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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์	 (1)	 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (2)	 เพื่อทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตร

การฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี	 (1)	 หลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประกอบด้วยเนื้อหา	4	องค์ประกอบ	จัดเป็น	5	โมดูล	คือ	

โมดูลที่	 1	 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรม	 โมดูลที่	 2	 วิสัยทัศน์	 โมดูลที่	 3	 การบริหาร

จัดการ	และเสรมิสร้างบรรยากาศวฒันธรรมเชงิบวก	โมดลูที	่4	การส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรม

ให้เกิดการปรับปรุงองค์การด้วยตนเอง	 และโมดูลที่	 5	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ

สมาชิกชุมชน	(2)	ผลการทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรม	ส�าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 พบว่า	 (1)	 ด้านความรู้	 ผู้บริหารสถานศึกษา

ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ	มีความรู้สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม	 ในภาพรวม	 5.40	 คะแนน	 (2)	 ด้านเจตคติ	 พบว่า

ผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรม	 มีเจตคติสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมในภาพรวม	 0.61	 คะแนน	 (3)	 ด้านทักษะ

พบว่า	ผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรม	มีทักษะในภาพรวมระดับมากที่สุด	ค่าเฉลี่ย	4.71	และ	(4)	การประเมิน
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ความเหมาะสมของหลักสูตร	พบว่า	มีความเหมาะสมในภาพรวม	ระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	3.87	และ	(3)	มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเนื้อหา	2	โมดูล	คือ	โมดูลที่	4	เพิ่มเนื้อหาการจัดการความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบูรณาการเพื่อน�าไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	และโมดูลที่	 5	

เพิ่มเน้ือหาเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ท�าให้ได้หลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�า

ทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรม หลักสูตรฝึกอบรม

Abstract

 The objectives of this research are: 1) to develop a training course in cultural 

leadership for the executives of basic education institutes in the Northeastern region, 

and 2) to test and evaluate the training course in cultural leadership for the

executives of basic institutes in the Northeastern region.

 The research findings are as follows:

 1) The training course in cultural leadership for the executives of basic 

education institutes in Northeastern region consisted of four factors in five modules, 

namely Module 1 the fundamental knowledge of cultural leadership, Module 2 the 

vision, Module 3 the management and the creation of positive atmosphere, Module 

4 the encouragement of cultural variety to involve the executives in the organization 

improvement, and Module 5 the creation of cooperation networks with parents and 

community members.

 2) The results of the testing and evaluating of the training course show that 

(1) as for the aspect of knowledge, the executives who have passed the training 

course have higher knowledge than before attending the training at the overall score 

of 5.40 points; (2) as for the attitude aspect, it is found that the executives who have 

participated in the training course have higher overall attitude at 0.61 points, (3) as 

for the aspect of skills, the executives who have passed the training have an overall 

skill at the highest level with an average of 4.71, and (4) as for the evaluation of the 

training course appropriateness, it is found that the overall appropriateness is at a 

high level with an average of 3.87.
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 3) There have been content improvement: Module 4 has increased the content 

of cultural variety management in the basic education institutes as well as integrated 

them in the basic education institutes, and Module 5 has increased the content about 

the cooperation network of the basic education institute committees, thus the training 

program has produced a desired training course in cultural leadership for the executives 

of the basic education institutes in the Northeastern region.

Keywords: Development of the Cultural Leadership Training Program, Training Course
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บทน�ำ

 โลกปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ การจัดการศึกษาจงึจ�าเป็นต้องมกีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็วไปด้วยเพื่อให้คนมีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ท�าให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง การจัดการศึกษาจึงต้องตระหนักถึงสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับ

บริการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ

กระแสโลกดังกล่าว เพราะพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศักราช 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 

2) พุทธศักราช 2545 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) เป็นกฎหมายแม่บททาง

การศึกษา โดยมาตรา 52 ที่ว่าด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้มีคณุภาพและมาตรฐาน

ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงภาวะผู้น�าของผู้น�าทางการศึกษา ดังน้ัน

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทส�าคัญในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับครูและผู้เรียนมากที่สุด 

จ�าเป็นต้องเป็นผู้มีภาวะผู้น�า มีศักยภาพ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 

(Knowledge – based economy) และสังคมฐานความรู้ (Knowledge – based society) ได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ ดังนัน้ผู้น�าทีม่ภีาวะผู้น�าถอืเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิง่ในการพฒันาและสร้างกลไกในการ

