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ที่ใชในการทดลอง ไดแก ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ไดมาโดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แบบทดสอบวัดความรูภาวะผูนําเชิงระบบของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน แบบวัดความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรมและแบบสังเกตพฤติกรรม
ภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ผลการวิจัย พบวา 1) หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนํา
เชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่พัฒนาในครั้งนี้ไดจากการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบของ
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน การสรางหลักสูตรฝกอบรม และการหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม
2) ผลการศึกษาภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมี 4 ดาน คือ วิสยั ทัศน ความรับผิดชอบ
ความมุงมั่นในการทํางาน และเครือขายและความรวมมือ 3) ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรม พบวา
โครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมของโครงรางอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 4) ผลการหา
ประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมดานการวัดความรู มีคาเฉลี่ยความรูภายหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานความพึงพอใจตอกิจกรรมมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู
ในระดับมาก สูงกวาเกณฑอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ดานพฤติกรรมโดยรวมอยูใ นระดับผาน
สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ
ภาวะผูนําเชิงระบบ หลักสูตรฝกอบรม ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

Abstract
The general purpose of this research is to Training curriculum development system
leadership of private vocational college teachers. The research has 4 specific objectives as follows:
1) To study the system leadership of private vocational college teachers. 2) To Create a system
leadership training curriculum for private vocational college teachers. 3) To find out the system
leadership training curriculum for private vocational college teachers. The samples used in the
experiment teachers of private vocational colleges This is done by selecting purposive sampling
were 30 teachers. The tools used in the experiment were: system leadership test of teachers in
private vocational schools. Measured satisfaction with training activities. And the observation of
system leadership behavior of private vocational school teachers. Research result: 1) System
leadership training curriculum for private vocational college teachers. This development is based
on the study of system leadership of private vocational school teachers. Creating a training course
and the effectiveness of training courses. 2) The synthesis result of the system leadership of private
vocational college teachers has 4 aspects. There are Vision, Accountability, Work commitment
and Networks and Collaboration. 3) The results of course outline curriculum structure was graded
at the higher value with the average of 4.49. 4) Results of training curriculum effectiveness of
knowledge. The mean knowledge level was higher than before, at statistical level of .05.
The satisfaction of the activities shows included in the pass level a very high level, higher than
statistical level of .05. Behavior was higher than the criteria at statistical level of .05.
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บทนํา
ภาวะผู  นํ า เป น กุ ญ แจสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคนให มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ทํ า ให มี ค วามก า วหน า และ
ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาองคการ คนเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานเพือ่ ความสําเร็จ หากไมมงุ พัฒนา
คน ไมมุงพัฒนาภาวะผูนํา แมจะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใดก็ไมอาจจะเติบโตกาวหนาได (Sanrattana,
2015, 1-4) ในปจจุบนั ครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ไมสามารถพัฒนาความรูใ หม การพัฒนาและฝกอบรม
อยางตอเนื่อง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานความรู สมรรถนะและเทคโนโลยี ทําใหเกิดแรงจูงใจ
ในการทํางานตํา่ ขาดความรักและความผูกพันในวิชาชีพครู และยังพบปญหาการขาดแคลนครู เนือ่ งจากภาครัฐ
เปดสอบบรรจุครูจาํ นวนมาก ทําใหภาคเอกชนถูกแยงครูไป (Chiengkul, 2007, 12 ; Phithiyanuwat, 2000, 8)
ดวยปญหาที่กลาวขางตนครูอาชีวศึกษาเอกชนควรไดรับการสงเสริมใหไดรับการพัฒนา ใหความรู
ความสามารถ มีศักยภาพ มีวิสัยทัศนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง ดานวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเปนปจจัยสําคัญ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
ทีเ่ นนการพัฒนาคนใหมคี ณ
ุ ภาพพรอมคุณธรรม และรอบรูอ ยางเทาทันการพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม
เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอองคการ (Office of the National Economic and Social Development
Board, 2017) เพราะความสําเร็จในการดําเนินงาน และการสรางสรรคองคการแหงการเรียนรูนั้นขึ้นอยูกับ
“คน” หรือ “บุคลากร” (Samittikrai, 2014, 7-8)
ภาวะผู  นํ า เชิ ง ระบบ เป น แนวคิ ด ใหม ซึ่ ง เกิ ด จากการประสบป ญ หาทางด า นการศึ ก ษา
ในประเทศอังกฤษ และในป ค.ศ. 2001 ในสมัยของโทนี่ แบลร เปนนายกรัฐมนตรีจึงไดกําหนดเปน
