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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
 ในการศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําสําหรับ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซ่ึงประกอบไปดวยประเด็นตาง ๆ ที่สามารถสรุปไดดังนี้คือ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร                      
2.2 แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
2.3 แนวคิดปรัชญาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจ 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 
2.8 แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร 
2.9 แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาใหการศึกษาแกผูใหญ 
2.10 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล 
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.12 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร             
 

 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สามารถสรุปสาระสําคัญในประเด็น
ตางๆ ไดดังนี้ 
 

 2.1.1  ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรเปนคําศัพทที่มีผูใหความหมายไวมากมายและแตกตางกัน บางความหมายมี
ขอบเขตกวาง บางความหมายมีขอบเขตแคบ ขึ้นอยูกับมุมมอง ความคิดเห็น ประสบการณ   
อยางไรก็ตามความหมายของหลักสูตรจะมีขอบเขตอยูภายใน 3 สถานะดังตอไปนี้คือ หลักสูตรใน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 11 

ฐานะของขอกําหนดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เขียนขึ้นอยางเปนทางการ   หลักสูตรในฐานะของ
ระบบการทํางานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และหลักสูตรในฐานะของศาสตรแขนงหนึ่งในวิชา
ศึกษาศาสตร (Beauchamp, 1981, p.61-62) ซ่ึงความหมายของหลักสูตรอยางที่สามนั้นเปนการ 
ศึกษาหลักสูตรในลักษณะของความหมายที่หนึ่งและสอง ซ่ึงสามารถมองไดเปน 2 ลักษณะคือ 
ความหมายที่แคบ ซ่ึงหมายถึงตัวรายวิชาหรือเนื้อหาสามารถใชเปนกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดใหผูเรียน เปนสิ่งที่สังคมมุงหวังที่จะใหเด็กไดรับ (สงัด  อุทรานันท, 
2532, หนา 12)  หรืออาจเปนแผนสําหรับจัดโอกาสทางการเรียนรูหรือประสบการณที่คาดหวังแก
ผูเรียน (Taba, 1962, p.10-11) และความหมายที่กวางไปจนถึงมวลประสบการณทั้งหลายที่จัดใหกับ
ผูเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามลักษณะที่ตั้งจุดหมายเอาไว  ดังนั้นความหมายของหลักสูตรจะตองครอบคลุมเรื่องตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
  1)  เปนสิ่งที่สรางขึ้นในลักษณะของรายวิชาซึ่งประกอบดวย เนื้อหาสาระที่ไดจัด
เรียงลําดับความยากงาย หรือเปนขั้นตอนอยางดีแลว 
  2)  เปนส่ิงที่ประกอบดวยประสบการณทางการเรียนซึ่งไดวางแผนไวเปนการ
ลวงหนา เพื่อมุงหวังจะใหเด็กไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ 
  3)  เปนสิ่งที่สังคมสรางขึ้นใหประสบการณทางการศึกษาแกเด็กในโรงเรียน 
  4)  ประกอบไปดวยประสบการณทั้งหมดของผูเรียนซ่ึงผูเรียนไดทํา     ไดรับรูและ
ไดตอบสนองตอการแนะแนวทางของโรงเรียน 
 
 หลักสูตรเปนสิ่งที่มีความสําคัญและมีความจําเปนสําหรับการจัดการศึกษาของประเทศ
ในระดับและประเภทตางๆ เปนเครื่องมือที่ทําใหความมุงหมายของการจัดการศึกษาของประเทศมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงความสําคัญของหลักสูตรอาจสรุปไดดังนี้ (วิชัย  วงษใหญ, 2543, หนา 47) 
  1)  เปนแผนและแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติใหบรรลุตามความมุงหมาย
และนโยบาย 
  2)  เปนหลักและแนวทางในการวางแผนวิชาการ การจัดและการบริหารการศึกษา 
การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร การจัดวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
งบประมาณ อาคารสถานที่ 
  3)  เปนเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาและคุณภาพ
ของผูเรียนใหเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ และสอดคลองกับความ
ตองการของแตละทองถ่ิน 
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  4)  ระบบหลักสูตรจะกําหนด ความมุงหมาย ขอบขายเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน แหลงทรัพยากร และการประเมินผลสําหรับการจัดการศึกษาของครูและผูบริหาร 
  5)  เปนเครื่องบงชี้ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและสอดคลอง
กับแนวโนมการพัฒนาทางสังคม 
 

 2.1.2  องคประกอบของหลักสูตร 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตร  ทาบา (Taba, 1962, p.10) ไดเสนอไววา 
ทุกหลักสูตรไมวาจะเปนการออกแบบในลักษณะใดๆ ก็ตาม จะตองประกอบไปดวยองคประกอบ
หลักตาง ๆ ซ่ึงมีความตอเนื่องและสอดคลองกันอยู 3 สวนดวยกัน ไดแก จุดมุงหมายทั่วไปและ
จุดมุงหมายเฉพาะ เนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนรูและการประเมินผล ในขณะเดียวกัน 
สงัด     อุทรานันท (2532, หนา 236-241) ไดขยายความเกี่ยวกับองคประกอบหลักของหลักสูตร       
ไวดังนี้ 
  1) จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะ เปนสวนประกอบที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่ง เพราะจุดมุงหมายจะเปนเครื่องชี้ถึงเปาหมายและเจตนารมณของหลักสูตรวาตองการใหผูเรียนมี
คุณลักษณะเปนเชนใด ซ่ึงจุดมุงหมายทั่วไปจะกลาวไวอยางกวางๆ และคอนขางเปนปรัชญา เนนที่
คานิยมมากกวาการเนนทางดานจิตวิทยาหรือดานการเรียนการสอน สวนจุดมุงหมายเฉพาะจะเนนที่
การประยุกตใช   เปนจุดมุงหมายที่กลาวไวในสวนที่เปนจุดมุงหมายของกลุมวิชาหรือรายวิชาตาง ๆ 
ที่มีอยูในหลักสูตรนั่นเอง 
  2)  เนื้อหาสาระและประสบการณในการเรียนรูเปนสื่อกลาง (means)  ที่จะพา
ผูเรียนไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ไดกําหนดไว เนื้อหาสาระที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอาจแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก ขอเท็จจริงและความรูธรรมดา 
ความ คิดรวบยอดและหลักการ การแกปญหาและความคิดสรางสรรค เจตคติและคานิยม และทกัษะ      
ทางกาย 
  3)  การประเมินผล เปนการเสนอแนะแนวทางการดําเนินการวัดและประเมินผลที่
มีความสอดคลองและเหมาะสมกับหลักสูตรนั้นๆ เปรียบเสมือนเปนการกําหนดเครื่องมือในการ
ควบคุมการใชหลักสูตร 
 

 ในการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหมอาจมีองคประกอบอื่นๆอีกเพื่อใหหลักสูตรที่สรางขึ้นมา
นั้นเปนเหตุเปนผล มองเห็นความสําคัญของหลักสูตรอยางเดนชัด และยังสามารถชี้แนะใหการใช
หลักสูตรเปนไปอยางไดผลอีกดวย สวนประกอบเหลานี้ไดแก (สงัด  อุทรานันท, 2532, หนา 241) 
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เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร การเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การ
เสนอแนะการใชส่ือการเรียนการสอน   และการเสนอแนะเกี่ยวกับการชวยเหลือและสงเสริมผูเรียน 
 
 อยางไรก็ตามหากพิจารณาองคประกอบหลักของหลักสูตรโดยทั่วไปนั้น สามารถแยก
ออกไดเปนองคประกอบที่สําคัญ ๆ ดังตอไปนี้  
  1)  เปาประสงคและนโยบายทางการศึกษา (educational goals and policies) ซ่ึง
หมายถึงสิ่งที่รัฐตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา 
  2)  จุดหมายของหลักสูตร (curriculum aims)  เปนผลสวนรวมที่ตองการใหเกิดแก
ผูเรียนหลังจากเรียนจบหลักสูตรแลว 
  3)  รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (types and structures)  ซ่ึงเปนลักษณะและ
แผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ 
  4)  จุดประสงคของวิชา (subject objectives) เปนผลที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน
หลังจากที่ไดเรียนวิชานั้นไปแลว 
  5)  เนื้อหา (content)  เปนส่ิงที่ตองการใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู ทักษะ และ
ความสามารถที่ตองการใหมี รวมทั้งประสบการณที่ตองการใหไดรับ 
  6)  จุดประสงคของการเรียนรู (instructional objectives)  เปนการระบุถึงส่ิงที่
ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ไดมีทักษะและความสามารถ หลังจากเรียนรูเนื้อหาที่กําหนด 
  7)  ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (instructional strategies)  เปนวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมอยางมีหลักเกณฑ เพื่อใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู 
  8)  การประเมินผล (evaluation)  เปนการประเมินผลการเรียนรูเพื่อใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
  9)  วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (curriculum materials and 
instructional media) ไดแก เอกสารสิ่งพิมพ แผนฟลม แถบวีดีทัศน  และวัสดุอุปกรณตาง ๆ รวมทั้ง
อุปกรณโสตทัศนศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษาและอื่น ๆ ที่ชวยสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 
 