บริหารบุคลากร เพื่อการท�าบทบาทหน้าที่ขององค์การให้มีความชัดเจนยิ่ง ๆ  ขึ้นสามารถด�าเนินกิจการ

ต่าง ๆ ไปในทิศทางที่เหมาะสม (เชาวฤทธิ์ สาสาย, 2550: 1) ขณะเดียวกันผู้บริหารสถานศึกษาเป็น

บุคคลส�าคัญที่เป็นผู้น�านโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดไปปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติจะมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษามีความรู ้ความสามารถในการบริหาร

มีคุณลักษณะผู้น�าและสามารถแสดงพฤติกรรมผู้น�าได้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ และต้องมีการ

พัฒนาอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน 

 สรายุทธ กันหลง (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น�าในระยะกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา

ได้สรุปว่ามีประเด็นการศึกษาที่น่าสนใจมากประเด็นหนึ่งคือ ภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรม (Cultural 

Leadership) ทั้งนี้เนื่องจากภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมเป็นแนวคิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นเมื่อ

เทียบกับภาวะผู้น�าแบบอื่น ๆ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างทีมท�างานร่วมกันเพื่อน�าสู่การปฏิบัติที่

สะท้อนถงึวฒันธรรมทีต้่องการ และท�าให้ผู้บรหิารสถานศึกษาต้องมสีมรรถนะใหม่ เช่น สร้างวสิยัทศัน์

ร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ให้แรงจูงใจต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร รวมทั้งการบริหารจัดการ

บุคคลและทรัพยากร การด�าเนินงานดังกล่าวต้องใช้การท�างานร่วมกันอย่างจริงจังต่อเนื่องระหว่าง

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ผู้บริหารสถานศึกษา

จ�าเป็นต้องเป็นผู้น�าทางวัฒนธรรมของโรงเรยีน ซ่ึงมส่ีวนส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน แต่การเรยีนรู้

ของนักเรียน ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียน 

แนวคิดเหล่านีเ้ป็นรากฐานทีส่่งเสรมิการเรยีนรูข้องนักเรยีน ในฐานะทีผู้่บรหิารสถานศึกษาเป็นผู้น�าทาง
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วัฒนธรรมที่เช่ียวชาญของโรงเรียน ด้วยบรรยากาศของโรงเรียนนั้นสะท้อนให้เห็นถึงบรรทัดฐานทาง

วัฒนธรรมและผู้บริหาร ทั้งยังมีอิทธิพลกับความเชื่อและค่านิยมของนักเรียนและบุคลากร ผู้บริหาร

สถานศึกษาจึงอยู่ในฐานะผู้น�าทางวัฒนธรรม ท่ีมีอิทธิพลกับวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียน 

(Cotton, 2003) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องกระตือรือร้นในการเป็นผู้น�าทางวัฒนธรรม

อย่างสม�่าเสมอ โดยต้องเป็นนักวินิจฉัยท่ีเช่ียวชาญ และสามารถให้สิ่งที่โรงเรียนต้องการอย่าง

ถูกเวลาและถูกบริบท 

 แม้การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาจะมีการกระท�ากันอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินหลักสูตร

หรือกระบวนการอบรมเป็นระยะเพื่อวางแผนพัฒนาให้ผู้ที่รับการอบรมบรรลุเป้าหมายคือการเป็น

ผู้บริหารที่ด ีพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ  มากมาย แต่มีข้อเสนอแนะที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง

อย่างเป็นรูปธรรมคือ การมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ 

ทศันคติ และพฤติกรรมของการสบืสานวัฒนธรรมอย่างมภีาวะผู้น�าทางวัฒนธรรม ซ่ึงหลกัสตูรการฝึก

อบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมนี้เป็นหลักสูตรที่เสริมเข้ามาเพื่อสนับสนุนหลักสูตรหลักที่มีอยู่แล้วใน

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และหลังจากได้ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่

เกีย่วข้องแล้ว ปรากฏว่างานวิจัยทีเ่กีย่วกับการพฒันาภาวะผู้น�าทางวฒันธรรมในบรบิทของประเทศไทย

ยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย เนื่องจาก มีพื้นที่มากที่สุด 20 จังหวัด และมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้งสิ้น

61 เขต จ�านวนสถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามีจ�านวน 12,563 