นโยบายในการปฏิรูปการศึกษา (Hopkins, 2007, 33) แนวคิดนี้ไมไดเกิดจากนักวิชาการหรือความคิด
ทางทฤษฎี แตไดจากการพัฒนาและความทาทายซึ่งเกิดจากการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีตัวอยางความสําเร็จ
ในการใชภาวะผูนําเชิงระบบในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศอังกฤษ เชน โรงเรียนเวอรลีย (Waverley
School) ไดปรับตัวจาก รอยละ 16 ในป ค.ศ. 2001 เปน รอยละ 62 ในป ค.ศ. 2004 และโรงเรียนวัลเลย ปารค
(Valley Park School) ไดปรับตัวจาก รอยละ 3 ในป ค.ศ. 2004 เปน รอยละ 43 ในป ค.ศ. 2005 ฮิกแฮม และ
ฮอปกินส (Higham & Hopkins, 2007, 229-314) แอลมอร (Elmore) ไดสรุปแนวคิดสําคัญของภาวะผูนํา
เชิงระบบ เริ่มจากสมมติฐาน 2 ประการคือ ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรูแตยังมิไดนํามาใช
ใหเปนประโยชน และความสามารถในการเรียนรูข องผูเ รียนสามารถเขาถึงศักยภาพนัน้ ไดโดยการเพิม่ ทักษะ
การเรียนรู 4 ปจจัยที่จะยกระดับสัมฤทธิผลทางการเรียนและการปฏิรูปการศึกษาไดแก 1) การเปนบุคคล
แหงการเรียนรู (Personalizing Learning) 2) การพัฒนาผูเรียนใหเปนวิชาชีพ (Professionalizing
Teaching) 3) การมีความรับผิดชอบ (Intelligent Accountability) และ 4) การมีเครือขายและความรวมมือ
(Networking and Collaboration) (Hopkins, 2007, 49-107)
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ภาวะผูน าํ เชิงระบบ เปนแนวคิดทีม่ งุ สรางแรงจูงใจใหผตู ามปฏิบตั งิ านเต็มศักยภาพ เพือ่ ความสําเร็จ
ขององคการและสวนบุคคล ลดชองวางระหวางเปาหมายองคการและเปาหมายสวนบุคคล ซึง่ สอดคลองกับ
ปญหาและความจําเปนที่สถานศึกษากําลังเผชิญอยู สถานศึกษาตองสามารถปรับตัวไดทัน และครูตอง
สามารถเรียนรูไ ดเร็วในสภาวะการเปลีย่ นแปลงในปจจุบนั จึงสามารถกลาวไดวา ปญหา และผลกระทบตาง ๆ
เกิดจากการศึกษาแบบแยกสวน ไมทาํ ความเขาใจปญหาอยางเปนองครวม ตัง้ แตนโยบายการจัดการศึกษา
ใหมใหมคี ณ
ุ ภาพใกลเคียงกัน ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน วิธกี ารคิดเชิงระบบเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง รูจักรวมมือเพื่อการทํางานเปนทีม มุงผลประโยชนขององคการ สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ในยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (Office of the National Economic and Social Development Board, 2017)
และยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม และสอดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ สราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Office of the Secretary General of the Council of Education, 2017)
จากแนวคิ ด ของภาวะผู  นํ า เชิ ง ระบบ ซึ่ ง จะสามารถยกระดั บ สั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นและ
ปฏิรปู การศึกษา โดยการแกไขปญหาเปนองครวมและใชแนวคิดเชิงระบบ หากจะยกระดับของสถานศึกษาได
นัน้ จําเปนตองพัฒนาที่ครูกอน เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถถายทอดไปสูผูเรียนได ดังนั้น ครูจึงเปน
บุคคลสําคัญทีต่ อ งมีภาวะผูน าํ เชิงระบบ ผูว จิ ยั ในฐานะผูบ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จึงมีความสนใจพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบ
และพฤติกรรมภาวะผูน าํ เชิงระบบมาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ทําใหเกิดพฤติกรรมในการมองการศึกษาแบบองครวมและอยางเปนระบบ มีการวางแผนการทํางาน
โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย มีความทุมเทในการทํางานเพื่อใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะในการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
2. เพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
3. เพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงระบบ มาจากการสังเคราะหภาวะผูนําเชิงระบบของฮอปกินส
(Hopkins, 2007, 47) ซึ่งไดลักษณะสําคัญคือ 1) การเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Personalized Learning)
2) การพัฒนาผูสอนใหเปนวิชาชีพ (Professionalized Teaching) 3) การมีเครือขายและการมีสวนรวม
(Networks and Collaboration) 4) มีความรับผิดชอบ (Intelligent Accountability) ภาวะผูนําเชิงระบบ
ของไลธวูด (Leithwood, 2005, 17-20) มี 4 ประการคือ 1) มีการวางแผนเชิงกลยุทธ 2) มีความมุงมั่น
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3) มีวิสัยทัศนในการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่อยากรูอยากเห็นและสรางชุมชนการเรียนรูอยางวิชาชีพ
4) การสรางโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยใชเครือขายความรวมมือ การสนับสนุนที่หลากหลาย ภาวะผูนํา
เชิงระบบของเครก (Craig, 2006, 25-37) ซึ่งไดนําเสนอในที่ประชุม National Council of School
Leadership (NCSL) ไดแนวคิดภาวะผูน าํ เชิงระบบ ประกอบดวย 1) การสรางวิสยั ทัศนและเปาหมายประสงค
รวมกัน 2) มีความมุงมั่นในการทํางาน เพื่อสรางโอกาสใหเกิดภาวะผูนําเชิงระบบคนใหม 3) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู 4) ความรับผิดชอบในการใหบริการภาวะผูนําเชิงระบบของฮิกแฮม และ ฮอปกินส (Higham
& Hopkins, 2007, 125-136) พบพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบที่สําคัญอยู 5 ประการ คือ 1) มีความมุงมั่น
ในการพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียน (Building Commitment to A High Performing School)
2) มีความรับผิดชอบอยางวิชาชีพ (Professional Responsibility) 3) มีการสรางทางเลือกในการแกปญหา
(Provide Alternative Solutions to Problem) 4) มีการติดตาม ชวยเหลือ (Mentoring and Coaching)
5) มีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร (Supporting) ภาวะผูนําเชิงระบบของฮิกแฮม ฮอปกินส และแม็ททิวส
(Higham, Hopkins & Matthews, 2009, 28-30) พบพฤติกรรมสําคัญ 4 ประการ คือ 1) มีการกําหนดทิศทาง
