดการเรียนการสอน นำสาระและกิจกรรมที่จัดทำไปใช้ หลังจากนั้นเป็นการประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนและประสิทธิผลของสื่อในการจัด การเรียนการสอน เหมาะสมกับสภาพ
ความบกพร่องของนักเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม นำไปใช้อย่างมีระบบและ มีข้ันตอนการดำเนินงานที่ถูกต้อง มีการประเมินผล
การใช้หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  องค์ประกอบรูปแบบด้านการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม
ที่ดี มีความรู้ มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในหน้าที่ คิดค้นเทคนิคการการสอนใหม่ ๆ 
เพ่ือพัฒนานักเรียน มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีความรู้
ในการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
พัฒนาความสามารถในการเขียนรายงานและการส่งต่อนักเรียน อันเป็นคุณสมบัติครูการศึกษาพิเศษ
มืออาชีพที่โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาตามรูปแบบการบริหารในครั้งนี้  ด้วยรูปแบบหรือกระบวนการพัฒนา
ในแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ (สังวาล เขื่อนคำ. 2554: 15) เพราะการดำเนินการพัฒนานั้นมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงหลักในการพัฒนาบุคลากร โดยต้องกำหนดเป็นนโยบาย หรือภารกิจ
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ที่สำคัญขององค์กร ต้องมีแผนงานการพัฒนาที่ชัดเจน ให้โอกาสแก่บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ในการที่จะได้รับการพัฒนา จนส่งผลให้ผลความคิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มี
ต่อการปฏิบัติตามรูปแบบด้านการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ อยู่ในระดับมาก   
 องค์ประกอบรูปแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ประกอบด้วยการพัฒนาด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ ด้านการพัฒนาการศึกษา และด้านการพัฒนา
ทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความสอดคล้องใกล้เคียงกับแนวทาง การช่วยเหลือบุคคลที่มี
ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาของ นพวรรณ ศรีวงค์พานิช, พัฏ โรจน์มหามงคล (2554: 299 - 323) 
คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรภาพทางการศึกษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางอาชีพ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ใกล้เคียงกับ
คนปกติมากที่สุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม
มากเกินไปและสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งแนวดำเนินการดังกล่าวได้มีความสอดคล้อง
กับมารี (Maree, 2006) ได้ทำการวิจัยเชิงคุณภาพในการกำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพเด็กพิการใน
โรงเรียน ประเทศนิวซีแลนด์ มีคำถามวิจัย 3 คำถาม คือ 1) สุขภาพดีในความหมายของ เด็กพิการ
เป็นอย่างไร 2) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเด็กพิการ 3) นโยบายของรัฐที่เป็นอยู่จะสามารถส่งเสริม
สุขภาพเด็กพิการได้หรือไม่ และสอดคล้องกับคาร์แรน และแพลนท์ (Karan Merle, Plant. 2007) 
ได้ทำการศึกษาการใช้เวลาการดูแลเด็กพิการรุนแรงเปรียบเทียบกับเด็กปกติ พบว่า เด็กพิการมีสิ่ง
ที่ต้องดูแลมากกว่าเด็กปกติมาก ทำให้มารดาของเด็กพิการจำนวนมากไม่ได้ทำงาน เนื่องจากต้องใช้เวลา
ในการดูแลเด็กพิการมากกว่าเด็กปกติ ส่งผลให้รายรับและสวัสดิการในครอบครัวน้อยกว่าครอบครัว
ที่ไม่มีเด็กพิการ ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงแม้เด็กจะมีอายุเพิ่มขึ้น ดังนั้นการฟื้นฟูคนพิการนั้นมิได้ส่งผล
ต่อตัวตนพิการเท่านั้น แต่จะช่วยเหลือครอบครัวและชุมชน สังคมด้วย การฟื้นฟูและการพัฒนาคนพิการ
จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นและยังส่งผลให้คนพิการเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ สอดคล้องกับฐิติวัจน์ พัฒน์เจริญ, 
สุรพล พุฒคำ และบุญเรือง ศรีเหรัญ (2557) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณภาพ
ชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเพื่อ
การกำหนดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการ 
สังกัดกองทัพบก ประกอบด้วย 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านสุขภาพ 3) ด้านการมีงานทำ และ 4) ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เช่นเดียวกับสิงหา จันทริย์วงษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยใช้ครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการวิจัยพบว่า  สภาพองค์ประกอบคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชนบทของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา มี 2 ประการ คือ 1) องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตภายนอกได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและบทบาทชายหญิง ด้านความเชื่อและสังคมวัฒนธรรม 
ด้านการศึกษาและภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการคุ้มครอง 2) องค์ประกอบคุณภาพชีวิตภายใน 
ได้แก่ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรม  
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  องค์ประกอบรูปแบบด้านการพ่ึงพาช่วยเหลือตนเองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ที่ประกอบด้วย การจัดกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมรายบุคคล การจัด