โรงเรยีน (ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2555 ) มเีอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมทีโ่ดดเด่น 

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละจังหวัด มีวัฒนธรรมทางด้านการด�ารงชีวิต และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษา ดังนั้นผู้ที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเป็นผู้ที่สามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น�ามาประยุกต์ใช้กับการบริหาร

สถานศึกษา ตามบริบทของผู้น�าทางวัฒนธรรม สืบเนื่องจากประเด็นปัญหาเกิดจากวัฒนธรรมเป็น

สิ่งที่น�าความเจริญให้แก่หมู่คณะ เป็นมรดกของสังคมที่น�าพาความเจริญงอกงาม เป็นแบบอย่าง

พฤติกรรมท้ังหลายที่แสดงออกถึงวิธีการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ใน

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านวัฒนธรรมได้อย่างดี ภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมจึงเป็นรูปแบบ

พฤติกรรมการบรหิารของผู้บรหิารสถานศึกษาทีม่อิีทธพิลต่อสิง่ต่าง ๆ  ดังกล่าว ด้วยการสร้างวสิยัทศัน์

ร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลง สร้างบรรยากาศในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัย สวยงาม สว่าง สะอาด 

และอยู่ในระเบียบวินัย ให้แรงจูงใจต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร รวมทั้งการบริหารบุคคล

และทรัพยากร เพื่อความเข้าใจร่วมกัน และยึดมั่นในความเช่ือร่วมกัน เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ของนักเรียน 
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 ดงันัน้จงึเป็นมูลเหตใุหผู้้วจิยัสนใจทีจ่ะพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้บริหารสถานศกึษา 

ซ่ึงเป็นหลักสูตรระยะสั้นส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น�าทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อแสวงหา 

แนวทางแก้ไขข้อจ�ากัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตอบสนอง

ความคาดหวังของการบริหารสถานศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นเป้าหมายของ

การศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) และยังท�าให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลต่อกระบวนการพฒันาผู้บรหิารสถานศึกษา ได้แสดงออกถงึการมภีาวะผู้น�าทางวฒันธรรม 

และน�าไปปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษาเพื่อผลผลิตที่สนองตอบสังคมอย่างกว้างขวางต่อไป

การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงจ�าเป็นต้องน�าองค์ประกอบ

ทางวฒันธรรมเข้ามาเกีย่วข้อง เนือ่งจากวฒันธรรมเป็นวิถชีีวิต เป็นแบบฉบบัและเป็นลกัษณะเฉพาะใน

การด�ารงชีวิต ที่แสดงออกถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแต่ละสังคม เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา โดยอาศัยรูปแบบความร่วมมือในทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดผลส�าเร็จและ

มีประสิทธิภาพเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 2. เพื่อทดลองใช้ และประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย

	 ประโยชน์ในเชิงวิชำกำร

 น�าผลการวิจัยไปใช้ในการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ประโยชน์ในกำรน�ำไปใช้

 เป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมด้านวฒันธรรมส�าหรบัครแูละชุมชน เพือ่ส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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	 ประโยชน์ด้ำนวัฒนธรรม

 เป็นการน�ารูปแบบวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบเขตของกำรวิจัย

 ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

	 1.	ขอบเขตด้ำนประชำกร

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ จ�านวน 20 คน ที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรม

	 2.	ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ

  เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย ภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรม 4 องค์ประกอบ 

(สรายุทธ์ กันหลง, 2554; นฤชล ไหลงาม, 2556; Bligh, 2001; Yedrim, 2001; Cotton, 2003; 

Lashway, 2003; Leithwood and Riehl, 2003; Lindsey, Manis and Bailey 2003; Glanz, 

2006; Karakose, 2008 และ Sutherland and Gosling, 2010) คือ 1) วิสัยทัศน์ 2) การบริหาร

จัดการและเสริมสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมเชิงบวก 3) การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ให้เกิดการปรับปรุงองค์การด้วยตนเอง และ 4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและ

สมาชิกชุมชน 

ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development) ได้แบ่งการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่	1	กำรสังเครำะห์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภำวะผู้น�ำทำงวัฒนธรรม ประกอบด้วย

สรายทุธ์ กนัหลง (2554), นฤชล ไหลงาม (2556), Bligh (2001), Yeidirm (2001) Cotton (2003), 

Lashway (2003), Leithwood & Riehl (2003), Lindsey, Manis and Bailey (2003), Glanz 