ในการทํางาน 2) มีความมุง มัน่ เพือ่ ชวยปรับปรุงโรงเรียนอืน่ ใหดขี นึ้ 3) ผูร ว มรับผิดชอบผลงานของการพัฒนา
4) มีการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาองคการ ภาวะผูนําเชิงระบบของโอเลียรี และบิกแฮม (O’Leary
& Bingham, 2009, 257) ไดสรุปพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบ ประกอบดวย 1) มีความรับผิดชอบ
2) มีการเรียนรู 3) มีการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาการศึกษา 4) มีวิสัยทัศน และคุณลักษณะภาวะผูนํา
เชิงระบบของ Office of the Public Sector Development Commission and Thailand Productivity
Institute (2006, 1-3) ไดกําหนดเกณฑรางวัลคุณภาพ 11 ประการ ไดแก 1) การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน
2) มีความรับผิดชอบตอสังคม 3) การมุงอนาคต 4) มุมมองเชิงระบบ กลุมที่สอง การจัดการองคการ
ประกอบดวย 5) ความคลองตัว 6) ความเปนเลิศที่มุงเนนที่ลูกคา 7) การใหความสําคัญกับพนักงาน
และลูกคา 8) การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา กลุมสุดทายการเรียนรูเพื่อปรับปรุงองคการ
9) การเรียนรูขององคการและแตบุคคล 10) การจัดการเพื่อนวัตกรรม 11) การจัดการโดยใชขอมูลจริง
ั นาภาวะผูน าํ
จากผลการศึกษาภาวะผูน าํ เชิงระบบของนักวิชาการจากแหลงตาง ๆ ผูว จิ ยั จึงไดพฒ
เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จากการสังเคราะหขอ มูล 4 อันดับแรก คือ ลําดับที่ 1 ความรับผิดชอบ
ลําดับที่ 2 มีวิสัยทัศน ลําดับที่ 3 ความมุงมั่นในการทํางาน ลําดับที่ 4 เครือขายและความรวมมือ
2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพือ่ ใหมภี าวะผูน าํ เชิงระบบ
ไดนําแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การพัฒนาหลักสูตรของ เซเลอร อเล็กซันเดอร และ อารเธอร
(Saylor & Alexander & Arthur, 1981, 28 - 39) มีขนั้ ตอนพัฒนา 4 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาและ
สังเคราะหขอ มูลพืน้ ฐาน ขัน้ ตอนที่ 2 การสรางหลักสูตร ขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรอบรม ขัน้ ตอนที่ 4
การปรับปรุงแกไขและจัดทําหลักสูตรฝกอบรม องคประกอบของหลักสูตรฝกอบรม ศึกษาตามแนวคิด
ของโบแชมป (Beauchamp, 1981, 61 - 62) มีองคประกอบ 4 ประการคือ 1) เปาหมายและวัตถุประสงคเฉพาะ
2) ขอบขายเนื้อหา 3) การวางแผนการใชหลักสูตร 4) การพิจารณาตัดสินการประเมินหลักสูตรฝกอบรม
ผูวิจัยศึกษาการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ ครอนบาค (Cronbach. 1970, 161) ซึ่งไดเสนอแนวทาง
การประเมินเปน 4 แนวทาง คือ 1) การศึกษากระบวนการ 2) การวัดศักยภาพของผูเรียน 3) การวัดทัศนคติ
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4) การติดตามผล กระบวนการฝกอบรมศึกษาตามแนวคิดของ คาสิโอ (Cascio, 1986, 143–159) เดสเลอร
(Dessler, 1988, 135-136) และ Samittikrai (2014, 8 ) ผูวิจัยไดกระบวนการฝกอบรม 5 ขั้นตอนคือ
1) วิเคราะหความตองการ 2) กําหนดวัตถุประสงค 3) ออกแบบการฝกอบรมและพัฒนาสื่อ 4) จัดฝกอบรม
5) การประเมิน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Chonrawong (2013, 201) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู เรื่อง กลยุทธ
การสอนทักษะการคิดสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัย พบวา หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาแลว
มีความเหมาะสมในระดับมากและมีดชั นีความสอดคลองตัง้ แต .80 - .00 ประสิทธิผลของหลักสูตรทําใหครู
มีความรูความเขาใจ เจตคติ และความสามารถในการใชกลยุทธการสอนพัฒนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
Nisangkat (2014, 183-185) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูกิจกรรมโดยใช
กระบวนการคายกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะชีวติ ใหกับผูเรียนอาชีวศึกษา โดยใชกระบวนการคายกิจกรรม
ผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม มีคาคะแนนความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของครูกิจกรรมดานทฤษฎีมีประสิทธิภาพรอยละ 87.92/83.33
ดานปฏิบตั มิ ปี ระสิทธิภาพ รอยละ 87.25 สูงกวาเกณฑทตี่ งั้ ไว หลักสูตรฝกอบรมมีคา ดัชนีประสิทธิผล 0.5122
Salapsom (2014, 178-179) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคณิตศาสตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยใชการเรียนแบบรวมมือ
ผลการวิจยั พบวา ปจจัยเบือ้ งตนของหลักสูตรฝกอบรมมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน เมือ่ นําไปทดลอง
ใชมีประสิทธิภาพภาคทฤษฎี 86.90/86.85 และภาคปฏิบัติคะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.80 การนําความรู
และทักษะที่ไดรับไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก
มารเลย (Marley, 2003, Abstract) ไดศกึ ษาพฤติกรรมภาวะผูน าํ ทีม่ ปี ระสิทธิผลของอาจารยใหญ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา การใชแรงบันดาลใจใหมีวิสัยทัศนรวมกันอาจจะเปนพื้นฐานของ
ความสําเร็จไดดวย
เชา (Shao, 2004, 130) ไดศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน และการฝกอบรมครู
ของโรงเรียนเกษตรกรรมของจีน ผลการวิจัย พบวา การฝกอบรมจะมีประโยชนตอการพัฒนานวัตกรรม
ใหม ๆ ทางการเรียนการสอน อยางไรก็ตาม ครูมคี วามเห็นวาการปฏิรปู การเรียนการสอน ครูมคี วามตองการ
มีความรู และทักษะในระดับสูงเกี่ยวกับการหลักสูตร และการสอนแบบยึดสมรรถนะของผูเรียนเปนหลัก
ผูวิจัยศึกษาคนควาภาวะผูนําเชิงระบบ และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จากเอกสาร ขอมูล บทความ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและการสังเคราะหภาวะผูนําเชิงระบบ
ดังกลาว ผูวิจัยนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการทําวิจัย ดังภาพประกอบ 1
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Âª·Á¸É¥ª´£µª³¼oÎµÁ·¦³
±°·r (Hopkins, 2007)
Å¨rª¼ (Leithwood,. 2005)
Á¦È (Crai,. 2006)
±·¤Â±¤ Â¨³±°·r
(Higham & Hopkins, 2007)