 2.1.3  การพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรนั้นมีแนวคิดอยู 2 ลักษณะดวยกันคือ การสรางหลักสูตรขึ้นมาใหม
โดยไมมีหลักสูตรเดิมเปนพื้นฐานอยูเลย และการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้น ความหมาย
ของคําวา การพัฒนาหลักสูตรจะรวมไปถึงการผลิตเอกสารตาง ๆ สําหรับผูเรียนดวย (Saylor and 
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Alexander, 1981, p.7)  ดังนั้นระบบการพัฒนาหลักสูตรจะเกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตร ไดแก 
การรางหรือการสรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินหลักสูตร ซ่ึงเมื่อพิจารณา
จากลักษณะของงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรแลว     จะเห็นวามีคําที่มีความหมายใกลเคียง
กับการพัฒนาหลักสูตรกค็ือ การออกแบบหลักสูตร (the curriculum design) ซ่ึงหมายถึง ลักษณะ
ของกระบวนการในการเลือกองคประกอบตาง ๆ รวมทั้งเทคนิควิธีการทั้งหมดในการจัดทํา
หลักสูตร และการจัดเนื้อหาสาระและมวลประสบการณในหลักสูตรที่จัดขึ้น 
 
 ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นไดมีนักการศึกษาหลายทานไดทําการพัฒนารูปแบบหลักสูตร
ตามแนวคิดที่แตกตางกันดังนี้   
 
 1)  แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 
 ไทเลอร (Tyler,1949) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อทําหนาที่เปนเครื่องมือ
ในการศึกษา หลักสูตรจะตองทําหนาที่กระตุนใหผูเรียนไดศึกษาและตรวจสอบหลักการและเหตุผล
ของผูอ่ืน และพัฒนาแนวคิดหรือมโนทัศนขององคประกอบและความสัมพันธตางๆ ในการศึกษา 
นอกจากนั้นไทเลอรไดเสนอหลักในการพัฒนาหลักสูตรวาจะตองวิเคราะหคําถามที่จําเปนตอการ
พัฒนาหลักสูตร ดังตอไปนี้ 
  (1)  มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่สถาบันการศึกษาจะตองกําหนดใหกับ
ผูเรียน 
  (2)  มีประสบการณทางการศึกษาอะไรบางที่สถาบันการศึกษาควรจัดขึ้นเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
  (3)  จะจัดประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง จึงจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ 
  (4)  จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณในการศึกษาอยางไร จึงจะ
ตัดสินไดวาบรรลุถึงจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
 
 ไทเลอรเนนวาคําถามทั้ง  4  ขอนี้จะตองถามเรียงลําดับกันลงมา เพราะฉะนั้นการตั้ง
จุดมุงหมายจึงเปนขั้นที่สําคัญที่สุด แนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอรนั้นเปนไปตาม 
ลําดับขั้นดังนี้ 
 
 ขั้นท่ี  1 การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร เร่ิมดวยการกําหนดจุดมุงหมายชั่วคราว 
โดยอาศัยขอมูลจากแหลงกําเนิดที่จะเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ  3 แหลงดวยกัน คือ  ศึกษาจาก



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 15 

สังคม  ศึกษาจากตัวผูเรียนและศึกษาจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา   ขอมูลที่ไดจาก
แหลงทั้ง 3 ดังกลาว จะเปนเครื่องมือชวยในการตั้งจุดมุงหมายชั่วคราว  จุดมุงหมายที่ไดในขั้นนี้
บางครั้งอาจจะมีมากเกินกวาที่จะจัดไวในหลักสูตรไดทั้งหมด  จึงควรไดมีการพิจารณาเลือกเฉพาะ
จุดมุงหมายที่สําคัญ และสอดคลองกันเพื่อนําไปเปนหลักในการปฏิบัติขั้นตอไป ไทเลอรไดเสนอวา
การเลือกจุดมุงหมายถาวร ควรผานการกลั่นกรองเพื่อคัดเอาขอที่ไมสําคัญและไมสอดคลองกัน
ออกไป ดวยวิธีการพิจารณาหลักจิตวิทยาการเรียนรู  และพิจารณาจากหลักปรัชญาการศึกษา และ
ปรัชญาสังคม  จุดมุงหมายที่ผานการกลั่นกรองแลวนี้เรียกวา จุดมุงหมายขั้นสุดทายหรือจุดมุงหมาย
ถาวรที่จะนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรตอไป 
  
 ขั้นท่ี 2  การเลือกประสบการณการเรียนในการวางโครงสรางของหลักสูตร  ไทเลอรได
ตั้งคําถามขอที่ 2 วาจะเลือกประสบการณการเรียนอยางไร จึงจะชวยใหบรรลุถึงจุดมุงหมายที่
กําหนดไว โดยจุดมุงหมายที่ระบุพฤติกรรมและเนื้อหานั้นเปนจุดหมายปลายทางที่ตองการไปถึง 
(ends) แตอยางไรก็ตามประสบการณการเรียนรูที่จะจัดขึ้นเพื่อใหเกิดการเรียนรูนั้น เปนวิธีการที่จะ
ทําใหบรรลุจุดหมายปลายทางได (means) 
 
 ขั้นท่ี  3   การจัดประสบการณการเรียนรู  มักจัดประสบการณใหเปนหนวยการเรียนรู
โดยมีการสํารวจความสัมพันธทางดานเวลาและดานเนื้อหา  ทั้งนี้เกณฑในการจัดประสบการณการ
เรียนรูใหมีประสิทธิภาพคือมีความตอเนื่องกัน  มีการเรียงลําดับขั้นตอน  และมีการบูรณาการ 
 
 ขั้นท่ี  4   การประเมินผล       เปนขั้นสุดทายของแนวคิดในการจัดหลักสูตรของไทเลอร 
เปนขั้นที่จะทําใหผูวางแผนจัดทําหลักสูตร สามารถรูไดวาประสบการณการเรียนรูที่จัดขึ้นบรรลุ
ตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวเพียงใด 
 
 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอรแสดงใหเห็นชัดเจนดังรายละเอียดในภาพ 1 
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   ภาพ  1      รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 
   (ที่มา :      Tyler, 1949,  p.11) 

ศึกษาตัวผูเรียน ขอเสนอแนะของนักวิชาการ ศึกษาจากสังคมภายนอกสถาบัน 

จุดมุงหมายชั่วคราว 

ปรัชญาสังคม   ปรัชญาการศึกษา         จุดมุงหมายที่ผานการกลั่นกรอง  
ครั้งที่  1 

จิตวิทยาการเรียนรู       จุดมุงหมายที่ผานการกลั่นกรอง  
ครั้งที่  2 

จุดมุงหมายที่แนนอน 

การเลือกประสบการณการเรียนรู 

การจัดประสบการณการเรียนรู 

การประเมินผล 
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 2)  แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
 ทาบา (Taba, 1962, p.345-425) ไดใหแนวคิดในการจัดหลักสูตร โดยเอาสิ่งที่รูจักในนาม
ของวิธีการระดับลาง เปนหนทางไปสูการพัฒนาหลักสูตรคือ หลักสูตรควรจะออกแบบและกําหนด
จากครูผูสอนมากกวาที่จะกําหนดลงไปโดยเจาหนาที่ระดับสูง นอกจากนี้ทาบามีความคิดวาการ
พัฒนาหลักสูตรเปนงานที่ตองการการจัดลําดับความคิดใหเปนระเบียบ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรนั้น จะตองพิจารณาทั้งลําดับในการวางแผนงานและวิธีการที่จะทํางานใหสําเร็จ           
ลุลวงไป ทาบาไดกําหนดกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้ 
 

 ขั้นท่ี  1   วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ และความจําเปนตาง ๆ ของสังคม รวมทั้ง
ศึกษาพัฒนาการของผูเรียน กระบวนการเรียนรู ตลอดจนธรรมชาติของความรูเพื่อนํามาเปน
แนวทางในการกําหนดจุดมุงหมาย 
 

 ขั้นท่ี  2   กําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา  โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากขั้นที่ 1  เปนหลักใน
การพิจารณาจุดมุงหมายที่กําหนดขึ้น   ทั้งนี้ควรจะเปนสิ่งที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการคัดเลือกเนื้อหาประสบการณการเรียน และความตองการ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและสอดคลองกับสังคมและผูเรียน 
 

 ขั้นท่ี  3   การคัดเลือกเนื้อหาวิชาที่จะนํามาใชในการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไวเปนสําคัญ 
 

 ขั้นท่ี  4   การจัดลําดับเนื้อหาวิชาที่คัดเลือกมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่จะ
ใหผูเรียนไดรับความรูใดกอนหรือหลัง  ซ่ึงอาจจัดลําดับความยากงาย ความกวาง ความแคบ หรือ
การเปนพื้นฐานตอเนื่องกัน 
 

 ขั้นท่ี  5   การคัดเลือกประสบการณการเรียน    กระบวนการที่สําคัญของหลักสูตรอีก   
กระบวนการหนึ่งก็คือ  กระบวนการในชั้นเรียน  การคัดเลือกประสบการณในการเรียนจําเปนตอง
ศึกษาถึงกระบวนการเรียนรูและวิธีสอนแบบตาง ๆ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการคัดเลือก
ประสบการณการเรียนที่มีคุณคาแกผูเรียนและสอดคลองกับจุดมุงหมาย  ตลอดจนเนื้อหาวิชาที่
กําหนดไวดวย 
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 ขั้นท่ี  6  การจัดลําดับประสบการณการเรียนตามลําดับกอนหลัง เพื่อใหการจัดกระบวน 
การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว 
 