(2006), Karakose (2008) และ Sutherland & Gosling (2010) ด้วยการน�าแนวคิดของแต่ละคน

มาสงัเคราะห์ และจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู ่แบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านวสิยัทศัน์ 

องค์ประกอบด้านการบรหิารจัดการและเสรมิสร้างบรรยากาศวฒันธรรมเชิงบวก องค์ประกอบด้านการ

ส่งเสรมิความหลากหลายทางวฒันธรรมให้เกิดการปรบัปรงุองค์การด้วยตนเอง และองค์ประกอบด้าน
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน

 ขั้นตอนที่	2	กำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม

 1. การร่างหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยน�าองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ มาก�าหนดเป็น

กรอบแนวคิดในการยกร่างหลักสูตรการฝึกอบรม ท่ีสอดคล้องกับภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญ

ต่อผู้บริหารสถานศึกษา

 2. การวิพากษ์หลักสูตร โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ�านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม จ�านวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้น�า จ�านวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านวัฒนธรรม จ�านวน 2 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรมที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นก่อนน�าไปทดลองใช้ 

 ขั้นตอนที่	3	กำรทดลองใช้หลักสูตรกำรฝึกอบรม 

 เป็นการน�าหลักสูตรที่พัฒนาแล้ว ไปใช้ในการฝึกอบรม และติดตามผลของการน�าหลักสูตร

การฝึกอบรมไปใช้ 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ จ�านวน 61 คน ใน 61 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาที่สมัครใจ

เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน 20 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการใช้หลักสูตรการฝึกอบรม 

(The One Group Pretest – Posttest Pesign) ภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ผู้วิจัยน�าข้อมูล

ที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์ผล ดังนี้

  1) วิเคราะห์แบบทดสอบโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  2) วิเคราะห์แบบวัดเจตคติ โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

  3) วิเคราะห์แบบประเมินด้านทักษะ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  4) วิเคราะห์ความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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 2. ก�าหนดกิจกรรม เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม การระดม

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

 3. พัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม โดยน�าเน้ือหาสาระมาออกแบบ ประกอบด้วย เกม

Power Point ใบงาน ใบความรู้ หัวข้อการอภิปราย โดยมีค�าอธิบายสั้น ๆ เพื่อสื่อความหมาย

ตามหลักสูตร

 4. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม แบบวัด

เจตคติ แบบประเมนิทกัษะ และแบบประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทาง

วัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ขั้นตอนที่	4	กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

 เพื่อให้ได้หลักสูตรการฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ แล้วน�าเสนอต่อคณะผู้ให้การอบรมผู้บริหาร

สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อความพร้อมในการน�าไปใช้

สรุปผลกำรวิจัย

 ผลการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

 1. หลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้

  1) หลักการและแนวคิด

  2) จุดมุ่งหมาย

  3) โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 5 โมดูล คือ โมดูลที่ 1 ความรู้เบื้องต้น ได้แก่ 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภาวะผู้น�า และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรม โมดูลที่ 2 

วิสัยทัศน์ ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ การเป็นผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ และการก�าหนดทิศทางตามวิสัยทัศน์

ที่สร้างขึ้น โมดูลที่ 3 การบริหารจัดการและเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงบวก ได้แก่ การให้แรงจูงใจต่อ

ผู้เรียน ผู้ปกครองและบุคลากร และการบริหารจัดการบุคลากรทรัพยากรภายในองค์การ โมดูลที่ 4 

การส่งเสรมิความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เกดิการปรบัปรงุองค์การด้วยตนเอง ได้แก่ การส่งเสรมิ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงองค์การด้วยตนเอง การให้เกียรติ

ต่อประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา การมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับกว้างขวาง การใส่ใจต่อพิธีการ

งานประเพณี และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ส่งเสริมความผูกพัน และโมดูลท่ี 5 การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน ได้แก่ การแสดงออกทางพฤติกรรมและค�าพูดของ
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◆ บูชา เสียงใส พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ ธนีนาฏ ณ สุนทร ◆

ผู้บริหาร การสื่อสารกับนักเรียน การสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างสม�่าเสมอ และการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน

  4) กิจกรรมการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม การระดมความคิดเห็น เกม