±·Â±¤, ±°·r Â¨³Â¤È·ªr (Higham, Hopkins
& Maththew, 2009)
Ã°Á¨¸¥¦¸ Â¨³ ·Â±¤ (O’Leary & Bigham, 2009)
Office of the Public Sector Development Commission
and Thailand Productivity Institute (2006)

Âª·Â¨³§¬¸µ¦¡´µ®¨´¼¦







µ¦¦³Á¤·®¨´¼¦«¹¬µµ¤Âª· °¦°µ (Cronbach, 1970)
Âª·®¨´¼¦µ¦´µ¦Á¦¸¥µ¦°Ã¥Äo·¦¦¤Á}µ (Activity Based Curriculum)
°·ª°¸Ê (Dewey, 1963)
µ¦Á¦¸¥¦¼oµ¤§¬¸ °¨¼¤ (Blooms, 1976) Â¨³ Khaemmani (2012)
Âªªµ¤·µ¦¡´µ®¨´¼¦ °ÁÁ¨°¦r Â¨³°Á¨È´Á°¦r (Saylor & Alexander, 1981)
Âª·°r¦³° °®¨´¼¦ °ÃÂ¤m (Beauchamp. 1981)

»¨´¬³£µª³¼oÎµÁ·¦³ 4 o µ
1. ª·´¥´«r (Vision)
3. ªµ¤¤»n¤´ÉÄµ¦Îµµ (Work commitment)
2. ªµ¤¦´·° (Accountability)
4. Á¦º° nµ¥Â¨³ªµ¤¦nª¤¤º° (Network and Collaboration)
µ¦¦o µ®¨´¼¦ ¹ °¦¤
 Âªªµ¤·µ¦¡´µ®¨´¼¦ °ÁÁ¨°¦r Â¨³°Á¨È´Á°¦r (Saylor & Alexander, 1981) Îµ® ´Ê°µ¦¡´µ ´¸Ê
´Ê °¸É 1

´Ê °¸É 2

µ¦«¹¬µÂ¨³´Á¦µ³®r
o°¤¼¨¡ºÊµ

µ¦¦oµ®¨´¼¦ f°¦¤

´Ê °¸É 3

´Ê °¸É 4

µ¦¨°Äo®¨´¼¦
f°¦¤

µ¦¦´¦»ÂoÅ Â¨³
´Îµ®¨´¼¦ f°¦¤

¦³ªµ¦ ¹ °¦¤
 «¹¬µµ¤Âª· °µ·Ã° (Casio, 1986) ÁÁ¨°¦r (Dessle, 1988) Â¨³ Samittikrai (2014) ¤¸ ´Ê° ´¸Ê
1) ª·Á¦µ³®rªµ¤o°µ¦
2) Îµ®ª´»¦³r
3) °°Âµ¦ f°¦¤Â¨³¡´µºÉ°

4) ´ f°¦¤
5) µ¦¦³Á¤·

®¨´¼¦ ¹ °¦¤£µª³¼oÎµÁ·¦³ °¦¼ ª· ¥µ¨´¥°µ¸ª«¹¬µÁ°

ภาพประกอบ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
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วิธีการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั โดยใชรปู แบบการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาภาวะผูน าํ
เชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีการดําเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน
เปนการศึกษาปญหา สํารวจ วิเคราะหสภาพปญหา ความจําเปน และสังเคราะหภาวะผูน าํ เชิงระบบ
ที่ สํ า คั ญ ที่ ต  อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมภาวะผู  นํ า เชิ ง ระบบของครู วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
โดยมี 2 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําเชิงระบบ
จากความคิดเห็นของนักการศึกษา นักจิตวิทยา และนักวิชาการดานตาง ๆ ผูวิจัยไดทําการสังเคราะห
ดานที่มีความถี่ตั้งแต 4 ขึ้นไป นํามาศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบ 4 ดาน ไดแก วิสัยทัศน ความรับผิดชอบ
ความมุงมั่นในการทํางาน และการสรางเครือขายและความรวมมือ ขั้นที่ 2 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความตองการในการฝกอบรมของผูเกี่ยวของโดยการสัมภาษณผูบริหาร จํานวน 6 คน และครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 24 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คน
2. ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม
เปนการสรางหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับภาวะผูนําเชิงระบบที่จําเปนตองพัฒนาซึ่งได
ศึกษาและสังเคราะหไวในขัน้ ตอนที่ 1 เพือ่ ใชในการกําหนดจุดมุง หมายของหลักสูตร การกําหนดเนือ้ หาสาระ
การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดมุงหมายเพื่อใหมีภาวะผูนําเชิงระบบ ตลอดจนการกําหนดเกณฑวิธีการ
วัดผลและประเมินผล รวมทัง้ การจัดทําเครือ่ งมือเพือ่ การเก็บรวบรวมขอมูล ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้ แบงการดําเนินการ
เปน 4 ขัน้ ไดแก ขัน้ ที่ 1 การสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม ขัน้ ที่ 2 การตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
ประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรฝกอบรม (CVI: Content Validity Index) โดยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 10 ทาน และวิธีการจัดกลุมสนทนา (Focus Group) ขั้นที่ 3 การปรับปรุงโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
นําขอมูลจากการตรวจสอบ และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ มาใชประกอบในการปรับปรุงแกไข
รางหลักสูตรฝกอบรมและขั้นที่ 4 การจัดทําเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล โดยหาคาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน
5 ทาน 2) นําไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
3. ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
เปนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมที่ไดสรางไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก ครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ทีม่ ปี ระสบการณการทํางานตัง้ แต 2 ปขนึ้ ไป จํานวน 30 คน แลวนํามาประเมินประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝกอบรมซึ่งมี 2 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 การนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชทดลอง และขั้นที่ 2
การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยใชแบบวัดความรูภ าวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
แบบวัดความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรม และแบบสังเกตพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
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4. ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขและจัดทําหลักสูตรฝกอบรม
การปรับปรุงแกไขและจัดทําหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนฉบับสมบูรณพรอมที่จะนําไปใชพัฒนาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตอไป

ผลการวิจัย
1. หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่พัฒนาในครั้งนี้ได
จากการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน การสรางหลักสูตรฝกอบรม และ
การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรม ดังจะไดนําเสนอผลการศึกษาในขอ 2 – ขอ 4
2. ผลการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยการสังเคราะหเอกสาร
มีดวยกัน 4 ดาน คือ วิสัยทัศน (Vision) ความรับผิดชอบ (Accountability) ความมุงมั่นในการทํางาน
(Work Commitment) เครือขายและความรวมมือ (Networks and Collaboration) ผลของระดับความตองการ
การพัฒนาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มีคาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด
3. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน พบวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร อยูใ นระดับมาก คาเฉลีย่ เทากับ 4.49 และมีคา ความสอดคลอง
ของโครงรางหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ไดคา CVI เทากับ 0.87 แสดงวาองคประกอบ
ทุกองคประกอบมีความสอดคลองกัน
4. ผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
พบวา
4.1 ดานการวัดความรู ผูเขารับการฝกอบรมมีคาเฉลี่ยความรูภาวะผูนําเชิงระบบของ
ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภายหลังการทดลองใชสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 1
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
µ¦°
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จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูภาวะผูนําเชิงระบบของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กอนและหลังการใชหลักสูตรฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรม มีคาเฉลี่ย
คะแนนแบบทดสอบวัดความรูภ าวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน หลังการใชหลักสูตรฝกอบรม
( X = 26.40, SD = 1.87) สูงกวากอนการใชหลักสูตรฝกอบรม ( X = 16.27, SD = 2.12) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4.2 ด า นความพึ ง พอใจต อ กิ จ กรรมการฝ ก อบรมมี ค  า เฉลี่ ย โดยรวมอยู  ใ นระดั บ มาก
สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรม
µ¦°
Âª´ªµ¤¡¹¡°Ä

¨»n¤¨°
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t
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของคะแนนความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝก
อบรมกับคาเฉลี่ยที่เปนคาเกณฑ พบวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรม ( X = 4.25,
SD = 0.65) สูงกวาคาเกณฑ (μ = 3.50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 ดานพฤติกรรม สังเกตพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
โดยรวมอยูในระดับผาน สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูอาชีวศึกษาเอกชน
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จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ พฤติกรรมภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูอาชีวศึกษาเอกชน
พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ( X = 4.36, SD = 0.51)
สูงกวาคาเกณฑ (μ = 3.50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

