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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒ นาหลั กสู ตรภาวะผู้นาทางการศึกษาความร่ว มมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) ทดลองใช้และตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร และ 3) การติดตามและประเมินผลหลักสูตร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย ที่ส ร้างขึ้น ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความรู้ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.9246 2) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .8931 และ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินการฝึกอบรม มีค่า ความเชื่อ มั่น เท่า กับ .8657 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า
1. หลักสูตร ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล ปรัชญาและแนวคิด หลักการเรียนรู้และ
พัฒนา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขั้นตอนในการฝึกอบรม โครงสร้างและหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
แนวทางการฝึ กอบรม สื่ อที่ใช้ในการฝึ กอบรม ระยะเวลา คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม วิธีการ
คัดเลือก การวัดและประเมินผล และแผนการเรียนรู้
2. การวิ เคราะห์ การตรวจสอบความเหมาะสมของหลั กสู ต ร พบว่า หลั กสู ต รมีความ
เหมาะสมภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
9 รายการ ได้แก่ องค์ประกอบของหลักสูตร สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการ
ฝึ กอบรม โครงสร้ างและหน่ ว ยการเรี ย นรู้ สาระการเรียนรู้ แผนจัดการเรี ยนรู้ การวัดผลประเมินผล
ระยะเวลา สาหรับวิธีการคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3. การทดลองใช้ แ ละตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต ร พบว่ า 1)
หลั ก สู ต ร
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 91.33/90.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มี ค ะแนนหลั ง การฝึ ก อบรมสู ง กว่ า คะแนนก่ อ นการฝึ ก อบรม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
3) การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อหลักสูตร พบว่า มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่
ด้านความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรม ด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและ
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กิจ กรรมการฝึ กอบรม ด้านปั จจั ย เกื้อหนุ นในการจัดฝึ กอบรม และด้านวิทยากร เทคนิคการฝึ กอบรม
4) การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการจัดฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความพึงพอใจต่อการดาเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า ด้านกระบวนการจัดการ ด้านการดาเนินการระยะที่ 1 การพัฒนาใน
ประเทศ สาหรับด้านการดาเนินการระยะที่ 2 การพัฒนาในต่างประเทศ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
4. การติดตามและประเมินผลหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นาความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตร นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเอง พัฒนาสถานศึกษา
และพัฒนาจัดการเรียนการสอน ตลอดจนขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่นๆ และสังคม มีความเป็นผู้นาทาง
การศึกษา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ เป็นต้นแบบการเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาการศึกษา เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างกว้างขวาง สนับสนุน
ผลักดันให้เกิดการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและพื้นที่ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับพื้นที่และระดับประเทศ
5. การปรับ ปรุ งหลั กสูตร พบว่า ควรเพิ่มหน่วยการเรียนรู้ ในการพัฒนาในประเทศ
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการพั ฒ นาในต่ า งประเทศ ควรเพิ่ ม การพั ฒ นาระยะที่ 3 การพั ฒ นา
ในประเทศ เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา ควรกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา
อายุไม่เกิน 50 ปี และมีป ระสบการณ์ ในการบริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี และวิธีการคัดเลื อก
ควรให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
คาสาคัญ การพัฒนาหลักสูตร, ภาวะผู้นา
Abstract
The objectives of this research were to 1) develop an Educational Leadership
Curriculum in cooperation with Southwest University, People’s Republic of China, 2) test
of the curriculum and examine the effectiveness of the curriculum and 3) monitor and
evaluate the curriculum through the following steps:
Step 1: Data Analysis
Step 2: Design an educational leadership curriculum in cooperation
with Southwest University, People’s Republic of China
Step 3: Test and examine the effectiveness of the curriculum
Step 4: Monitor and the evaluation of the curriculum
Step 5: Curriculum Improvement
The study sample consisted of 30 Thai school leaders selected by purposive
sampling methodology. The research instruments were self-designed and examined by
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experts. They were tried out for reliability (1) the knowledge test with a reliability of
0.9246 (2) The questionnaire on the satisfaction of the curriculum with a reliability of
0.8931 and (3) The questionnaire on running and managing the program found to have a
reliability of 0.8657. The parametric statistics used in data analysis are mean, standard
deviation, and t-test.