 ขั้นท่ี  7  การประเมินผล เปนขั้นตอนที่จะเปนเครื่องชี้วา การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  มีปญหาหรือขอบกพรองในขั้นตอนใด ๆ มากนอยเพียงใด  เพื่อ
จะไดทําการปรับปรุงแกไขตอไป  การประเมินผลนี้ตามปกติจะพิจารณาจากการใชหลักสูตรคือ    
ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม  เนื้อหาวิชาและกระบวน 
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงใด 
 

 ขั้นท่ี  8   การตรวจสอบความคงที่และความเหมาะสมในแตละขั้น โดยการตั้งคําถามเพื่อ
ตรวจสอบในลักษณะตอไปนี้คือเนื้อหาที่จัดขึ้นเกี่ยวของกับจุดมุงหมายหรือไม  ประสบการณการ
เรียนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายหรือไม  และประสบการณการเรียนที่จัดขึ้นมีความ
เหมาะสมเพียงใด 
 
 แนวคิดการพัฒนาหลกัสูตรของทาบาแสดงใหเห็นไดดังแสดงในภาพ 2 
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   ภาพ  2     รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา   
                        (ที่มา  :     Taba, 1962,  p.379) 

การกําหนดวัตถุประสงค 

กําหนดโดยการวิเคราะห 
1. วัฒนธรรมและความตองการของสังคม 
    และผูเรียน 
2. กระบวนการเรียนรูและหลักการเรียนรู 
    ของผูเรียน 
3. ธรรมชาติความรูในศาสตรตาง ๆ และ 
    วิธีการแสวงหาความรู 
4. อุดมการณของประชาธิปไตย 

วิธีวิเคราะหและการจําแนก 
1. ชนิดของพฤติกรรม               
2. ขอบขายของเนือ้หาวิชา         
3. ขอบเขตของความตองการ          

การกําหนดจุดประสงคแตละระดับ 
1. จุดมุงหมายทางการศึกษา  
2. จุดมุงหมายทั่วไปของโรงเรียน 
3. จุดมุงหมายทางการเรียนการสอน 
    เฉพาะดาน   

 
 
กําหนดความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของ
ความรู  พัฒนาการ  การเรียนรูผูเรียน               

 
 
 

ลักษณะการจัดเนื้อหาประสบการณ
การเรียน 

 
 
 

ผูดําเนินการโรงเรียน  บทบาทของ
หนวยงานทางการศึกษาอื่น ๆ                   
     

การเลือกประสบการณการเรียน 

 
กําหนดความตองการการเรียนรู
แบบตอเนื่อง  การเรียนรูแบบบูรณาการ          

 
หลักในการจัดหลักสูตรแบบรายวิชา        
แบบหมวดวิชา                     
               

 
ผูดําเนินการตองคาํนึงถึงองคการ 
ของโรงเรียน  วิธีการจัด  คณะครู             
วิธีดําเนินการเรียนรู                   

การจัดหลักสูตร              

กําหนดโดย 
ความตองการของขอบขายในการเรียนรู     
ความตองการของการเรียนรูแบบตอเนื่อง  

ลักษณะการจัด 
ขอบขายและลําดับของเนื้อหาขอบขาย 
และลําดับความสามารถทางสติปญญา     

สิ่งท่ีตองคํานึง 
ผูดําเนินการตองคาํนึงถึงหลักการ
สําคัญในการจัดหลักสูตร               
                                
    

ขอบขายและลําดับของแผน        
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 การพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบของทาบานั้นจะมีจุดเนนทางดานการเรียนการสอนหรือ
การจัดประสบการณการเรียนรู ซ่ึงยุทธวิธีการสอนและประสบการณการเรียนรูที่จะนํามาใชใน
หลักสูตรนั้นจะตองแสดงลําดับขั้นตอน การจัดเนื้อหาจะตองกําหนดใหชัดเจนวารายวิชานั้นมุงให
ผูเรียนเรียนรูแบบใด จัดเรียงลําดับเนื้อหาไวอยางไร ทั้งนี้การกําหนดโครงสรางจะตองมีความ
ชัดเจนและสอดคลองกับโครงสรางในแตละระดับ รวมทั้งหนวยการเรียนรูที่กําหนดนั้นตองมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค สามารถบงชี้ ถึงการวัดและการประเมินไดชัดเจน มีการเสนอ
รายละเอียดและมีความยืดหยุน เพื่อใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนและทํากิจกรรมตาม
ความตองการและความสนใจตามลักษณะเฉพาะ มีลักษณะเปนการพัฒนาจากจุดยอยหรือหนวยการ
เรียนการสอนทีละหนวยไปสูการพัฒนาใหเปนหลักสูตรใหญ 
 
 3)  แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอรและอเล็กซานเดอร 
 เซเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander, 1981, p.30-39) ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เปนระบบ (system approach) และมีความยืดหยุนมากขึ้น โดยผูสอน
สามารถที่จะปรับปรุงในระดับหรือข้ันใดของกระบวนการก็ได รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวคิดนี้มีดังตอไปนี้ 
  (1) การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคและขอบเขต (goals, objectives and 
domains) ซ่ึงมีเปาหมาย 4 ประการ คือ ประสบการณเรียนรูที่หลากหลาย พัฒนาการของบุคคล 
ความสามารถทางสังคม ทักษะการเรียนรูและความชํานาญเฉพาะดาน 
  (2) การออกแบบหลักสูตร (curriculum designing) โดยอาศัยขอมูลจากสวนแรก
คือการนําหลักสูตรไปใช (curriculum implementation)  ผูสอนจะเปนผูวางแผนหลักสูตรในสวน
ของการเรียนการสอน ซ่ึงจะชวยใหสามารถเลือกวิธีสอนที่มีความสัมพันธกับการเรียนการสอนได 
  (3)  การใชหลักสูตร (curriculum implementation)  เปนการนําหลักสูตรที่ไดออก 
แบบไปใชในสถานการณจริงโดยการตัดสินใจของครูผูสอน เพื่อศึกษาการนําไปปฏิบัติจริงของ
หลักสูตรที่สรางไว 
  (4)  การประเมินผลหลักสูตร (curriculum evaluation)  โดยมีจุดเนน 2 ประการคือ 
การประเมินผลรวมของการใชหลักสูตรทั้งโรงเรียนในแตละสวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
 
 จุดเดนในรูปแบบของเซเลอรและอเล็กซานเดอรที่เสนอไวนั้น อยูที่การใหอิสระตอการ
ตัดสินใจในเรื่องรูปแบบการสอนที่จะใชตามที่ควรจะเปน การพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบนี้จึงมี
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ความยืดหยุน ใหโอกาสครูไดมีอิสระในการจัดการเรื่องรูปแบบการสอน เอกสารวัสดุอุปกรณ ซ่ึง
สามารถแสดงไดดังภาพ 3 
 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  ภาพ  3     กระบวนการจัดทําหลักสูตรของเซเลอร และอเล็คซานเดอร  
   (ที่มา  :     Saylor and Alexander,  1981,  p.39) 

ฐานขอมูลที่เปนตัวแปรภายนอก 

เปาหมาย  วัตถุประสงค  และขอบเขต 

การวางแผนหลักสูตร (curriculum plan) 
อาศัยปจจัยภายในที่เกี่ยวของ วางแผนโดย
ผูรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของหลักสูตร
ที่เลือกจากเปาหมาย วัตถุประสงค และ
แผนทั้งหมด 

การออกแบบหลักสูตร 
(curriculum designing) 
ตัดสินใจโดยกลุม
ผูรับผิดชอบขอมูลตาง ๆ 
ของหนวยงานทางสังคม
และการเมือง 

การใชหลักสูตร 
(curriculum 

implementation) 
การตัดสินใจในการ
ดําเนินการสอนโดยครู 
หลักสูตรจะประกอบดวย
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ทรัพยากร สื่อ และ
หนวยงาน ทําใหมีความ
ยืดหยุนแกครูและนักเรียน 

การประเมินหลักสูตร 
(curriculum evaluation) 
การตัดสินใจในการ
ประเมินความกาวหนาของ
นักเรียน ซึ่งดําเนินการ 
โดยครู  สวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรนั้นเปนผลที่ได
จากการประเมินซึ่ง จะเปน
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการ
จัดทําหลักสูตรตอไป 

ขอมูลยอนกลับ 
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 4)  แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย  วงษใหญ 
 สําหรับการพัฒนาหลักสูตรในประเทศไทยนั้น  วิชัย  วงษใหญ (2543, หนา 77) ไดเสนอ
รูปแบบและแนวคิดขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้ 

(1)  การกําหนดจุดมุงหมาย หลักการ โครงสราง และการออกแบบหลักสูตร 
(2)  ยกรางเนื้อหาสาระแตละกลุมประสบการณ แตละหนวยการเรียนและแตละรายวิชา 
(3)  นําหลักสูตรที่พัฒนาแลวไปทดลองใชในโรงเรียนนํารองและปรับปรุงแกไข 