105

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั โดยการนําหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
และจากการศึกษาและสังเคราะหเอกสาร สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาและสังเคราะหเอกสาร พบวา ภาวะผูน าํ เชิงระบบ ซึง่ ไดแนวคิดจาก ฮอปกินส
(Hopkins, 2007, 47) ไลธวดู (Leithwood, 2004, 17-20) เครก (Craig, 2006, 25-37) ฮิกแฮม และ ฮอปกินส
(Higham & Hopkins, 2007, 125-136) ฮิกแฮม, ฮอปกินส และ แม็ททิวส (Higham, Hopkins & Matthews,
2009, 28-30) โอเลียรี และ บิกแฮม (O’Leary & Bingham, 2009, 257) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
(Office of the Public Sector Development Commission and Thailand Productivity Institute, 2006, 1-3)
ซึ่งผูวิจัยทําการสังเคราะหเอกสารดังกลาว ไดภาวะผูนําเชิงระบบ 4 ดาน ไดแก วิสัยทัศน (Vision)
ความรับผิดชอบ (Accountability) ความมุงมันในการทํางาน (Work Commitment) และเครือขายและ
ความรวมมือ (Networks and Collaboration) สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ ผูบริหารและครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน มีความตองการพัฒนาภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในระดับมาก
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวาผูป ฏิบตั หิ นาทีค่ รูตอ งการเรียนรู ไดรบั ประสบการณ และกิจกรรมใหม ๆ ทีห่ ลากหลาย
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาผูเรียนของตนทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และทางสติปญญา ลักษณะงานสอน
ของครูมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่หลักการจัดการเรียนการสอน การถายทอดและสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมทีด่ งี าม (The Cabinet and the Government Gazette, 2007, 22) ครูจดั ไดวา เปนผูน าํ ทีเ่ ปนทางการ
(Formal Leadership) เพราะครูเปนผูนําซึ่งไดรับการแตงตั้ง ไดรับการประกาศใหรับรูโดยทั่วไปกัน
อยางเปนทางการ และไดรบั การมอบหมายอํานาจหนาทีเ่ ปนทางการ สามารถทีจ่ ะใชอาํ นาจทีต่ ดิ มาจากตําแหนง
ทําใหสมาชิกของกลุมยอมรับได และสามารถโนมนาวชักจูงผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความเชื่อถือและ
มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามคําสั่ง (Kreitner, 2005, 82) โดยเฉพาะภาวะผูนําเชิงระบบใน 4 ดาน คือ
วิสัยทัศน (Vision) ความรับผิดชอบ (Accountability) ความมุงมั่นในการทํางาน (Work Commitment)
การสรางเครือขายและความรวมมือ (Networks and Collaboration) เปนพฤติกรรมที่มีเปนรูปธรรมสามารถ
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน อีกทั้งยังเปนพฤติกรรมที่เกิดผลตอเนื่องไปยังพฤติกรรมอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก
สอดคลองกับ Seanghirun (2010, 181) เดอ เลออน และเจฟเฟ (De leon & Jeffrey, 2000, Abstract)
วิลสัน (Wilson, 2004, 179) เชา (Shao, 2004, 130) และ โลเซ็น, ฟรูส และ แบล็คเบิรน (Rosen, Frust
& Blackburn, 2006, 229) ซึ่งกลาวถึงความจําเปนของการฝกอบรมจะทําใหเกิดแรงจูงในการเปลี่ยนแปลง
สูเปาหมายใหม ๆ และเพิ่มคุณภาพในองคการสูงขึ้น
2. ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรม ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา ทุกองคประกอบของหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยแตละองคประกอบมีความสอดคลองกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูวิจัย
ไดออกแบบและจัดหลักสูตร กําหนดเนือ้ หาวิชาเรียงลําดับจากงายไปหายาก จากรูปธรรมไปสูส งิ่ ทีเ่ ปนนามธรรม
และจัดโครงสรางเปนหมวดหมูสัมพันธตอเนื่องกัน มุงใหผูเรียนเขารับการฝกอบรมสามารถสรางมโนทัศน
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนเปนเรื่อง ๆ ไป เปนการเสริมแรงใหผูเขารับการอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเรียนรู
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ไดดีขึ้นซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอรและคณะ (Saylort et al, 1981, 64-65)
ที่กําหนดรูปแบบกระบวนการพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาและสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม และขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม และสอดคลองกับ
งานวิจยั ของ Seanghirun (2010, 180-183) Kongterm (2011, 155) ซึง่ ไดทาํ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
เพื่อใหครูเกิดทักษะและประสบการณนําไปสูการพัฒนาผูเรียนตอไป
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีคาเฉลี่ย
คะแนนความรูภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภายหลังการทดลองใชสูงกวากอน
การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูนั้น ผูวิจัยเนนการเรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติเปนหลัก และสาเหตุอีกประการหนึ่งนาจะเปน
เพราะวาผูเ ขารับการฝกอบรมมีประสบการณในการสอนมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป และสอนในระดับอาชีวศึกษา
เดียวกันจึงเขาใจและไดประสบการณที่เหมือนกัน กลาวคือผูเขารับการฝกอบรมเปนผูใหญซึ่งสวนมากจะมี
สิ่งเหลานี้ติดตัวมาดวย คือ ประสบการณตาง ๆ ความเขาใจตอสถานการณการเรียนรู และความตองการ
ในการเรียนรู ดังนั้น เมื่อไดรับวิธีการจัดการฝกอบรมที่เหมาะสม คือ ผูใหการฝกอบรมไดใชประสบการณ
ของผูเขารับการฝกอบรมใหเปนประโยชนในการอบรม และทํากิจกรรมดวยการบูรณาการความรูเขาดวยกัน
(Jarvis, 1987, 114 - 117) จึงทําใหผเู ขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูท มี่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ สอดคลอง
กับการเรียนรูเพื่อจัดหลักสูตรของ ดิวอี้ (Dewey, 1963, 321) ที่กลาวถึง การเรียนรูเกิดจากการที่ผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติและฝกฝนดวยตนเอง ขึ้นอยูกับการฝกสติปญญาใหเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ผูเรียนจะได
จากประสบการณของตัวเองมากกวาจากภายนอก และเมื่อผูเรียนฝกสติปญญาเพื่อเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ
แลวจะไดรับความคิดใหม ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการเอาชนะอุปสรรคอื่น ๆ ตอไป ทําใหเขาใจความสัมพันธ
ระหวางความรูในแตละแขนงวิชาและสามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวางขึ้น ดานวิทยากร ผูวิจัยได
เลือกวิทยากรและทีมงานที่มีความรู ความสามารถ และเขาใจบริบทของครูที่เขารับการฝกอบรม ตลอดจน
มีการปรึกษากับผูวิจัยและคณะกรรมการติดตามและสังเกตพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ และสรุปการอบรม
ในแตละวัน แตละดานของภาวะผูนําเชิงระบบเพื่อความสมบูรณของการอบรมซึ่งสอดคลองกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูของ Khaemmani (2012, 280) ที่กลาวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 7 ขั้นตอน
ไดแก ขั้นทบทวนความรูเดิม แสวงหาความรูใหม ทําความเขาใจความรูใหม แลกเปลี่ยนความรู สรุป
และจัดระเบียบความรู สอดคลองกับงานวิจัยของ Seanghirun (2010, 182-183), Kongterm (2011, 155),
Jerasujarittum (2010, 166-169), Manyat (2011, 256-259), Puangnil (2012, 495-497) และ
Archa (2012, 80-81) ซึ่งไดทําการฝกอบรม ผลการทดลองหลังการฝกอบรบสูงกวากอนการฝกอบรม
ผูเ ขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการฝกอบรม มีคา เฉลีย่ โดยรวมอยูใ นระดับมาก สูงกวาคาเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้เพราะมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีกิจกรรม
ฝกปฏิบัติจริงจากวิทยากรที่มีประสบการณสอดคลองกับแนวคิดของ เดสเลอร (Dessler, 1988, 135-136)
ซึ่ ง กล า วถึ ง การจั ด การฝ ก อบรมว า ต อ งมี ก ระบวนการดํ า เนิ น การชั ด เจน มี ก ารประเมิ น ความจํ า เป น
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กําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรม มีเทคนิคการฝกอบรมทีเ่ หมาะสม และมีโปรแกรมการดําเนินงานประกอบ
อยางชัดเจน รวมทั้งการประเมินผลจะประเมินจากปฏิกิริยาการเรียนรู พฤติกรรม หรือผลที่เกิดขึ้น
ในการจัดกิจกรรมฝกอบรม ผูว จิ ยั จะคํานึงถึงลักษณะการเรียนรูท เี่ ปนกันเอง สภาพการณทางกายภาพทัว่ ไป
เปนทีพ่ งึ พอใจสําหรับผูเ ขารับการฝกอบรม การไดมสี ว นรวมในการทํากิจกรรมรวมกัน สอดคลองกับงานวิจยั
ของ Seanghirun (2010, 183) ซึ่งไดประเมินความพึงพอใจจากการฝกอบรม โดยรวมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ดานพฤติกรรม ภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนโดยภาพรวมอยูใ นระดับผาน
หากพิจารณาเปนรายบุคคล คะแนนพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ผานเกณฑทกี่ าํ หนดทัง้ หมดทุกคน โดยมีคา เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูอาชีวศึกษาเอกชน
สูงกวาคาเกณฑอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สาเหตุมาจากการฝกอบรมทีผ่ เู ขารับการฝกอบรมไดรบั
เปนกระบวนการฝกอบรมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีการใหความรูอยางเปนระบบ รวมถึงการตั้ง
เปาหมายที่ชัดเจนเพื่อที่จะปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นและมีภาวะผูนําเชิงระบบที่ตรงกับความตองการของงาน
(George, 1996, 142)