The findings of the study were summarized as follows:
1. The element of curriculum comprises of principles and rationale,
philosophy and concept, learning methods and development, learning objectives, steps
of training, structure and learning units, learning areas, training guidelines, training
materials, period of time, qualification of trainee, trainee selection criteria, assessment
and evaluation, and lesson plan.
2. Analysis conducted to examine appropriateness of the curriculum
developed for educational leadership in cooperation with Southwest University, People’s
Republic of China through conferences and workshops between a Thai delegation,
consisting of executive administrators, Ministry of Education and experts, and a Chinese
delegation, consisting of administrators and curriculum experts of Southwest University,
People’s Republic of China, at the same time as the academic cooperation conference
for training teachers and educational personnel. The result reveals that the overall
appropriateness levels of the 9 elements are at the highest appropriateness level. These
components are elements of the curriculum, training materials, learning objectives,
training guidelines, structures and learning units, learning areas, lesson plan, assessment
and evaluations, period of time, whereas the trainee’s selection criteria and trainee’s
qualification were evaluated at a very appropriateness level.
3. Testing of the effectiveness curriculum reveals (1) its efficiency of
curriculum (E1/E2) is at 91.33/90.50 which is at its desirable level (2) After training, the
trainee able to score higher marks at the statistical significance of 0.01 (3) The course
questionnaire shows that trainees satisfy with the course content, the depth of the course
content, trainee development activities, trainers and their training techniques (4) Overall,
the trainees are very satisfied with the programme is operated, especially in the areas of
benefits, and the areas of managing the programme which comprises of 2 phases which
are the 1st phase of training at National Institute for Development of Teachers Faculty
1

4
Staff and Educational Personnel (NIDTEP) and the 2nd phase of training overseas at
Southwest University, Chongqing, the People’s Republic of China.
4. The follow up evaluation indicates that the trainees were continually
could apply their knowledge and experience received from the educational leadership
training into practices, self-development, to lead the school and improve the quality of
education. They also bring their knowledge into other institutes through seminar and
conferences, becoming a visionary educational and academic leader, inspire and motivate
other teachers and academic members. They also become a well respect leader who is
actively establishing the academic collaboration network within and outside the country.
5. The result from the curriculum development indicated that there should
be implemented providing preparatory learning units, adding a 3rd phase in Thailand for
creating school development strategies, restricting age of participants to 50 years with at
least five years of experiences in managing a school and granting Provincial Education
Office decisive rights to select new participants.
Keywords: #Curriculum Development, Leadership
บทนา
การเปลี่ย นแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสั งคมโลก ทั้งที่เป็นปัจจัย ภายนอกจากการ
ปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial
Revolution) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 2558 (Millennium Development Goals : MDGs
2015) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development
Goals : SDGs 2030) รวมทั้งผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และความต้องการกาลังคน
ที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และปัจจัยภายในประเทศจากนโยบายการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ประเทศไทย
4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) และวิกฤตสังคมสูงวัย ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ การติ ด กั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลางทั ศ นคติ ค วามเชื่ อ ค่ า นิ ย ม
วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยัง
มีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพ และมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ความเหลื่อม
ล้าในด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาด
ความตระหนั กถึ ง ความส าคั ญของการมีวิ นั ย ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และการมีจิ ตสาธารณะของคนไทย
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ส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
การเปลี่ ย นแปลงระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และสถานการณ์ สั ง คมสู ง วั ย ส่ ง ผลให้
ทุกประเทศทั่ว โลก กาหนดทิศทางการผลิ ตและพั ฒ นากาลั งคนของประเทศตนให้ มีทักษะ สมรรถนะ
