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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา   
สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย และ 2) หาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ   
ผู้บริหารระดับต้นในวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย จํานวน 9 คน ซ่ึงได้ 
มาโดยการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินทักษะ
และแบบวัดเจตคติต่อการฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้น ท่ีสร้างโดยผู้วิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบวิลคอกซัน 

ผลการวิจัย พบว่า  
1. หลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนประกอบด้วย ปัญหาและความจําเป็นของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร    

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการฝึกอบรม สื่ออุปกรณ์ฝึกอบรม การวัดประเมินผล และการ
ประเมินหน่วยการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุดและมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ  

2. ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นหลังสูงการอบรมกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม ทักษะภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารระดับต้นหลังเข้ารับการฝกึอบรมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดและผู้บริหารระดับต้นมีเจตคติทางบวกต่อการฝึกอบรม 

คําสําคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม, ภาวะผู้นํา, ผู้บริหารระดับต้น, มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
 

Abstract 

The purposes of this research were to 1) develop in-service training curriculum in leadership for 
the lower-level administrators in educational institution under the Supervision the Salesian Society Foundation 
of Thailand, and 2) to validate the curriculum’s efficiency. Sample was 9 administrators from Don Bosco 
Banpong Technological College under the Supervision the Salesian Society Foundation of Thailand derived 
by purposive sampling. Research instruments constructed by the researcher were Training Curriculum, 
Achievement Test and Attitude scale. Statistics employed to analyze data were mean, standard deviation 
and the Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test. 

The results were as follows:  
1. Training Curriculum constructed by the researcher is comprised of: Curriculum’s Problems and 

Needs, Principles, Objectives, Contents, Training Activities, Media and Materials, Assessment, and unit of 
learning Achievement Evaluation. All were rated in terms of appropriateness from high to the highest and 
all were congruent.  
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 2. The administrators’ knowledge after training process were higher than that of before.          
The administrators’ leadership skills were higher than the set criterion. Their attitude toward the training 
process was positive.   
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บทนํา 

 การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากย่ิงข้ึนเป็นท้ังโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะข้อผูกพันท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศ 
ให้เข้มแข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขท่ีย่ังยืนของสังคมไทยตาม  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าย่ิงสําหรับองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสําคัญ
ต่อองค์กรหลากหลายประการ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดพ้ืนฐานและปรัชญาของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะการพัฒนา
คนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ     
การพัฒนาคุณภาพของคนท้ังในเชิงสถาบัน ระบบโครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต [1] 
 เม่ือพิจารณาแบบประเมินของผู้บริหารระดับต้นท่ีมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับภาวะผู้นําได้แก่ ดําเนินงานตามนโยบาย
ของวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจ การวางแผนงานท่ีมุ่งการพัฒนา การตดิตาม และการจัดระบบงาน ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการประสานงาน ความสามารถในการสื่อสาร กล้าแสดงความคิดเห็นเพ่ือการแก้ไข และการพัฒนา 
สํานึกในการเป็นผู้ร่วมงานกับคณะผู้ใหญ่ มุ่งม่ันทํางานภายใต้จิตตารมณ์ซาเลเซียน ภาวะผู้นําในการนําลูกน้องประกอบด้วย มี
ความสามารถในการจูงใจ รับฟังความคิดเห็น มีทักษะในการบังคับบัญชา การสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรู้ ประสบการณ์ 
เป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีและการดํารงชีวิต สร้างบรรยากาศในการทํางาน นอกจากนี้แบบประเมินยังประเมินบุคคล 
ภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บริหารงานระดับต้นได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน การพัฒนาลูกน้อง
ในส่วนงานท่ีตนรับผิดชอบและการสร้างชื่อเสียงกับสถานศกึษา [2] 
 วิธีการพัฒนาภาวะผู้นําผู้นําสามารถทําได้หลายวิธี การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
และความสามารถของบุคคลเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีต้องการ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการกําหนดเป้าหมายไว้  
ชัดเจน ซ่ึงจะช่วยพัฒนาบุคลากรท้ังทางด้านความรู้ ทักษะ การปฏิบัติท่ีได้มาจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติและเจตคติ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตให้กับหน่วยงาน นอกจากน้ีผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่าสามารถเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและ
ความสามารถของบุคคล เช่น งานวิจัยของสุพจน์ แสงเงิน [3] ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้นํา
สําหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี ศรัณยา แสงหิรัญ [4] ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน และมนตรี วงษ์สะพาน [5] ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียท่ีเน้นกระบวน การวิเคราะห์ 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหาร
ระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ในลักษณะหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ภาวะ
ผู้นําระดับต้นยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย สามารถบริหารจัด   
การศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อนําไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกดัมูลนิธิซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
 2. เพ่ือหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิซาเลเซียน 
แห่งประเทศไทย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะ      
ซาเลเซียนแห่งประเทศไทยในคร้ังนี้ โดยมีข้ันตอนการวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม โดยดําเนินการ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเป็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้นําของ   
ผู้บริหารระดับต้น สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 1) ศึกษาเอกสารข้อมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นํา
ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้น 2) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน และการตอบ
แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐาน 3) นําข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการเพ่ือนําผลมาสรุป และนําประเด็นไปในการสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้ระดับต้น 