สรุป
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูน าํ เชิงระบบของครูวทิ ยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สรุปรายละเอียด
ได ดังนี้ 1) ผลการศึกษาภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยการสังเคราะหเอกสาร
มีดวยกัน 4 ดาน คือ 1.1) วิสัยทัศน 1.2) ความรับผิดชอบ 1.3) ความมุงมั่นในการทํางาน 1.4) เครือขาย
และความรวมมือ 2) ผลการสรางหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
มีความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 และมีคาความสอดคลอง
ของโครงรางหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ไดคา CVI เทากับ 0.87 3) ผลการหาประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ดานความรู มีคาเฉลี่ยภายหลัง
การทดลองใชสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานความพึงพอใจตอกิจกรรม
การฝกอบรม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดานพฤติกรรม มีคาเฉลี่ยคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรม สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1. ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้
1.1 การจัดกลุม ครูเพือ่ รับการฝกอบรม ควรจัดใหทวั่ ทัง้ สถานศึกษา เพราะการทีจ่ ะมีภาวะผูน าํ
เชิงระบบ ตองพัฒนาไปพรอมกันทั้งสถานศึกษา
1.2. การจัดทําเอกสารการฝกอบรม ควรจัดทําเปนรูปเลมสวยงาม เพือ่ ดึงดูดในการอาน และ
ควรมีใบงานในแตละกิจกรรม
1.3. ในการสรางองคความรูของวิทยาลัย ควรใชเทคนิคการสอนประกอบกับหลาย ๆ เทคนิค
เพือ่ กระตุน ใหผเู ขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรู เชน การบรรยาย อภิปราย การระดมความคิด กรณีศกึ ษา
การแสดงบทบาทสมมติ
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1. ควรมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รภาวะผู  นํ า เชิ ง ระบบของครู วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
โดยเพิ่มคุณลักษณะอื่น ๆ เชน ความเคารพ ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความมีเหตุผล ฯลฯ
2.2. ควรมีรูปแบบการเรียนรูใหมๆ ที่ครูและสถานศึกษาตองแสวงหาความรูใหมากขึ้น
สมํ่าเสมออยางตลอดชีวิต ดวยวิธีการใหมๆ เพื่อใหเกิดทักษะในการเรียนรูอยางยั่งยืนตอไป
2.3. ควรมีการทําวิจัยเพื่อประเมินความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบ
ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนซํ้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อติดตามความคงทนของความรู ความเขาใจ และ
พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
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