ขอบกพรอง 
(4)  อบรมครู ผูบริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาใหเขาใจหลักสูตรใหม 
(5)  นําหลักสูตรไปใชปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ประกาศใชหลักสูตร โดยมี 

กิจกรรมการใชหลักสูตรใหมดังนี้   
ก.  การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน คือการจัดทําวัสดุหลักสูตร ไดแก  

เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปน 
   ข.  ผูบริหารจัดเตรียมสิ่งตาง ๆ เชน บุคลากร วัสดุหลักสูตร และบริการ
ตางๆ เร่ิมตั้งแตอบรมครูและบุคลากรฝายบริหารหลักสูตร หองสมุด หองเรียน รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณ 
   ค.  การสอน เปนหนาที่ของครูปฏิบัติการทั่วไป 
   ง.  การประเมินผล ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน คือ การประเมินผลการเรียน
ของนักเรียน และการประเมินผลหลักสูตรตั้งแตประเมินเอกสาร ผลการนําหลักสูตรไปใช และ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  ซ่ึงจะตองประเมินอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรจะเห็นไดวาแนวคิดของนักวิชาการแตละ
ทานนั้นลวนแลวแตสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  โดยรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร 
จะเนนที่การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรบนพื้นฐานของสภาพปญหาและความตองการของ
ผูเรียนและสังคม  การออกแบบหลักสูตรดวยการจัดประสบการณเรียนรู เพื่อตอบสนองตอ
จุดมุงหมายของหลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตรซ่ึงจะทําใหทราบวาลักสูตรที่ออกแบบนั้น
สามารถบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด 
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2.2   แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม สามารถสรุปสาระสําคัญใน
ประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ 
   
 2.2.1  ความหมายของการฝกอบรม 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525  ไดแยกความหมายคําวา ฝกและอบรม
ออกจากกัน โดยใหความหมายคําวา  ฝก  หมายถึง  การใหความรูความเขาใจจนทําเปนและชํานาญ  
สวนอบรม หมายถึง การแนะนําพรํ่าสอนใหซึมซาบจนติดเปนนิสัย หรือการแนะนําชี้แจงใหเขาใจ
ในเรื่องที่ตองการ เมื่อนําความหมายของทั้งสองคํามาผนวกเขาดวยกัน ประมวลความไดวา  “การ
ฝกอบรมคือ การใหความรูหรือการใหคําแนะนําและฝกหัดในเรื่องนั้นๆ ใหแกผูเขาฝกอบรมมี
ความรู ความสามารถเปนไปตามจุดประสงคที่ตองการ” 
  
 การฝกอบรมจึงเปนกระบวนการใหความรู   ซ่ึง ฟลิปโป (Flippo, 1970, p.268)  ไดกลาว
ไววา การฝกอบรมหมายถึง กระบวนการสรางเสริมความรูความชํานาญแกผูปฏิบัติงานตามขอบเขต
ที่กําหนด  การฝกอบรมจึงเปนการมุงเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอยางมีความรู ความเขาใจ มิใชเพียง
การฝกหัดใหทําเปนเทานั้น สําหรับ  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2537, หนา 87)  ไดกลาววา การฝกอบรม
เปนกระบวนการใหความรูและการฝกหัดที่มีขอบเขตจําเพาะตามที่ตองการ ระยะเวลาของการ
ฝกอบรมมักจะเปนระยะเวลาสั้นๆ ตั้งแต 5 วัน ถึง 6 เดือน เพื่อใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรู 
และมีความชํานาญเปนการเฉพาะเรื่องเทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับวิชิต  สุรัตนเรืองชัย (2534, หนา 47)  
ที่สรุปไววา การฝกอบรมเปนกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดการเรียนรูใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งภายในชวงระยะเวลาที่ไมมากนัก สวนใหญจะจัดขึ้น  เพื่อแกปญหาหรือความ
ตองการของหนวยงานที่จะเพิ่มพูนความรูทักษะ และประสบการณแกบุคลากรของหนวยงาน 
 
 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาการฝกอบรม คือ การพัฒนาความรู
เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเจตคติและเกิดทักษะความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพิ่มขึ้น 
ดังนั้นกระบวนการฝกอบรมจึงเปนวิธีการหนึ่งของการใหการศึกษานั่นเอง 
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 2.2.2  แนวคิดเก่ียวกับการฝกอบรม 
 เนื่องจากธรรมชาติของมนุษยมีความอยากรูอยากเห็นสิ่งใหมๆ เปนทุนเดิมอยูแลว อีกทั้ง
มีความตองการเรียนรูในสิ่งที่จะเปนประโยชนตอหนาที่การงานของตน ดังนั้นการฝกอบรมจึงเปน
วิธีการหนึ่งในการสนองความตองการการเรียนรู โดยมีการพัฒนากระบวนการฝกอบรมตางๆขึ้นมา
เชนการวิเคราะหความตองการเพื่อการฝกอบรม โดยทั่วไปการปฏิบัติใดๆก็ตามจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยูเสมอ วิธีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอาจทําไดโดยการจัดใหมีการ
ฝกอบรม  และการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพจะตองเริ่มตนจากการวิเคราะหความตองการเพื่อการ
ฝกอบรมและตรวจสอบความตองการแตละลักษณะของงาน โดยการพิจารณาถึงความตองการหรอื
ความจําเปนเรงดวนในการจัดการฝกอบรม แลวนําความตองการที่ตรวจสอบแลวมาวางโครงการ
ในการฝกอบรม ซ่ึงจะตองคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการฝกอบรมที่จะจัดตามจํานวนผูเขา
รับการฝกอบรม สถานที่ หัวขอบรรยาย งบประมาณ เปนตน  ตอจากนั้นก็จะนําโครงการเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อรับความเห็นชอบ และจัดวางระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการ ประเมินผล และ
การติดตามผล  
 
 วิเชียร  ชิวพิมาย (2528, หนา 6-16)  ไดกลาวถึง กระบวนการฝกอบรมควรประกอบดวย
กิจกรรมที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
 
   ประการที่ 1   การสรางหลักสูตรการฝกอบรม  เปนภารกิจที่สําคัญและมีความ
ยุงยากหลายประการ การสรางหลักสูตรการฝกอบรมไดแบงออกเปนขั้นตอนการดําเนินงาน 4 
ขั้นตอน คือ    1) การวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม เปนการศึกษาสภาพที่เปนปญหาของ
หนวยงานที่จะตองไดรับการปรับปรุงแกไขดวยวิธีการฝกอบรม  วิธีการวิเคราะหหาความจําเปนใน
การฝกอบรมมีหลายวิธีเชน การสังเกต การวิเคราะหงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การสํารวจ
ความตองการ เปนตน   2) กําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม เปนขั้นตอนของการดําเนินการ
ฝกอบรมที่ช้ีใหเห็นถึงเปาหมายและความตองการของการฝกอบรม ใหสามารถกําหนดกิจกรรมการ
ฝกอบรม เนื้อหาวิชาในการฝกอบรม และทรัพยากรที่ตองใชในการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม   3) 
เลือกเนื้อหาและวิชาสําหรับการฝกอบรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว     4) กําหนด
กิจกรรม และสื่อการฝกอบรมใหสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งคุณคาทางเทคนิคของกิจกรรม 
และส่ือที่จะถายทอดความรูไดอยางถูกตอง 
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   ประการที่ 2 การกําหนดโครงการการฝกอบรม เปนขั้นตอนการนําผลจากการ
วิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม วัตถุประสงค เนื้อหาวิชา และกิจกรรม รวมทั้งสื่อมา
กําหนดเปนโครงรางการฝกอบรม เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูดําเนินการฝกอบรมไดปฏิบัติตาม     
อันจะทําใหการฝกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค ตามปกติโครงการฝกอบรมจะประกอบดวยสวน
ตาง ๆ คือ  ชื่อโครงการ   หลักการและเหตุผล   วัตถุประสงค   หลักสูตร  ระยะเวลาในการฝกอบรม  
วิธีการฝกอบรม   วิทยากร   สถานที่   ผูดําเนินการฝกอบรม   งบประมาณ   ผลที่คาดวาจะไดรับ   
การประเมินผลและการติดตามผล 
 
   ประการที่ 3 การประเมินผลการฝกอบรม เปนขั้นตอนสําคัญในกระบวนการ
ฝกอบรม เปนตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จ ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงอุปสรรคและปญหาที่เกิดขึ้น 
    
 2.2.3 รูปแบบการฝกอบรม 
 รูปแบบการฝกอบรมมีมากมายหลายรูปแบบ และมีความสําคัญเพราะสามารถสงผลถึง
การบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของการฝกอบรมได  การกําหนดรูปแบบการฝกอบรมควร
จะตองคํานึงถึงความเหมาะสมของลักษณะงานและตรงกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรม
ดวย ซ่ึง กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2537, หนา 89)  ไดกลาวถึงรูปแบบของการฝกอบรมไว 3 รูปแบบ
ดังนี้ 
 