ระดับ สู ง และมี ความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ จึง เป็น กลไกที่ส าคัญ ยิ่ ง
ในการนาประเทศเข้าสู่ สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง เป็นประเด็นหลัก ของประเทศไทยที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร้อมกาลังคน ทั้งด้านความรู้ทักษะ
สมรรถนะที่จ าเป็น ให้ ส ามารถปรั บตั ว และรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ ยนแปลงของโลกที่มีพลวัต
และการแข่งขัน อย่ างเสรี และไร้ พรมแดน ความส าคัญจาเป็นเร่ง ด่ว นที่ต้ องเร่ง สร้างขี ดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของประเทศ สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ซึ่ ง ได้
กาหนดให้การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุ
เป้ า หมายการพั ฒ นาการศึ ก ษาของชาติ ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ หลั ก ในการพั ฒ นาคน และเป็ น รากฐาน
ของการพัฒนาในทุกระบบ มีความสอดคล้องกัน และนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเตรียมกาลังคนให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น ต้องวางแผนและ
พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ใ ห้ มีทั ก ษะ และสมรรถนะสู ง เพื่ อ พร้อ มรั บการพั ฒ นาประเทศอย่ า งต่อ เนื่ อ ง
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์หลักที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษา มีความ
คล่องตัวชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยกาหนด
เป็นเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ว่า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้นาทางการศึกษาต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ค วามสามารถในการใช้ ปั ญ ญาชี้ น าเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ประโยชน์ บรรลุ ต ามเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ ต่อองค์กรและต่อตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทาง
ที่พึงประสงค์ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ความเป็ น ผู้ น าหรื อภาวะผู้ นา (Leadership) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อ
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ เพราะมีผลกระทบต่อบุคคล และทรัพยากรภายใต้สถานการณ์
ต่างๆ ผู้นาที่มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาจะส่งผลให้เกิดผลสาเร็จของงานที่มีประสิทธิผล หรืออาจกล่าวได้
ว่า ประสิทธิภาพขององค์การ ขึ้น อยู่กับผู้นาองค์กรซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้
ปัญญาชี้นา แก้ไขปัญหา เพื่อปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยอาศัย
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์ (ธีระ รุญเจริญ, 2559) ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อให้
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บรรลุเป้าหมายได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยผู้นาโดยเฉพาะผู้นาทางด้านการศึกษา จึงจะจัดการศึกษาเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศได้ ทั้งนี้ ผู้นาต้องสามารถนาการเปลี่ยนแปลงได้ ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ
คิดใหม่ทาใหม่ และสนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ จึงจะช่วยให้องค์กรเกิดการพัฒนา
อย่างรวดเร็วได้
การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ได้ ดาเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยจัดทาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างระบบการศึกษา เพื่อการเตรียมพร้อมสาหรับการก้าว
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยตระหนักว่า วิทยาศาสตร์และการศึกษาเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศให้
ทันสมัย ซึ่งประธานาธิบดี เจียง เจ๋อ หมิน ได้กล่าวไว้ว่า “ความแข็งแกร่งและการแข่งขันระหว่างประเทศ
จะก้าวไปได้ด้วยการพัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ความรู้ และการศึกษา”
สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการศึกษา ซึ่งรัฐบาลกาหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ลาดับต้นของประเทศ
โดยมีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านต่างๆ มีความหลากหลาย
และมีกลวิธีที่แตกต่างกัน โดยตระหนักว่า การที่จะทาแผนยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาให้เกิดขึ้นจริ งได้
รัฐบาลต้องเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนด้านการศึกษาใหม่ คือ เปลี่ยนจากแนวคิดการลงทุนเป็นการใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคซึ่งเป็นการลงทุน เช่นเดียวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจาเป็นของสังคม
ประกอบนโยบายของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road)
มีรากฐานมาจากเส้น ทางสายไหมในอดีต เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว บรรพบุรุษเดินทางข้ามทุ่งหญ้าและ
ทะเลทรายเพื่อเปิดเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา เรียกว่า “เส้นทางสายไหม” (Silk
Road) เพื่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงตะวันออกกับตะวันตก เรียกว่า “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ทาให้เกิด
เครือข่ายเส้นทางการค้า เป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของโลกที่จะมีส่วนช่วยการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และการค้าโลก การริเริ่มโครงการนี้ เพื่อต้องการแรงกระตุ้นใหม่ ๆ จึงให้ความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกทั้งด้านการค้าและการศึกษา (ปรีดี บุญซื่อ, 2560)
จากความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก ยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และปัญหาด้านการศึกษาของประเทศ รวมถึง
ความสาเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
บุคลากรในศตวรรษที่ 21 และโดยเฉพาะการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสาคัญต่อ
การพัฒนา ประสิทธิภาพครู และคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงมีความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นาทางการศึกษา
(สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2560) โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือทางวิชาการ
ในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาของประเทศไทย อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นาทางการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลั ย
ซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. เพื่ อ ทดลองใช้ แ ละตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รภาวะผู้ น าทางการศึ ก ษา
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. เพื่อติดตามและประเมินผลหลักสูตรภาวะผู้นาทางการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นาทางการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการดาเนินการโดยใช้การวิจัยแบบการวิจัยประยุกต์ (Applied
Research) รู ป แบบการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
1) พัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นาทางการศึกษาความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 2) ทดลองใช้และตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร และ 3) การติดตามและประเมินผล
หลักสูตร ดาเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรภาวะผู้นาทางการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผลหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงหลักสูตร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 30 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย ที่ส ร้างขึ้น ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความรู้ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ
0.9246 2) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .8931 และ 3) แบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินการฝึกอบรม มีค่า ความเชื่อ มั่น เท่ากับ .8657 ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูล ก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม จากกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาและวิเ คราะห์เอกสารการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าทางการศึกษา
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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1.1 กระบวนการพัฒนาหลั กสูตร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาวิเคราะห์ เอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบหลั กสู ตร
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรกับผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 30 คน
โดยใช้การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวทดสอบก่อน และหลังทดลอง (One – Group Pretest –
Posttest Design) ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผลหลักสูตร ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงหลักสูตร
1.2 ผลการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารเพื่อจัดทาร่างหลักสูตร ทาให้ได้กรอบแนวคิด
ในการพัฒนา เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ภาวะผู้นาทางการศึกษา การพัฒนาผู้นา
ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการพัฒนาภาวะผู้นาทาง
การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจุดประสงค์ของ
หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพภาวะผู้นาทางการศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิก าร เพื่อ เปิ ด โลกทั ศน์ แลกเปลี่ ยนประสบการณ์การบริ ห ารสถานศึก ษาในมิติ ต่างๆ
ระหว่ า งไทยและสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เพิ่ ม พู น ความเป็ น ผู้ น าให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รวมถึ ง
ความสามารถในการสื่อสารระหว่างสองวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการศึกษา
ระหว่างประเทศ โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 1) การพัฒนาในประเทศ และ 2) การพัฒนาใน
ต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 30 คน การวัดและประเมินผล ดาเนินการทดสอบ
ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม
1.3 ผลการดาเนินการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน มหาวิทยาลัยซีหนาน เสนอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนแหล่งเรี ยนรู้และศึกษาดูงาน ซึ่งอาจจะเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดให้มีการศึกษาดูงานระยะสั้น โดยแต่ละฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรในการเปิดโลกทัศน์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ ย นบุ ค ลการด้านการศึกษาและการทาวิจัย พัฒ นาการเรียนการสอนร่ว มกัน เนื่ องจากผลการ
ประเมินด้านการศึกษาระดับนานาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ในระดับสูง ซึ่งควรมีการศึกษา
วิธีการจัดการเรีย นการสอนที่มีคุณภาพเพื่อนามาพัฒนาผู้เรียนของประเทศไทย การสนับสนุนทุนของ