 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม เป็นการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําให้สอดคล้องกับการพัฒนา      
ผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 1) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 2) การตรวจสอบ
หลักสูตรฝึกอบรมด้วยการจัดสัมมนากลุ่ม (focus group) ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน 3) การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม 

 ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรม เป็นการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมกับผู้บริหารระดับ
ต้นในวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย แล้วนํามาประเมินประสิทธิผลของ
หลักสูตรฝึกอบรม จากการประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม เป็นการแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรมจากการนําไปทดลองใช้ เพ่ือให้
ได้หลักสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะนําไปใช้พัฒนาผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่ง
ประเทศไทย ต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่ง  
ประเทศไทย พบว่า 

 1.1 ผลการศึกษาโครงร่างหลักสูตร จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และการประชุมกลุ่ม ทําให้ได้หน่วยการ
เรียนรู้ และรายละเอียดของเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 หน่วย ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างโดยพื้นฐานความรู้ระดับปานกลาง และมีความต้องการ
พัฒนาอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 

หน่วยท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นําเชิงบารมี เนื้อหาประกอบด้วย เร่ือง ความหมายของภาวะผู้นํา
เชิงบารมี ด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านการมีศีลธรรม ด้านการสร้างความศรัทธา และด้านการไม่ใช้   
อํานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

หน่วยท่ี 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นําการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการกระตุ้น
จิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา ด้านการมีวิสัยทัศน์บวก และด้านการอุทิศตัว 

หน่วยท่ี 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นําการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ ด้าน
การแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ด้านการแก้ปัญหาร่วมกัน และด้านปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข 

หน่วยท่ี 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นําการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้าน
ผู้นําจะเป็นโค้ช ด้านผู้นํามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว และด้านผู้นํามีการฟังอย่างมีประสิทธิผล 

 1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นใน
สถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทยพบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา   
ผลประเมินความเหมาะสมจาก 8 รายการหลักพบว่า รายการท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท้ัง 8 รายการ อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยยังได้ดําเนินการปรับปรุงในหลายประเด็นตามคําแนะนําและข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญ 

 1.3 ผลการประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา 
สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พบว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ 
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.86 และ 1.00   
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 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียน 
แห่งประเทศไทย พบว่า  

2.1 ผู้บริหารระดับต้นท่ีเข้าอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัด
มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย มีคะแนนการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้นําระดับต้น หลังได้รับการฝึกอบรม 
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

2.2 ผู้บริหารระดับต้นท่ีเข้ารับอบรมตามหลักสูตร มีทักษะภาวะผู้นํา เชิงบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้น 
ทางปัญญา และด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารราเป็นรายบุคคล ปรากฏว่า ผู้บริหารระดับ
ต้นท่ีเข้ารับการอบรมมีทักษะภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน 