   รูปแบบที่   1 การฝกอบรมแบบชั้นเรียน เปนการฝกอบรมที่กําหนดใหมีตาราง
การฝกอบรมเปนรายชั่วโมง มีวิทยากรประจําชั่วโมง การฝกอบรมจะเนนหนักเกี่ยวกับการให
ความรูเปนสําคัญ การฝกปฏิบัติยังคงเปนการกระทําที่อยูในชั้นเรียน อาจมีการศึกษาดูงานบาง แต
จัดเพื่อประกอบการฝกอบรมเทานั้น 
 
   รูปแบบที่   2 การฝกอบรมที่ใหศึกษาดวยตนเอง เปนรูปแบบการฝกอบรมที่
ไดรับความนิยมไมนอย แตมิไดมีการติดตามผลโดยตรงวาผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมนั้นแตกตาง
จากการฝกอบรมดวยวิธีแรกอยางไร การจัดการฝกอบรมแบบนี้ จะตองมีการเตรียมผูเขารับการ
ฝกอบรมใหพรอม ใชวิธีการอานคูมือการฝกอบรมที่มอบใหศึกษาดวยตนเอง ลักษณะของคูมือการ
ฝกอบรมที่ผูเขาฝกอบรมตองศึกษาเองนั้นจะเปนลักษณะบทเรียนแบบโปรแกรม ผูเขารับการอบรม
ตองอานและทําแบบฝกหัดดวยตัวเอง อาจมีชวงระยะเวลาอีกครั้งหนึ่งที่ผูจัดฝกอบรมจะพบผูเขารับ
การฝกอบรมเพื่อใหคําชี้แนะ และอธิบายเนื้อหาสวนที่ไมเขาใจเปนการทบทวนความถูกตอง 
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   รูปแบบที่   3 การฝกอบรมโดยใชประสบการณตรง  จะมุงที่การใหคําแนะนํา
ประกอบกับการใหประสบการณแกผูเขารับการฝกอบรม   โดยมีรูปแบบการจัดอบรมที่ตางกัน
ออกไปไดแก         1) การฝกปฏิบัติในขณะทํางาน (on the job training)  การจัดการฝกอบรมแบบนี้
ผูจัดฝกอบรมจะใหผูเขารับการฝกอบรมฝกปฏิบัติในสถานการณจริง  โดยผูจัดฝกอบรมจะคอยให
คําแนะนําเทานั้น      2) การฝกอบรมดวยการศึกษาดูงานแหลงฝกศึกษาปฏิบัติตาง ๆ ตามโครงการ
ฝกอบรม     วิธีการนี้จะเนนการดูงานและเรียนรูขณะดูงาน โดยผูจัดฝกอบรมเปนผูควบคุมดูแล
จัดการดูงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค หลังจากดูงานแลวอาจมีการอภิปรายเกี่ยวกับผลที่ผูเขารับ
การฝกอบรมไดรับเพื่อประเมินและเพิ่มเติมใหผูเขารับการฝกอบรมไดผลตามจุดประสงคของการ
ฝกอบรม 3) การฝกอบรมแบบปฏิบัติการ ผูเขารับการฝกอบรมจะเรียนรูดวยการฝกปฏิบัติโดยตรง
จากเหตุการณจริง เชน ผู เขารับการฝกหัดภาษาตางประเทศตองอาศัยอยูกับครอบครัวของ            
ชาวตางประเทศ หรือการเขาคายลูกเสือชาวบาน เปนตน    4) การฝกอบรมแบบสรางเสริม
ประสบการณ เปนการฝกอบรมที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา  ผูเขารับการฝกอบรม
จะมีโอกาสสนทนาและแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณรวมกับบุคคลอื่น 
 
   จะเห็นไดวาการฝกอบรมมีหลายลักษณะทั้งนี้ขึ้นอยูกับเปาหมายและวัตถุประสงค
ของการฝกอบรมนั้นๆ  สําหรับโอดิออรเน (Odiorne, 1970, p.80)  ไดแบงการฝกอบรมเปน 3 
ประเภท คือ 1) การฝกอบรมทั่วไป (regular training program)  เปนการฝกอบรมเพื่อสนองความ
ตองการขั้นตนเพื่อใหบุคคลมีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางเหมาะสม 
เชน การปฐมนเิทศ   2) การฝกอบรมเพื่อแกปญหา (problem – solving training)  เปนการฝกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสูง มักมุงเนนในเรื่องการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
การปฏิบัติงาน   3) การฝกอบรมเพื่อพัฒนา (development training program)  เปนการฝกอบรมใน
ชั้นสูงเนนการมุงอนาคต เปนการฝกอบรมที่ชวยใหผูปฏิบัติงานมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคสามารถ
พัฒนางานใหกาวหนาขึ้น 
 
   จากที่ไดกลาวไวขางตนจะเห็นไดวาการฝกอบรมมีวิธีการที่แตกตางกันไป        
หลายวิธี   ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความสะดวกในการนําไปใช เชน การบรรยายในชั้นเรียน 
การประชุมอภิปราย การสัมมนา เปนตน  ซ่ึงประภาเพ็ญ  สุวรรณ (ม.ป.ป., หนา 233-238)  ไดทํา
การรวบรวมวิธีการฝกอบรมไวหลายวิธีการโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 27 

   วิธีที่   1      การบรรยาย (lecture) เปนวิธีการฝกอบรมที่วิทยากรเสนอแนวคิดและ
ขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับส่ิงตางๆ  โดยท่ัวไปวิทยากรจะเปนผูทําปฏิกิริยา  และผูเขารับการ
อบรมเปนฝายรับโดยการฟงและจดขอมูลตาง ๆ 
   วิธีที่   2     การอภิปรายเปนคณะ (group discussion)  โดยทั่วไปจํานวนสมาชิกที่
รวมในการอภิปรายเปนคณะจะมีประมาณ 3 – 6 คน ผูฟงจะมีสวนรวมในการอภิปรายในชวงเวลา
หลังการอภิปรายเปนคณะ  ซ่ึงสวนมากจะจัดใหผูเขารับการอบรมไดถามคําถามหรือเสนอความ
คิดเห็นทั่วไป 
   วิธีที่   3     การใชเทปบันทึกเสียงจะเปนประโยชนในการสรางและปรับปรุง
ทักษะในการติดตอส่ือสาร  การใชเทปบันทึกเสียงอาจจะใชรวมกับสไลดก็ได 
   วิธีที่   4     การสาธิต (demonstration) เปนการแสดงใหดูโดยมีการวางแผนอยางดี 
ซ่ึงการสาธิตนี้จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมไดเห็นวิธีดําเนินกิจกรรมบางอยาง ตลอดจนขั้นตอน
อยางละเอียดในการทํากิจกรรมนั้น ๆ 
   วิธีที่  5    การประชุมและการอภิปราย (conference and discussion) เปนวิธีการ
รวบรวมความคิดเห็น  ขอมูลหรือขอคิดของบุคคลที่มีประสบการณในดานตางๆซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการแกไขปญหาและเปนเปาหมายของการฝกอบรม โดยจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
ควรมีประมาณ 10 – 25 คน 
   วิธีที่   6    การประชุมกลุมเล็ก (sub-group or buzz group)   เพื่อแกปญหาหลาย
ปญหาในระยะเวลาที่จํากัด หรือถาผูเขารับการฝกอบรมมีมากเกินไป ทําใหทุกคนไมสามารถมีสวน
รวมไดทั่วถึงก็อาจจะแบงกลุมเปนกลุมเล็ก ซ่ึงจะเปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความเห็นไดมากขึ้น
ในชวงเวลาที่จํากัด 
   วิธีที่   7   วิธีการระดมสมอง (brain – storming)  เปนวิธีการรวบรวมความคิดเห็น
จากผูเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลาอันสั้น การระดมสมองเปนวิธีการประชุมชนิดหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพมากในการเลือกปญหา หาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางในการแกปญหาหรือหา
ขอยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยความคิดเห็นของกลุมบุคคลเปนเครื่องตัดสิน 
 
 2.2.4 ขั้นตอนในการฝกอบรม 
 การฝกอบรมเปนกระบวนการใหความรูแกผูเขารับการฝกอบรม ซ่ึงมีขั้นตอนและวิธีการ
ในการดําเนินการฝกอบรมหลายขั้นตอนดังนี้ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2537, หนา 90-94) 
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   ขั้นที่   1    กําหนดจุดประสงค 
   การกําหนดจุดประสงคของการฝกอบรมจะตองบงชี้ใหชัดเจนวาตองการใหเกิด
อะไรขึ้นหลังการฝกอบรมหรือเมื่อส้ินสุดการฝกอบรม การฝกอบรมที่มีจุดประสงคชัดเจนจะชวย
ใหผูจัดฝกอบรม สามารถจัดการฝกอบรมไดภายในเวลาที่เหมาะสม เนื้อหาสาระที่อบรมและวิธีฝก
ปฏิบัติจะชัดเจนสามารถนําไปใชไดจริง และการกําหนดจุดประสงคจะตองคํานึงถึงความตองการ
จัดใหมีการฝกอบรมที่สําคัญ 2 ประการ คือ ความตองการที่จะพัฒนาหนวยงานกับความตองการ
บริการสังคม 
 