มหาวิทยาลัยซีหนานให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของไทย เพื่อไปฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นความร่วมมือที่สามารถดาเนินการโดยจะต้องพัฒนาหลักสูตร และระบบการคัดเลือกที่
ชัดเจน และเสนอให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาเป็นศูนย์การศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในประเทศไทย รวมถึงเสนอให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาภาษาจีนให้กับครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาของประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณบางส่วน
2. ผลการสร้างหลักสูตร และการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรภาวะผู้นาทาง
การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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2.1 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล ปรัชญาและแนวคิด หลักการเรียนรู้
และพัฒนา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขั้นตอนในการฝึกอบรม โครงสร้างและหน่วยการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ แนวทางการฝึกอบรม สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม ระยะเวลา คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการ
คัดเลือก การวัดและประเมินผล และแผนการเรียนรู้
2.2 ความเหมาะสมของหลักสูตรภาวะผู้นาทางการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมในภาพรวมระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 9 รายการ ได้แก่ องค์ประกอบของหลักสูตร
สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม จุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางการฝึกอบรม โครงสร้างและหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรี ย นรู้ แผนการเรี ย นรู้ การวั ด ผลประเมิ น ผล ระยะเวลา ส าหรั บ ประเด็ น ที่ เ หลื อ 2 ด้ า น
ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรว่า มีความเหมาะสมในภาพรวมระดับมาก ได้แก่ วิธีการ
คัดเลือก และคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2.3 นาข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรับเป็นหลักสูตรภาวะผู้นาทางการศึกษา
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. ผลการทดลองใช้และตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร
3.1 ประสิทธิภาพของหลักสูตรภาวะผู้นาทางการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ คะแนนการทดสอบระหว่างการฝึกอบรม ได้คะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 91.33 และคะแนนการทดสอบหลั ง การฝึ ก อบรม ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 90.50
ค่าประสิทธิภาพของหลักสูตร เป็น 91.33/90.50 สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3.2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า คะแนนหลัง
การฝึ ก อบรมสู งกว่ า คะแนนก่ อ นการฝึ กอบรม เมื่ อวิ เ คราะห์ ค่ า ทางสถิ ติ พบว่ า คะแนนทดสอบหลั ง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.3 การประเมิน ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมที่มีต่อหลั กสู ตร พบว่า
มีความพึงพอใจต่อหลั กสู ตร อยู่ ในระดับมากที่สุ ด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจ
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม ด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร ด้าน
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการฝึกอบรม ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดฝึกอบรม และด้าน
วิทยากร เทคนิคการฝึกอบรม
3.4 การประเมิน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึ กอบรมที่มีต่อการจัดฝึกอบรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3 ด้าน ได้แก่ ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า ด้านกระบวนการจัดการ ด้านการบริการระยะที่ 1 การพัฒนา
ในประเทศ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนด้านการบริการ ระยะที่ 2 การ
พัฒนาในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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4. ผลการติดตามและประเมินผลหลักสูตร
ผลการติดตามและประเมินผลหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นาความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางานใน
หน้าที่ และการมีส่วนร่วมกับสังคมและเครือข่าย ครอบคลุมทั้ง 3 ส่วน ซึ่งมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนา
การศึกษาในระดับ หน่ ว ยปฏิบั ติ คือ สถานศึกษา ซึ่งบูร ณาการให้ เกิดภาพของความส าเร็จในวงกว้า ง
ด้วยการขับเคลื่อนคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเป็นผู้นาทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นวิ ช าการ เป็ น ต้ น แบบการเสนอแนวคิ ด ในการพั ฒ นาการศึ ก ษา ประสบ
ความส าเร็ จในการบริห ารสถานศึกษาได้รับรางวัล ระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ เป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างกว้างขวาง มีความเข้าใจในวัฒนธรรมฐานรากที่ดีงาม
นามาสู่การบริหารจัดการศึกษาให้เกิดความสาเร็จได้อย่างยั่งยืน แสดงภาวะผู้นาด้วยการสนับสนุนผลักดัน
ให้ เ กิ ด การจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาและพื้ นที่ รวมทั้ง สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิช าการกั บ
ต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับพื้นที่และระดับประเทศ สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเชิงพื้นที่
และสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนที่มีความรู้คู่คุณธรรมให้กับสถานศึกษาและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
ผลจากหลักสูตรที่มีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. ผลการปรับปรุงหลักสูตร
จากการสนทนากลุ่ ม พบว่ า ควรเพิ่ ม หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ใ นการพั ฒ นาในประเทศ
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการพั ฒ นาในต่ า งประเทศ ควรเพิ่ ม การฝึ ก อบรมระยะที่ 3 การพั ฒ นา
ในประเทศ เพื่ อ จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
หลั ง จากกลั บ จากพั ฒ นาระยะที่ 2
ควรกาหนดคุณสมบัติของผู้ เข้ารับการพัฒนา ต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี และมีประสบการณ์ ในการบริหาร
สถานศึ ก ษา ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี และวิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก ควรให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด
เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนด
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจั ย การพัฒ นาหลั กสู ตรภาวะผู้ นาทางการศึกษาความร่ว มมือทางวิช าการกับ
มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถนามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รภาวะผู้ น าทางการศึ ก ษาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
มหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรั ฐประชาชนจีน จากการศึกษา และวิเคราะห์ เอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ทาให้ได้แนวคิดในการพัฒนา เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ภาวะผู้นาทาง
การศึกษา ผู้นาในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักการพัฒนา
ภาวะผู้ น าทางการศึก ษาความร่ ว มมือ ทางวิ ช าการกับ มหาวิ ทยาลั ยซี ห นาน สาธารณรัฐ ประชาชนจี น
ดาเนินการโดยใช้กระบวนการการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
2) การสร้างหลักสูตร 3) การทดลองใช้และตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร 4) การติดตามประเมินผล
หลักสูตร และ 5) การปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณยา แสงหิรัญ (2553) ที่พบว่า
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรม 3) การทดลองใช้หลักสูตรเพื่อหาประสิทธิภาพ 4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม
เป็นการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร และสอดคล้องกับ สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ (2554) ได้วิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ ความเป็นมาของหลักสูตร หลักการ
วัตถุประสงค์ โครงสร้าง กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อ และการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ในการพัฒนา
หลักสูตรภาวะผู้นาทางการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน พบว่า องค์ประกอบของ
หลักสูตร ได้แก่ หลักการและเหตุผล ปรัชญาและแนวคิด หลักการเรียนรู้และพัฒนา วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ขั้นตอนการพัฒนา โครงสร้างและหน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แนวทางการฝึกอบรม สื่อที่ใช้
ในการฝึกอบรม ระยะเวลา คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของ สัมฤทธิ์ แสงทอง และคณะ (2558) พบว่า หลักสูตร ประกอบด้วย ปัญหาและความจาเป็น
ของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการฝึกอบรม สื่ออุปกรณ์
การฝึกอบรม การวัดและประเมินผล
การดาเนินการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นาทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
มีภาวะผู้นาซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่ง สอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ (2559) ที่กล่าวไว้ว่า ความเป็นผู้นา
หรือภาวะผู้นา เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ และส่งผล
ให้เกิดผลสาเร็จของงานที่มีประสิทธิผล และผลการวิจัยของ อนันต์ พันนึก (2554) ที่ทาการทดลอง
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มทดลอง พบว่า หลังการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ และทักษะตามสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาวะผู้นา ซึ่งเป็นเครื่องมืออันสาคัญที่ชี้ให้เห็น
ว่า ความสาเร็จของหน่วยงานจะดาเนินไปด้วยดี และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การทดลองใช้และตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร หลักสูตรภาวะผู้นาทาง
การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า หลักสูตร
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 91.33/90.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผลการทดลองใช้หลักสูตรภาวะผู้นาทาง
การศึกษาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปรากฎว่าคะแนนทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า การพัฒนา
หลักสูตรในครั้งนี้ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ และนาไปทดลองใช้มาแล้ว ซึ่งมีความเหมาะสม
ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับ การวิจัยของ คันศร คงยืน (2553) ที่พบว่า
หลักสูตรมีความสอดคล้องกัน และผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตร อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 หลั ก สู ต รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 90.65/86.05
ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านกระบวนการสร้างและหาคุณภาพอย่างเป็นระบบทา