2.3 ผลการประเมินเจตคติของผู้บริหารระดับต้นท่ีมีต่อการฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นใน   
สถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย พบว่า ผู้บริหารระดับต้นท้ังภาพรวมและรายด้านมีเจตคติในทางบวก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่ง 
ประเทศไทย มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีค่าดัชนีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ท้ังนี้เป็น
ผลมาจากมีกระบวนการการจัดทําและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท้ังส่วนของโครงร่างหลักสูตร สื่อ แผนการจัดฝึกอบรม และ  
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ยังมีจุดเด่น มีกิจกรรมให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของตนเองและเพ่ือนท้ังในด้าน
ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้น การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อน      
ความคิดเห็นจากการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมกําหนดแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังวิธีการฝึกอบรมไม่มุ่งเน้นหลักการและทฤษฎี
เท่านั้น แต่ให้ความสําคัญกับการประยุกต์และนําความรู้ไปใช้ ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนและศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจาก
การปฏิบัติงาน ประเด็นสําคัญ คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทําให้ผู้บริหารระดับต้นเห็นแนวทางและเกิดการเรียนรู้ได้
มากกว่าเช่นเดียว กับแนวคิดท่ีว่าหลักสูตรฝึกอบรมท่ีดีต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้โดยการให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ การ
นําเสนอเนื้อหาต้องเหมาะสม และหัวข้อฝึกอบรมต้องชัดเจน สามารถนําไปใช้ในการทํางาน รวมท้ังต้องประเมินผลและติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง นิรชรา ทองธรรมชาติ [6] รวมท้ังสอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานในการจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดี
ที่ว่าต้อง มีการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น (needs assessment) สร้างบรรยากาศแห่งความปลอดภัย (safety) สร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ฝึกอบรมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างการปฏิบัติย้อนกลับ (reflect) เรียนรู้ด้วยการกระทํา 
(learning by doing) สร้างบทบาทที่ชัดเจน (clear roles) การเรียนรู้ร่วมกันด้วยการทํางานกลุ่ม (teamwork) โดยจัดเป็น
กลุ่มเล็กเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดความรู้สึกปลอดภัย มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือกัน รวมทั้งช่วยสร้างความ
ผูกพันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ (engagement) [7] นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมท่ีพบว่า ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นและความต้องการการกําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ การ
วิเคราะห์งาน การกําหนดหัวข้อ การกําหนดหลักการ/ทฤษฎีการเรียนรู้ การกําหนดวิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาและวิธีการ
ติดตามผล [8] สรุปว่า แนวคิดเกี่ยวกับหลักการฝึกอบรมให้ประสบความสําเร็จ ควรพิจารณาถึงความต้องการพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงความ รู้ความคิด เจตคติ ทักษะ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติท่ีมีแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ การ
ยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีการประเมินผลและการติดตามเพ่ือการปรับปรุงองค์ประกอบของ
การฝึกอบรมให้ชัดเจน ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะ   
ซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ จึงทําให้หลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และดัชนีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
  2.  หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
ท่ีพัฒนาข้ึน ช่วยให้ผู้บริหารระดับต้นมีความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม มีทักษะภาวะ 
ผู้นําเชิงบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับสูง
และมีเจตคติต่อหลักสูตรฝึกอบรมโดยภาพรวมในทางบวก เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิผลท่ีกําหนดทุกข้อสอดคล้องกับ          
สุพจน์ แสงเงิน [3] ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้นําสําหรับสมาชิกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลจังหวัดนนทบุรี โดยมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเป็น 4 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานหลักสูตร
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ฝึกอบรมและบริบทภาวะความเป็นผู้นํา ข้ันตอนท่ี 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมโดยผ่านกระบวนการใน 4 ข้ันคือ การกําหนด
กรอบเนื้อหา การให้ค่าความสําคัญ การพิจารณาคัดเลือกเนื้อหา และการสร้างหลักสูตร ข้ันตอนท่ี 3 การนําหลักสูตรไปปฏิบัติ
จริง ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินติดตามผลหลักสูตรเป็นการติดตามหลังจากผ่านการฝึกอบรม และสอดคล้องกับ ศรัณยา แสงหิรัญ 
[4] ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือให้มีคุณลักษณะสู่การเป็นองค์การ แห่งการ
เรียนรู้ ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ตอนท่ี 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ดําเนินการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมตอน ท่ี 3 
การทดลองใช้หลักสูตรเพ่ือหาประสิทธิภาพ ตอนท่ี 4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม เป็นการประเมินประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลการทดลองปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบการเรียนรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติ
ในการพัฒนาของผู้เข้ารับการอบรม หลังการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมี 
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่า หลักสูตรฝึกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพ่ือให้มีคุณลักษณะสู่การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ สามารถใช้งานได้จริง ผลจากการประเมินแบบสอบถามการพัฒนาการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของครู หลังจาก
ฝึกอบรมไปแล้วติดตามผล 2 เดือน พบว่าผู้เข้ารับการอบรมยังคงมีคุณลักษณะสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดย รวม
ค่าเฉลี่ย 3.62 อยู่ในระดับมาก ประโยชน์ท่ีได้จากการฝึกอบรมพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.19 แสดงว่า ผู้รับการอบรมมีความ
พึงพอใจในหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 
 จากผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นในสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิ
คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิผลท่ีกําหนดทุกข้ออาจเนื่องมาจากหลักสูตรฝึกอบรมท่ีพัฒนาข้ึนนี้