   ความตองการจัดใหมีการฝกอบรมดังกลาวขางตน จะทําใหลักษณะและรูปแบบ
การจัดฝกอบรมแตกตางกันกลาวคือ ความตองการพัฒนาหนวยงาน เปนส่ิงจําเปนของการบริหาร
จัดการ ไมมีหนวยงานใดที่สามารถจะทํางานของตนใหเกิดการพัฒนาไดโดยไมตองมีการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงประการใดเลย     ลักษณะความตองการพัฒนาหนวยงานมีเปาหมายคือ  1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน เปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ หรือเจตคติใหแกผูปฏิบัติงานได ปฏิบัติงาน
ตามลักษณะที่เปล่ียนแปลงหรือกาวหนาไปไดโดยคลองตัว เปนขวัญและกําลังใจแกผูทํางานใหได
เปล่ียนบรรยากาศจากการทํางานไปเปนการฝกอบรมทําใหเกิดความกระปรี้กระเปราและกระตือ     
รือรนตอการทํางาน และเปนการพัฒนาองคการหรือการลดขอขัดแยงระหวางผูปฏิบัติดวย                  
2) เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการและเปนการจัดการฝกอบรมที่มุงเนนวิชาการใหแกผูปฏิบัติใน
สายงาน การฝกอบรมจะเนนเนื้อหาทางวิชาการเปนหลัก 3) ขยายหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร
ดานความรูความสามารถดูเหมือนจะเปนความจําเปนเมื่องานของหนวยงานขยายกวางออก ทั้งนี้
นอกจากจะเปนการปฐมนิเทศแลวยังเปนการสรางความรูความเขาใจตอนโยบายและแนวทางของ
การขยายและพัฒนาหนวยงานดวย     4) เพิ่มวิทยฐานะแกผูปฏิบัติงาน การจัดการฝกอบรมตาม
ความตองการนี้เปนการจัดอยางมีเงื่อนไข ผูเขารับการฝกอบรมสามารถใชผลจากการฝกอบรมไป
ขอผลงานหรือขอเลื่อนตําแหนง หรือเปล่ียนบทบาทของตนเองไปในทางที่มีการยอมรับกันมากขึ้น 
 
   สวนการจัดการฝกอบรมตามความตองการบริการแกสังคมนั้น  การจัดการ
ฝกอบรมนี้บางทีเปนภารกิจโดยตรงของหนวยงานที่จะตองจัดตัวอยางเชน  การจัดอบรมชางตัดเสื้อ
ของวิทยาลัยสารพัดชาง เปนตน  แตบางครั้งก็เปนการจัดทําขึ้นเพื่อขยายบริการสูสังคม โดยมี
เปาหมายของการจัดการฝกอบรมคือ  1) ขยายบริการเพื่อการพัฒนาชุมชน เชน โครงการอบรมการ
ชวยเหลือตนเองของชุมชน โครงการอบรมกฎหมายชาวบาน เปนตน 2) เผยแพรวิชาการแกสังคม 
เปนการจัดบริการทางวิชาการใหแกผูสนใจโดยทั่วไป จุดมุงหมายของการอบรมจะเนนที่ขอความรู
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ที่จะใหกับผูเขารับการฝกอบรมเชน การฝกอบรมคอมพิวเตอร เปนตน  การฝกอบรมเพื่อเผยแพร
วิชาการจะขึ้นอยูกับนโยบายและขอบขายหนาที่ของหนวยงานนั้น ๆ มากกวาการจัดประจําโดย
ความจําเปน 
 

   เมื่อทราบถึงความตองการที่จะจัดฝกอบรมแลว จึงนําความตองการนี้มาเปน
แนวทางของการกําหนดจุดประสงคของการฝกอบรมวาทําขึ้นเพื่ออะไร และกําหนดวิธีการที่จะนํา 
ไปสูเปาหมายที่ตองการไดอยางไร  ทั้งนี้ในการกําหนดจุดประสงคตามที่ไดกลาวไวขางตนสามารถ
จําแนกออกเปน 3 ดานคือ ความรูที่ผูเขารับการฝกอบรมจําเปนตองรู  ทักษะปฏิบัติที่ผูเขารับการ
ฝกอบรมจะตองฝกใหเปน  และเจตคติที่ตองสรางเสริมใหเกิดขึ้นกับผูเขารับการฝกอบรม 
 

   ขั้นที่   2    กําหนดลักษณะและรูปแบบการฝกอบรม 
   ดังกลาวแลววาลักษณะของการฝกอบรมมี 3 ลักษณะคือ การฝกอบรมบุคลากรใน
สายงาน การฝกอบรมทางวิชาการ และการฝกอบรมตอเนื่อง การที่จะทราบไดวาการฝกอบรมจะ
เปนลักษณะใดนั้นใหพิจารณาจากจุดประสงคของการฝกอบรม คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
และความตองการของหนวยงานที่จัดใหมีการอบรม ขอมูลทั้ง 3 ดานนี้ จะเปนขอบเขตในการ
กําหนดรูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสมและสรางความนาสนใจแกผูเขารับการฝกอบรม 
 

   ขั้นที่   3    สรางหลักสูตรการฝกอบรม 
   หลักสูตร หมายถึง เนื้อหาวิชาที่จะอบรม แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผล เมื่อมีจุดประสงคของการฝกอบรมควรจะตองนําแนวทางนั้นมาพิจารณาเพื่อ
กําหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรใหเปนไปตามที่ตองการ ความลึกและขอบเขตของเนื้อหา
ความรูที่จะใหแกผ ู เขารับการฝกอบรมนั้นจะตองพิจารณาจากจุดประสงค พื้นความรูของผูเขารับ
การฝกอบรม ทั้งนี้จําเปนตองระลึกไวเสมอวาผูเขารับการฝกอบรมมิใชไมรูส่ิงใดเลย อยางนอยเขา
จะมีประสบการณมากอน โดยเฉพาะการฝกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผูเขารับการฝกอบรมในสาย
งาน ดังนั้นการกําหนดแนวทางการจัดการฝกอบรม ใหพิจารณาตามรูปแบบการฝกอบรมประกอบ
กับวิธีการกระตุนเราใหผูเขารับการฝกอบรมไดฝกหัดทํา กระบวนการที่จะตองจัดใหมีในโครงการ
ฝกอบรมคือ การใหความรู และการฝกปฏิบัติ สวนวิธีการอาจจะเปนวิธีการฝกอบรมตามปกติ  คือ  
รับความรูและฝกปฏิบัติก็ได หรือจะเนนทิศทางการฝกอบรมเปนการเฉพาะก็ได 
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   ขั้นที่   4     วางแผนการจัดการฝกอบรม 
   การวางแผนการจัดการฝกอบรม ประกอบดวย  การกําหนดระยะเวลาการฝกอบรม
การจัดเชิญวิทยากร  การจัดสถานที่  การจัดเอกสาร  การประเมินงบประมาณ  การเขียนแผนและขอ
อนุมัติโครงการ  การกําหนดผูรับผิดชอบและดําเนินงาน   และการติดตอประสานงาน 
 
  ขั้นที่   5     ดําเนินการฝกอบรมตามแผน 
  เปนการดําเนินการจัดการฝกอบรมที่ไดกําหนดไวในแผน ผูจัดฝกอบรมจะตอง
ควบคุมใหการฝกอบรมเปนไปตามแผน การปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรมระหวางดําเนินการจะเกิด
ผลเสียอยางมากตอโครงการ     ทั้งนี้เพราะผูเขารับการฝกอบรมจะปรับตัวไมทัน ทําใหเบื่อและขาด
ความสนใจตอการฝกอบรมที่จัดขึ้น 
 
  ขั้นที่   6    ประเมินผลการฝกอบรม 
  การประเมินผลการฝกอบรมสามารถจัดทําเปน 2 แนวทาง คือ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผูเขารับการฝกอบรม ซ่ึงจะประเมินทันทีเมื่อส้ินสุดการฝกอบรม และการติดตาม
ประเมินผลดานความพึงพอใจ และผลงานของผูเขารับการฝกอบรม  ดวยการติดตามประเมินผล
เปนระยะ ๆ ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับเปาหมาย และความสําคัญของการฝกอบรมนั้น ๆ  
 
  จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาวขางตน 
สามารถสรุปเปนขั้นตอนที่สําคัญในการฝกอบรมได 4 ขั้นตอนคือ ขั้นศึกษาสภาพปญหาและความ
ตองการของการฝกอบรม    ขั้นการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม    ขั้นดําเนินการฝกอบรม   และ
ขั้นประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรม  ซ่ึงขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางใน
การศึกษาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําสําหรับสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้ 
 

2.3  แนวคิดปรัชญาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร                       
  
 จากการศึกษาแนวคิดทางปรัชญาการศึกษา  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะปรัชญาทาง
การศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
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 2.3.1  ปรัชญาการศึกษากลุมพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 
 แนวคิดกลุมพิพัฒนาการนิยมหรือกลุมที่เนนการปฏิบัติ (pragmatism)  ซ่ึง ชารล แซน
เดอร เพียช (Charles Sanders Peirce)  เปนผูเร่ิมตนแนวคิดนี้ ตอมา วิลเลียม เจมส (William James) 
และจอหน ดุย (John Dewey)  ไดเสนอแนวคิดทางปรัชญาการศึกษา ตามแนวคิดนี้วาสัจภาวะไม
เปนส่ิงคงที่ ธรรมชาติของสิ่งตางๆ ขึ้นอยูกับขอมูลทางประสบการณ  ไมควรใหความเชื่อถือแกส่ิง
ที่เหนือธรรมชาติ ทฤษฎีความรูเกิดจากปฏิกิริยาสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยเปน
ผูสรางความรู ไมใชอยูในฐานะรับทราบความรูอันมีอยูแลว ความคิดที่ถูกตอง คือความคิดที่
สามารถนําไปปฏิบัติได หรือความคิดใดจะถูกก็ตอเมื่อมันใหผลเปนที่ยอมรับไดหลังจากทดสอบ
แลว วิธีที่จะรูความจริงไดก็ตองอาศัยแบบแกปญหาเชิงวิทยาศาสตร คือ รูจักปญหา ตั้งสมมุติฐาน 
รวบรวมขอมูล วิเคราะห ทดลองและ สรุปผล (McNergney and Herbert, 1998, p.145-146) 
  