การอภิปราย การศึกษาใบความรู้ การท�าใบงาน

  5) ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน

  6) การประเมินผล  

 2. ผลการทดลองใช้หลกัสตูรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวฒันธรรมส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า

  1) ด้านความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้สูงกว่าก่อน

การฝึกอบรมในภาพรวม 5.40 คะแนน 

  2) ด้านเจตคติ ผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรม มีเจตคติสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมในภาพรวม 

0.61 คะแนน

  3) ด้านทักษะ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.71 

  4) การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร มีความเหมาะสมในภาพรวมในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 3.87 

 3. ผลการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเน้ือหา 2 โมดูล คือ โมดูลที่ 4 เพิ่มเนื้อหา

การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบูรณาการเพื่อน�าไปใช้ใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และโมดูลที่ 5 เพิ่มเนื้อหาเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ท�าให้ได้หลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำรอภิปรำยผล

 จากผลการศึกษาวิจยัการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวฒันธรรมส�าหรบัผู้บรหิาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประเด็นที่น�ามาอภิปรายผล ดังนี้

 1. หลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อหาทั้งหมด 4 องค์ประกอบ 5 โมดูล ได้แก่ โมดูลที่ 1 ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรม โมดูลที่ 2 วิสัยทัศน์ โมดูลที่ 3 การบริหารจัดการและ

เสริมสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมเชิงบวก โมดูลที่ 4 การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ให้เกิดการปรับปรุงองค์การด้วยตนเอง และโมดูลที่ 5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง
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◆ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ◆

และสมาชิกในชุมชน เนื้อหาทั้ง 4 องค์ประกอบ ที่จัดท�าเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมได้ 5 โมดูลนั้น 

เป็นเนื้อหาที่มีความจ�าเป็นส�าหรับพัฒนาภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ ตอบสนองความคาดหวังของการบริหาร

สถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สรายุทธ กันหลง (2554) ที่ได้สรุปว่า มีประเด็น

การศึกษาที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งคือ ภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรม (Cultural Leadership) ซ่ึงปัจจุบัน

มีความสัมพันธ์กับลักษณะการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นแนวคิดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

โดดเด่นเมื่อเทียบกับภาวะผู้น�าแบบอื่น ๆ และสอดคล้องกับ Stoip, S (1991) ที่กล่าวว่าผู้บริหาร

สถานศึกษาจ�าเป็นต้องเป็นผู้น�าทางวัฒนธรรมของสถานศึกษา เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักเรียนในฐานะที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น�าทางวัฒนธรรมที่เช่ียวชาญของสถานศึกษา ดังนั้น

หลักสูตรดังกล่าว จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมส�าหรับการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื นอกจากน้ีเน้ือหาทัง้ 4 องค์ประกอบ ก็เป็นไปตามความต้องการ

และสนองตอบต่อนโยบายการจัดการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาเป็นเป้าหมายของการปฏิรูป

การศึกษาซ่ึงตรงกบัเป้าหมายของการศึกษาทีบ่ญัญัติไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษา พทุธศักราช 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)

 2. ผลการทดลองใช้หลกัสตูรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวฒันธรรมส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  1) ด้านความรู้ หลังการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ความรูเ้ก่ียวกับวสิยัทศัน์ ความรูเ้ก่ียวกับการบรหิารจัดการและ

เสริมสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมเชิงบวก ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ให้เกดิการปรบัปรงุองค์การด้วยตนเอง และความรูเ้กีย่วกบัการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัผู้ปกครอง

และสมาชิกในชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้สูงกว่าก่อนการฝึก

อบรม ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเปน็ผลมาจากการทีผู่ว้จิยัได้จดัประสบการณ์การเรยีนรู ้เพื่อใหผู้บ้ริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้ผ่านการใช้วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การบรรยาย การใช้สื่อ Power Point การใช้

เกม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การอภิปรายร่วมกัน การระดมความคิด การให้ข้อเสนอแนะ ท�าให้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี มีความรู้เพิ่มขึ้น โดย

เฉพาะความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรม น�ามาพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ท�าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมจากความรู้เดิม โดยใช้

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการแสวงหาความรู้ ซ่ึงท�าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่ม

มากขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2548) ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนา

หลกัสตูรการฝึกอบรมการจดัการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิโดยผ่านกระบวนการวิจัย พบว่า คุณภาพ
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◆ บูชา เสียงใส พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ ธนีนาฏ ณ สุนทร ◆

การฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ในขณะที่ คันศร คงยืน (2552) ได้ศึกษา

การพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมเพือ่เสรมิสมรรถนะหวัหน้าศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาในวทิยาลยัสงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่า หลักสูตรการฝึกอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองใช้

หลักสูตรฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการทดลอง

  2) ด้านเจตคติ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้ารับการฝึกอบรม มีเจตคติหลังการ

ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยหลังการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเจตคติ

สูงกว่าก่อนการอบรม โดยภาพรวมสูงขึ้น 0.61 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�า

ทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

สามารถเปลีย่นแปลงเจตคติด้านภาวะผู้น�าทางวฒันธรรมส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทีผ่่าน

การอบรมได้ ทั้งนี้อาจเกิดจากวิธีการฝึกอบรมรวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม 

โดยเฉพาะวิธีการฝึกอบรม ที่ผู้วิจัยได้น�าหลักการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น

การใช้เกม การมอบหมายงาน การอภิปราย การระดมความคิดเห็น การวางแผนร่วมกัน เพื่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในกิจกรรมการฝึกอบรม จนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ดังที่ 

จิรวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2548: 283) กล่าวว่า ยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ และ

พฤติกรรมได้มากกว่าการเรยีนรูเ้ฉย ๆ  คือการเล่นเกมประกอบการเรยีนรู ้และสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ วรวฒุ ิจิรสจุรติธรรม (2553) ทีไ่ด้ท�าการวจัิยเรือ่งการพฒันาหลกัสตูรเสรมิเพือ่พฒันาทกัษะภาวะ

ผู้น�าเยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก ผลการประเมินการพัฒนาทักษะเยาวชน ด้านเจตคติ 

หลังการทดลองใช้หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลการทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ .01 

  3) ผลการประเมนิทกัษะภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (μ = 4.71)

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทกัษะการท�างานตามกระบวนการกลุม่มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ (μ = 5.00) 

และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (μ = 4.30) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า

ผู้วิจยัได้จัดท�าหลกัสตูรภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

โดยการน�าเอาแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการด้านภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์

เป็นเนือ้หาของหลกัสตูร ก�าหนดกจิกรรมทีห่ลากหลาย สือ่การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม ท�าให้ผู้เข้ารบัการฝึก

อบรมและผ่านการอบรมได้ท�ากิจกรรมเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ มีประสบการณ์

การท�างานร่วมกบัผู้อ่ืน โดยการฝึกอบรมแบบมส่ีวนร่วม ท�าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสามารถแสดงออก

ซ่ึงพฤติกรรม ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในทุกสถานการณ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยวัฒน์ 

สทุธริตัน์ (2548) ทีไ่ด้ศึกษาและรายงานการวิจยัเรือ่งการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมการจดักจิกรรม
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◆ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ◆

การเรียนการสอนตามสภาพจริงโดยผ่านกระบวนการวิจัย ส�าหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 

มีการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง จนสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้จริง 

และสอดคล้องกับ สุพจน์ แสงเงิน (2550) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

เพือ่เสรมิสร้างการเป็นผู้น�าส�าหรบัสมาชิกองค์การบรหิารส่วนต�าบลจังหวดันนทบุร ีพบว่า กลุม่ตัวอย่าง

ทีผ่่านการฝึกอบรมมคุีณลกัษณะความเป็นผู้น�าด้านการท�างานร่วมกนัเป็นทมี ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 

ความสามารถในการตัดสินใจ และทักษะการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกด้าน

  4) ผลการประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรบั

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้ารับ

การฝึกอบรม จากการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�า

ทางวัฒนธรรมส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มคีวามเหมาะสมใน

ภาพรวม ในระดับมาก (μ = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิทยากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

(μ = 4.08) แสดงว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในหลักสูตร และมีความพึงพอใจในการ

เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้เป็นเพราะการได้วิทยากรซ่ึงมีความรู้ความสามารถด้านการฝึกอบรมมาเป็น

วิทยากร การฝึกอบรมด�าเนินไปในรูปแบบและกิจกรรมที่น่าสนใจ มีกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา

มกีจิกรรมนนัทนาการ โดยเฉพาะการคิดกจิกรรม และการท�ากิจกรรมทีม่คีวามต่ืนเต้น มคีวามน่าสนใจ 

เหมาะสมกบัวุฒภิาวะของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทีม่ภีาวะผู้น�า มพีลงั มคีวามคิด มคีวามสนใจ

เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ ท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงออกอย่าง

เต็มที่ และสามารถน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และพัฒนางานด้านการบริหารของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม (2553) ที่ท�าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา

หลักสูตรเสริม เพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้น�าเยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก ผลการประเมิน

ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของหลักสูตรเสริม โดยหัวหน้านักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการสอน พบว่า

มคีวามเหมาะสมในระดับมากทกุองค์ประกอบ ซ่ึงแสดงว่า หลกัสตูรเสรมิมปีระสทิธภิาพ และสามารถ

ใช้พัฒนาได้ ในขณะท่ี อนันต์ พันนึก (2554) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะ

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า เมื่อน�าไปใช้ท�าให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านสถานที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

(μ = 3.72) อาจเป็นเพราะเป็นการจดัการฝึกอบรมทีใ่ช้ห้องประชุมของโรงเรยีน สิง่อ�านวยความสะดวก

ต่าง ๆ อาจไม่เพียงพอตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็น

การประเมนิในอันดับทีต่�า่สดุ แต่ผลการประเมนิยงัอยูใ่นระดับมาก แสดงว่าหลกัสตูรการฝึกอบรมภาวะ

ผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืมคีวามเหมาะสม

ในการพัฒนาภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี
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◆ บูชา เสียงใส พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ ธนีนาฏ ณ สุนทร ◆

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำหลักสูตรไปใช้	

	 1.	ระดับนโยบำย	

  1) ควรก�าหนดนโยบายในการอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  2) หลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้ทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เกิดจากการวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสาร และการศึกษา 

ความต้องการ ความจ�าเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ัน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงนโยบายและปฏิบัติ มีภารกิจเกี่ยวกับ

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ควรน�าเอาหลักสูตรการฝึกอบรม 

ไปใช้ขยายผลและส่งต่อกับสถานศึกษาในระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ และระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา ให้ครอบคลุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานต่อไป

	 2.	ระดับปฏิบัติกำร 

  ผู้ทีจ่ะน�าหลกัสตูรการฝึกอบรมภาวะผู้ทางวฒันธรรมของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปใช้ ควรปฏิบัติดังนี้

  1) จัดกลุม่ผู้เข้ารบัการอบรมให้อยูใ่นช่วงวยัเดียวกันและมคีวามรูพ้ืน้ฐานใกล้เคียงกัน ต้อง

มีภาวะผู้น�ามาก่อนหรือผ่านการอบรมภาวะผู้น�ามาก่อน เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร

  2) ผู้ที่จะน�าหลักสูตรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปใช้ ควรค�านึงถึงสภาพแวดล้อม และสถานที่ในการฝึกอบรม เพื่อให้เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจากหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นต้องใช้กิจกรรมในการฝึก

อบรมที่หลากหลาย

  3) จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานมค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ โดยเฉพาะความสามารถในการท�า Power Point ในการน�าเสนอ จึงควร

มกีารพฒันาทักษะในการใช้เทคโนโลยีส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ

สูงสุด
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◆ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ◆

  4) ควรมีการศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละจังหวัด แต่ละภาค 

ว่ามคุีณลกัษณะด้านใดบ้างเพือ่สงัเคราะห์เป็นต้นแบบของผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทีม่ภีาวะผู้น�า

ทางวัฒนธรรมในภาคอื่น ๆ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. การฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการฝึกอบรมที่มีระยะเวลาจ�ากัด จึงสามารถประเมินความรู้ เจตคติ และ

ทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้จากแบบสอบถาม และแบบสังเกตเบื้องต้น ซ่ึงมีผลท�าให้ทักษะ

บางประการอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในขณะที่ฝึกอบรม ในการวิจัยครั้งต่อไป จึงควรฝึกอบรมเพื่อติดตาม

ผลหลังการฝึกอบรมต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการฝึกอบรมให้มากขึ้น

 2. เนือ้หาการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวฒันธรรมส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการอบรมระยะสั้นยังไม่มีการติดตามผล ดังน้ันควรมีการวิจัยในเรื่อง

“การพฒันาในการติดตามผลหลกัสตูรการฝึกอบรมภาวะผู้น�าทางวฒันธรรมส�าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อเป็นการติดตามผลการฝึกอบรมต่อไป
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