กิจกรรมกลุ่ม การพัฒนาทักษะดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำงาน และ
การแสดงออกในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยฝึกให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน ผลจากการ
ดำเนินการดังกล่าว ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัผล
การปฏิบัติตามรูปแบบด้านการพ่ึงพาช่วยเหลือตนเอง อยู่ในระดับ มากที่สุด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียน - 
แพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่จำเป็นของการมุ่งมั่นในการดำรงชีวิตของ
นักเรียนได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่สำคัญในการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ สมิธ และ แพทตัน (Smith, Patton & Kim, 1990: 426) ที่กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการดำรงชีวิต
ด้วยตนเอง เป็นสิทธิของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะนำพาชีวิตของเขา เลือกทางเลือกของเขาเองว่าเขา
จะมีชีวิตอยู่อย่างไรการรู้ว่าจะเลือกอย่างไร คือ การที่เขารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาต้องการและจะได้มา 
ได้อย่างไร จากความต้องการจำเป็นส่วนบุคคล การตัดสินใจด้วยตนเองของแต่ละบุคคลในการที่จะ
เลือกเป้าหมายและติดตามการกระทำจนประสบความสำเร็จ 
  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นำข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้
ของรูปแบบในการนำไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้เกิดผล ไว้ดังนี้ 
  1. โรงเรียนควรปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี  
2562 ให้สอดรับกับองค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
 2. โรงเรียนควรมีการพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ในด้านการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนทั้ง 3 ด้าน  
    3. การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของครูผู้สอนควรมุ่งพัฒนานักเรียน
ในด้านที่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทั้ง 3 ด้าน 
   4. ควรนำรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนไปสอบถามถึง
ความเห็นด้วยกับรูปแบบกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษอื่นที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาเช่นกัน 
   ผู้วิจัยได้นำคำแนะนำดังกล่าวข้างต้น ไปดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวทั้ง 4 ข้อ จึงเป็น
เหตุปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ควรนำผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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   2. โรงเรียนเฉพาะความพิการ ด้านความบกพร่องทางการได้ยิน สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ที่รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าเรียน ควรนำผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เป็นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับ
นักเรียนต่อไป 
   3. จากการสำรวจสภาพความต้องการของผู้ปกครอง เพ่ือนำข้อความคิดเห็นมาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนานักเรียน พบว่า ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาออกไป ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ ความสามารถ
ในด้านการทำงานหรือการทำอาชีพ ควรให้ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนานักเรียนให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียน อันจะส่งผลให้การพัฒนานักเรียนประสบความสำเร็จตามความต้องการ
มากยิ่งขึ้น 
  4. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ เป็นปัจจัยสำคัญที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และส่งผลต่อระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารฯ และผล
การพัฒนานักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระบุว่า องค์ประกอบที่สำคัญของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร คือ 
การเป็นแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงจูงใจ การรู้จักกระตุ้นให้เกิดปัญญา การดูแลเอาใจใส่ผู้ตาม รู้คุณค่า
และเห็นความสำคัญ และมีความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน ดังนั้นการสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดข้ึนกับผู้บริหารในโรงเรียนการศึกษาพิเศษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  
 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารที่จะทำให้รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพทางกายและจิตใจ การพัฒนาการศึกษา และการ
พัฒนาทักษะอาชีพสู่การพึ่งพาตนเองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะการทำงานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มคีวามมุ่งม่ันในการตัดสินใจและดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง เมื่อจบการศึกษาออกไป 
  3. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะการจูงใจของครูการศึกษาพิเศษในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4. ควรนำรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น นำไปใช้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีภารกิจการทำงานในลักษณะ
เดียวกัน เพื่อจะได้สามารถสรุปรูปแบบ และผลลัพธ์ มีความต่างกันหรือไม่ อย่างไร 