อาศัยกระบวนการฝึกอบรมในระหว่างปฏิบัติงาน ทําให้ผู้บริหารระดับต้นได้เรียนรู้พร้อมกับการบริหารงานซ่ึงเป็นการเรียนรู้
อย่างมีเป้าหมาย ผู้บริหารระดับต้นจึงเห็นประโยชน์ของภาวะผู้นําต่อการบริหารงาน นอกจากนี้ผู้บริหารระดับต้นยังได้มี   
ส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพราะเป็นการฝึกอบรมท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้สะท้อนผลการเรียนรู้และ   
การปฏิบัติ จริงทําให้ได้ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการฝึกปฏิบัติจากการทํางานจริง ได้นําผลงานท่ีเกิดจาก         
การฝึกอบรมไปปฏิบัติจริงในฝ่ายงานและแผนกต่าง ๆ ซ่ึงประสิทธิผลดังกล่าวเป็นผลจากการใช้แนวคิดและหลักการฝึกอบรม
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซ่ึงเป็นการฝึกงานในหน้าท่ีของตนท่ีกระทําอยู่ ปฏิบัติงานตรงตามตําแหน่งปัจจุบันปฏิบัติตามหน้าท่ี
หลักปัจจุบันให้มีความรู้ความชํานาญมากข้ึนในภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้น ดังผลการวิจัยของ วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม [9] 
ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผู้นําเยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก โดยหัวหน้า
นักศึกษาเม่ือสิ้นสุดการฝึกอบรมพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากในทุกองค์ประกอบ ซ่ึงแสดงว่าหลักสูตรเสริมมี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้พัฒนาทักษะภาวะผู้นําเยาวชนได้ นอกจากนี้ยังพบว่า หลักสูตรเสริมฉบับนี้มีการจัดการเรียนรู้
แบบการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้เรียน ผู้ดําเนินการสอน หัวหน้าแผนกช่าง และอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
ทักษะภาวะผู้นําเยาวชนของผู้เรียน ให้เกิดการกระทําด้วยตนเองและรู้จักชี้นําตนเองได้ โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เช่น การตั้งคําถามและการตอบคําถาม การเรียนรู้จากสภาพจริง การแสดงบทบาทสมมุติ และการเล่นเกมต่าง ๆ 
รวมถึงการมีวิธีการและเคร่ืองมือในการวัดประเมินผลท้ังในระหว่างการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทําให้หลักสูตร
เสริมฉบับนี้มีคุณภาพ ศศิวิมล สุขทนารักษ์ [10] ทําการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับ
สมรรถนะการบริหารวิชาการของโรงเรียนในเขตอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา และ 2) สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากท้ังในภาพรวมและรายด้าน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา กับสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่าโดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง วิมล จันทร์แก้ว [11] ทํา     
การวิจัยเร่ืองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต 3 ผลการวิจัยท่ีสําคัญพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1.1) การวิเคราะห์
สังเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนา 1.2) การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 1.3) การทดลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 1.4) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นํา
เชิงสร้างสรรค์ และ 1.5) การประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ 2) คุณลักษณะภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ท่ี
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนามี 5 คุณลักษณะ คือ การเป็นผู้นํา การเรียนรู้แบบทีม ผู้นําของผู้นํา ผู้นําท่ีสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ผู้นําการบริหารความเสี่ยง และผู้นําท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 3) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงานท้ัง 4 กลุ่มงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ในการ
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ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 5) 
ครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธ์ิ เขียวศรี [12] ทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลของวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยว กับแบบภาวะผู้นําผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า แบบภาวะผู้นําแบบมีส่วนร่วม แบบภาวะผู้นําแบบมุ่งสําเร็จ และ  
แบบภาวะผู้นําแบบสั่งการอยู่ในระดับมาก ส่วนแบบภาวะผู้นําแบบสนับสนุนอยู่ในระดับกลาง 2) ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนเกี่ยวกับประสิทธิผลของงานวิชาการในสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) แบบภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ยกเว้นภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จท่ีมีความสําพันธ์ทางบวกกับด้านการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 วิทยากรควรศึกษารายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน และดําเนินการ
ตามลําดับตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
    1.2 ควรนําหลักสูตรฝึกอบรมนี้ไปใช้ในการฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้นในสถาบันพัฒนาผู้บริหารในการพัฒนาผู้บริหาร 
ระดับต้นก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง 
    1.3 ถ้าจะนําหลักสูตรนี้ไปใช้เกี่ยวข้องทางการศึกษานอกเหนือจากผู้บริหารการศึกษาควรมีการปรับปรุงองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เข้ารับการอบรม 
    1.4 หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย สามารถนําหลักสูตรฝึกอบรมนี้ไปใช้เป็น
เคร่ืองมือพัฒนาผู้บริหารระดับต้น เพ่ือให้มีภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้น ซ่ึงเป็นการเตรียมผู้บริหารระดับต้นสถานศึกษา
สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทยให้เกิดความพร้อมด้านเป็นผู้นําต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1 ควรทําการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารระดับต้น สังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้องค์ความรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละบริบท เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา  
ผู้บริหารระดับต้นโรงเรียนต่อไป 
     2.2 ควรพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําสําหรับผู้บริหารระดับต้นสังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
ในหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา เช่น ผู้บริหารระดับต้นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ผู้บริหารระดับต้น 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น เพ่ือจะได้องค์ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงกับผู้บริหารระดับนั้น ๆ ผลท่ีได้จะเป็นแนวทางใน      
การพัฒนาผู้ดํารงตําแหน่งเหล่านั้น หรือผู้ท่ีจะเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับต้นได้อย่างเหมาะสม 
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