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมใจ กงเติม (2556) ที่พบว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู หรือผู้บริหารอย่าง
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เป็ น ระบบ โดยผ่ า นการศึก ษาความต้อ งการจาเป็ น การตรวจสอบความถู กต้ องจากอาจารย์ที่ ปรึ กษา
การตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้ทรงวุฒิ และทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ส่งผลให้หลักสูตรฝึกอบรม
มีความเหมาะสมตรงความต้องการ หรือมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อีกด้วย
3. การติ ด ตามและประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสถานศึกษา และพัฒนาจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนขยายผลไปยัง สถานศึกษาอื่นๆ และสังคม อีกด้วย รวมถึงมีความเป็นผู้นาทาง
การศึกษา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ เป็นต้นแบบการเสนอแนวคิดในการ
พัฒ นาการศึกษา เป็ น ผู้ สร้ างแรงบั น ดาลใจให้ ผู้ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างกว้างขวางประสบ
ความสาเร็จในการบริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับหน่ วยงาน และระดับประเทศ แสดงภาวะผู้นาด้วย
การสนับสนุนผลักดันให้เกิดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและพื้นที่ รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับ หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับพื้นที่
และระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ อัศนีย์ สุกิจใจ (2560) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาทุกประเภท งานด้านวิชาการนับเป็นงาน
ที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย จาเป็นต้องอาศัยผู้นาโดยเฉพาะผู้นาทางด้าน
การศึกษา เพราะผู้นาในองค์กรทางการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อองค์กรทางการศึกษา เพราะผู้นาทางวิชาการหรือผู้บริหารการศึกษาจะบริหารจัดการองค์กรทางการ
ศึกษาให้ประสบความสาเร็จและเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ อนึ่ง หลักสูตรที่มีเนื้อหา และกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่ประสิทธิภาพ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 เชิงนโยบาย
1) ควรมีหน่วยงานประสานความร่วมมือเครือข่ายทางการศึกษากับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง
2) ควรส่ ง เสริม สนับ สนุ นการพั ฒ นาบุ คลากรของกระทรวงศึ กษาธิ การให้ มี
โอกาสไปพัฒนาตนเองตามความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ เพื่อทาให้มีวิสัยทัศน์ ตลอดจนสร้างแรง
บันดาลใจในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
1.2 การพัฒนาหลักสูตร
1) ด้ า นหลั ก สู ต ร ควรเพิ่ ม หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ใ นการพั ฒ นาในประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปพัฒนาในต่างประเทศ ด้านทักษะภาษา และเพิ่มการพัฒนาหลัง
กลับจากการพัฒนาในต่างประเทศ เป็นระยะที่ 3 การพัฒนาในประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทา
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามหลักสูตรมา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในประเทศไทย
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2) ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ควรก าหนดอายุ ข องผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึ ก อบรม ไม่ เ กิ น 50 ปี และมี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารสถานศึ ก ษา ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี มี ผ ลงาน
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดดเด่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ สั ง คม มี ค วามมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจเข้ า รั บ การ ฝึ ก อบรม
มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และสุขอนามัยแข็งแรงดี
3) ด้ า นวิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก ควรให้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด
พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กาหนด และควรมีการทดสอบความรู้
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ คั ด เลื อ กผู้ รั บ ทุ น การพั ฒ นา โดยเรี ย งล าดั บ คะแนนทดสอบ และเสนอรายชื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยซีหนาน พิจารณาอนุมัติทุนการพัฒนาในต่างประเทศ
4) ด้านการบริหารจัดการฝึกอบรมในต่างประเทศ ควรพิจารณาความเหมาะสม
ของผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ แ ปลภาษาโดยขอให้ มี ค วามรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ
เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการแปล ควรมีบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลและการประสานงาน
ควรจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยประสานงานระหว่างการพัฒนา และมี การประชุมร่วมกันควรจัดสถานที่ศึกษา
ดูงานให้มคี วามสอดคล้องกับการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และควรจัดเวทีสัมมนาเพื่อนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สู่การปฏิบัติ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการวิจัยติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2) ควรมีการศึกษารูปแบบความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งเครือข่ายการ
พัฒนานักบริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานในต่างประเทศ
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