 การกําหนดเปาหมายการศึกษาตามปรัชญาการศึกษากลุมพิพัฒนาการนิยมนี้ คือการมุง
พัฒนาบุคคลทางดานเทคนิค การอาน การพูด การฟง สุขภาพ คุณธรรม และการมีความคิด
สรางสรรค การสรางมนุษยสัมพันธ การสรางความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ การสรางความ
รับผิดชอบในฐานะที่เปนพลเมืองและเขาใจแนวทางการเปนพลเมืองดี เพื่อใหบุคคลสามารถ
ประยุกตความรูและทักษะเพื่อชีวิตในสังคมประชาธิปไตย หลักการทางการศึกษานี้ยึดแนวคิดที่วา 
การศึกษาคือชีวิต มิใชเตรียมตัวเพื่อชีวิต การเรียนการสอนยึดเด็กเปนศูนยกลาง บทบาทของผูเรียน
เปนผูปฏิบัติ และมีสวนรวมในการปฏิบัติในกิจกรรมกลุมและการทดลอง ครูเปนผูเสนอแนะ 
ชวยเหลือ สอนตามแนวทางวิทยาศาสตร การเรียนการสอนเปนวิธีการแกปญหา การสังเกตและการ
ฝกหัดปฏิบัติการ เปนการสรางสรรคประสบการณ ครูมีบทบาทในทางแนะนําไมใชส่ังการ 
โรงเรียนคือภาพจําลองของสังคมจริง หลักสูตรในโรงเรียนตองไมเนนทักษะในเนื้อหาวิชา หรือ
จําแนกเนื้อหาวิชา แตเนนเนื้อหาที่นําไปสูการเขาใจชีวิตและสังคมจริงๆ ใหความสําคัญแกความคิด 
และใหเสรีภาพทางวิชาการแกคนทุกคน 
 
 2.3.2 ปรัชญาการศึกษากลุมอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) 
 ปรัชญากลุมนี้เช่ือวาจักรวาลที่มนุษยเปนอยูนี้ไมมีความแนนอน นอกจากประสบการณ
ของมนุษยเทานั้น โลกและพลังแหงธรรมชาติที่มีอยูไมไดมีการจัดเรียงกันไวอยางเปนระเบียบ   
ดังนั้นชีวิตมนุษยที่มีอยูจะเปนตัวของบุคคลนั้น การที่เปนตัวของบุคคลนั้นเพราะเกิดจากการกระทํา
ของตนเอง สําหรับแนวคิดตามปรัชญากลุมนี้จะใหความสําคัญกับการเลือกของบุคคลวา บุคคล
สามารถเลือกสิ่งที่ตองการจะเปน บางคนยินยอมที่จะใหผูอ่ืนเลือกใหแกตนเอง ซ่ึงเปนแนวทาง
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หนึ่งของการเลือก แนวคิดของกลุมนี้จะไมปฏิเสธเกี่ยวกับจริยธรรมหรือบรรทัดฐานทางสังคม  
แนวคิดนี้จะกระตุนใหบุคคลไดเผชิญกับความขัดแยงทางคานิยมที่แตกตางกัน เพื่อท่ีจะไดใสใจใน
สถานการณที่เปนอยูอยางแทจริง  และเลือกในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมที่สุดสําหรับพวกเขา เพราะเมื่อ
ไมมีการควบคุมหรือปลอยใหบุคคลเปนอิสระนั้นจะทําใหเกิดความรับผิดชอบตอการกระทําของ
เขาเอง ซ่ึงจะทําใหเกิดความคิดที่ใหอิสระแก ผูอ่ืนดวย (McNergney  and Herbert, 1998, p.140-141)   
  
 เปาหมายของการจัดการศึกษาของกลุมปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวะนิยมนี้ มุงพัฒนา
บุคคลตามสภาพที่แทจริงซึ่งมีอิสระที่จะเลือกและแสดงความรับผิดชอบตอการปฏิบัติ บทบาทของ
ผูเรียนจะพัฒนาทางดานความเปนอิสระ  การมีวินัยในตนเอง  การตั้งเปาหมาย และการใช
กระบวนการแกปญหา บทบาทของครูจะทําหนาที่กระตุนผูเรียนใหรูจักความจริง รูจักการแสวงหา
ความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต และการแสวงหาเสรีภาพ สําหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนนั้นใช
วิธีการสอนที่มุงเนนการอภิปรายและการวิเคราะห  
 
 2.3.3 แนวคิดปรัชญาการศึกษากลุมมนุษยนิยม (Humanism) 
 นักปรัชญาและนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยมนี้ใหความสนใจเกี่ยวกับการเคารพ     ความ
เอาใจใสและความเมตตากรุณาแกเด็กนักเรียน และการใหการอบรมสั่งสอนเพื่อเกิดการพัฒนาการ
อยางเหมาะสมทางดานศิลปะ พฤติกรรมทางสังคม และกฎทางจริยธรรม โดยที่แนวคิดของปรัชญา
การศึกษากลุมมนุษยนิยมนี้มุงเนนความเปนอยูของมนุษยและสิ่งที่ทําใหมนุษยตางจากสัตว 
เพราะวามนุษยมีอิสระ สามารถสรางตนเอง มีความตั้งใจจริงที่เปนอิสระ มีการรูจักตนเองและ
ยอมรับตนเอง และโดยธรรมชาติทางดานจิตวิทยานั้นจะเห็นวามนุษยมีความสามารถที่จะยอมรับ
ตัวเอง รูจักศักยภาพของตนเอง สามารถที่จะนําพาตนเองสูเปาหมายได มีความสัมพันธกับผูอ่ืน 
สามารถคนควาหาความหมายของชีวิตได (McNergney & Herbert, 1998, p.136-137)   
 
 แนวคิดของกลุมนี้เชื่อวา ตามธรรมชาติการพัฒนาของมนุษยนั้นจะพัฒนาทาง ดาน
มโนคติซ่ึงพัฒนาตามระดับอายุของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเคารพตนเอง ความพึงพอใจใน
ระดับที่ตํ่าจะเปนฐานใหเกิดความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้น การเรียนรูของมนุษยนั้นตองเปนการ
เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง เกิดจากการทดลอง กลุมมนุษยนิยมเชื่อวานักเรียนไมควรจะไดรับการบีบ
บังคับใหไดเกิดการเรียนรู แตควรจะไดเรียนรูจากสิ่งที่ เขาตองการเรียนและสิ่งที่ตองการรู 
กระบวนการเรียนรูเปนสิ่งที่สําคัญในการแสวงหาความรู ความจริง และทักษะตางๆ ผูเรียนสามารถ
ที่จะประเมินตัวเอง และไมสมควรที่จะไดรับการประเมินจากครูผูสอนหรือผูใหญคนอื่น สภาวะ
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ทางอารมณที่ดีของผูเรียนจะเปนสวนสําคัญในกระบวนการเรียนรู สถาบันการศึกษาจะตอง
ปราศจากการขมขู และผูเรียนจะตองมีความรับผิดชอบและมีความสุขกับการเรียนรูดวยตัวเอง 
นอกจากนั้นควรวางเปาหมายทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความเปนมนุษยของผูเรียนใหเต็ม
ศักยภาพ 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดปรชัญาหลักสูตรการฝกอบรมโดยการบูรณาการแนวคดิ
ของนักปรัชญากลุมพิพัฒนาการนิยม กลุมอัตถิภาวะนิยม และกลุมมนุษยนิยม เพื่อพัฒนาหลักส ูตร
การฝกอบรมโดยยึดผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ผูเขารับการฝกอบรม
มีอิสระที่จะเลือกปฏิบัติตามความตองการของตนเอง มีอิสระในการคิด การตัดสินใจและสามารถ
สรางขอคนพบดวยตนเอง เปนการจัดการฝกอบรมเพื่อสนองความตองการของผูเขารับการ
ฝกอบรม โดยมุงใหผูเขารับการฝกอบรมไดคนพบ  และพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองอยาง
เต็มศักยภาพ 
 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา 
 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา ทั้งจากเอกสารตําราและ
หนังสือตางๆ สามารถสรุปสาระสําคัญเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ 
 
 2.4.1  ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา 
 คําวา “ผูนํา”  นั้นมีผูใหความหมายมากมายและมีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ ผูนํา
หมายถึง  บุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในกลุม และเปนที่ยอมรับของกลุมในการที่จะนํา
กลุมไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2540, หนา 1-3 ; Halpin, 1966, 
p. 77)  ในขณะที่คําวา “ภาวะผูนํา” ก็มีผูใหความหมายไวอยางหลากหลาย โดย Hemphill and Coon 
(1957, p.1-25)  ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนําหมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการกํากับ
กิจกรรมของกลุมไปสูเปาหมายรวมกัน  ในขณะที่ Stogdill (1974, p. 2-18) มีความเห็นวาภาวะผูนํา
เปนกระบวนการของการใชอิทธิพลตอกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมเพื่อการตั้งเปาหมายและบรรลุ
เปาหมาย และ Pfeffer (1981, p. 4-19) ไดเสนอวา ภาวะผูนํามีลักษณะเปนการทําเชิงสัญลักษณ 
(leadership as symbolic action) บุคคลที่มีภาวะผูนํามีหนาที่สรางความสมเหตุสมผล (sense-
making)  ในนามบุคคลอื่นและเปนผูสรางฉันทานุมัติใหเกิดขึ้นแกคนเหลานั้น  นอกจากนั้น 
Richard and Engle (1986, p.199-215) ไดเสนอวา ภาวะผูนํา หมายถึง การจุดประกายวิสัยทัศนให
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ผูอ่ืนไดมองเห็นพรอมทั้งปลูกฝงเปนคานิยมและสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหสามารถ
ปฏิบัติไดสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับ Jacobs and Jaques (1987)  ที่มีความเห็นวา ภาวะผูนําเปน
กระบวนการที่ทําใหเกิดจุดมุงหมายเพื่อกอใหเกิดผลในการรวมพลังที่ทําใหบรรลุเปาหมาย  ดังนั้น
ภาวะผูนําจึงเปนกระบวนการสรางความสมเหตุสมผล  ในการทํางานรวมกันของบุคคลตาง ๆ เพื่อ
สรางความเขาใจและความผูกพันใหเกิดขึ้นและนําไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน (Drath and 
Palus, 1994) 
 
 จากความหมายของภาวะผูนําที่มีผูใหไวดังกลาวขางตน Bass and Avolio (1990, p 231-
272) ไดทําการสรุปรวบรวมความหมายของภาวะผูนําและจําแนกความหมายของภาวะผูนําออกเปน 
12 กลุมไดดังนี้ 
  1)  ภาวะผูนําในฐานะที่เนนกระบวนการของกลุม (leadership as a focus of group 
processes)  ตามแนวคิดนี้ กําหนดตําแหนงของผูนําเปนจุดศูนยกลางหรือจุดแกนกลางของกิจกรรม
กลุมนิยามภาวะผูนําตามแนวนี้จึงมักสะทอนผูนําเปนจุดรวมของความรวมมือจากบุคคลตางๆ ใน
กลุมที่มีความแตกตางกัน 
  2)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ (leadership as a 
personality and its effects)  คํานิยามตาง ๆ ของภาวะผูนําตามแนวนี้ สวนใหญจะใหความหมาย
ภาวะผูนําโดยยึดหลักดานคุณลักษณะปรุงแตง (personality attributes) หรือคุณสมบัติที่เปนจุดเดน
ของตัวผูนําเอง  ซ่ึงสามารถทําใหผูอ่ืนเต็มใจที่จะปฏบิัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จ 
  3)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการกระทําหรือพฤติกรรม (leadership as an act or 
behavior) เปนนิยามที่มีแนวคิดเนนพฤติกรรมหรือการกระทําในสวนของผูนําที่มีผลใหเกิด
พฤติกรรม หรือการกระทําขึ้นในบุคคลอื่นรวมทั้งการกระทําของผูนํารวมกับผูอ่ืนในการดําเนินการ
ไปในทิศทางเดียวกัน  คํานิยามเหลานี้เปนความพยายามที่จะหาคําตอบวา “ผูนําทําอะไร” 
  4)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบรรลุเปาหมาย (leadership as an 
instrument of goal achievement)  ความหมายของภาวะผูนําตามแนวนี้เชื่อวา ภาวะผูนําเปน         
แรงขับเคลื่อนสําคัญที่ชวยในการจูงใจและการประสานงานขององคการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย        
ที่กําหนด 
  5)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนเครื่องมือในการบรรลุเปาหมาย (leadership as an 
emerging effect of interaction)  แนวคิดของความหมายภาวะผูนําในกลุมนี้ ไมเชื่อวาภาวะผูนําเปน
เหตุ (cause) ทําใหเกิดการกระทําของกลุมแตภาวะผูนําเปนผล (result) ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ
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ระหวางสมาชิกของกลุมมากกวา      นิยามของภาวะผูนํากลุมนี้เชื่อวา ภาวะผูนําเปนผลหรือส่ิงที่
งอกเงยตามมา (effect or outgrowth) ที่เกิดขึ้นจาการปฏิสัมพันธของบุคคลตาง ๆ ในกลุมเปนหลัก 
  6)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนความแตกตางของบทบาท (leadership as a 
differentiated role) เปนกลุมของนิยามที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฏีบทบาท (role theory) ซ่ึงมีมุมมอง
ที่วา สมาชิกของระบบทางสังคมจะมีบทบาทที่แตกตางกันตามความจําเปนตอการทําใหระบบ
สังคมเจริญกาวหนา  ภาวะผูนําเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมดังกลาวที่กําหนดไวอยางชัดเจนในแง
ความตองการและบทบาทที่แตกตางกันในระบบสังคม (กลุม)  สมาชิกแตละคนจะมีบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบงานที่ตนไดรับมอบหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม  ภาวะผูนําในแนวนี้จึง
เปนบทบาทที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ  บทบาทของบุคคลอื่นเพื่อสรางความเจริญกาวหนาแก
ระบบสังคม 
  7)  ภาวะผูนําในฐานะที่มุงดานโครงสราง (leadership as the initiation structure) 
ทัศนะภาวะผูนําในแนวนี้เห็นวา เปนกระบวนการในการริเร่ิมและดํารงรักษาโครงสรางของบทบาท
และรูปแบบความสัมพันธของบทบาทตาง ๆ มีการระบุหนาที่ของภาวะผูนําในการทําใหระบบการ
ตัดสนิใจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลตามโครงสรางการบริหารจัดการ
ขององคการ 
  8)  ภาวะผูนําในฐานะเปนศิลปะที่กอใหเกิดการยินยอมตาม (leadership as the art 
of inducing compliance)  เปนกลุมของนิยามที่มองภาวะผูนําในแงการหลอหลอมกลุมเขากับ
เจตจํานง  ความตองการและความปรารถนาของผูนํา  มุมมองของการเปนผูนําที่กอใหเกิดการ
ยินยอมตาม และเปนการใชอิทธิพลในลักษณะทิศทางเดียวคือ จากผูนําถึงผูตามโดยไมสนใจตอ
ความตองการของผูตาม  นิยามภาวะผูนําจึงมองผูนําเปนผูควบคุมทางสังคมตอบุคคลอื่นหรือภาวะ
ผูนําเปนศิลปะที่กอใหเกิดการยินยอมที่ผูอ่ืนยอมปฏิบัติในสิ่งที่ผูนําตองการ 
  9)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนการใชอิทธิพล (leadership as the exercise of 
influence)  คําวา “อิทธิพล”  (influence) ของนิยามกลุมนี้มีความหมายที่มิใชเปนการครอบงํา 
(dominance) การควบคุม (control) หรือการบีบบังคับใหตองทําตาม (forcing of compliance) แต
อยางใด แตมีความหมายกวางที่เปนการใชความพยายามดวยวาทะการและกระบวนการสื่อสารให
เกิดการเห็นคลอยตาม  หรือเปนกิจกรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคลที่สามารถกอใหเกิดความ
รวมมือในการไปสูเปาหมายเมื่อคนเหลานั้นเห็นพองดวยหรือมีความตองการเชนนั้นดวยเชนกัน 
  10)  ภาวะผูนําในฐานะที่เปนรูปแบบของการจูงใจ (leadership as a form of 
persuasion)  นิยามภาวะผูนําตามแนวนี้สะทองถึงการจูงใจผูอ่ืนดวยวิธีการใชเหตุใชผลอยางหนัก
แนนเพื่อใหเกิดการเห็นดีเห็นงามตามตน  ดังตัวอยางที่อดีตประธานาธิบดีไอเซนเฮาวของสหรัฐให
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นิยามของภาวะผูนําวา  ภาวะผูนําคือความสามารถในการตัดสินใจวาตองทําอะไรและการทําให
ผูอ่ืนตองการที่จะทําตามการตัดสินใจนั้น 
  11)  ภาวะผูนําในฐานะความสัมพันธของอํานาจ (leadership as a power 
relationship) เปนการนิยามภาวะผูนําที่มาจากบทบาทการใชอํานาจ โดยเฟรนซและราเวน (French 
and Raven, 1959) ไดใหนิยามภาวะผูนําจากแงมุมของความสัมพันธของอํานาจแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ระหวางสมาชิกของกลุม เชน ความสัมพันธของอํานาจระหวางบุคคล  (interpersonal power) เปน
ผลที่เกิดจากอํานาจตาง ๆ ไดแก อํานาจจากการอางอิง (referent) อํานาจจากความเชี่ยวชาญ (expert) 
อํานาจจากการใหรางวัล (reward) อํานาจจากการบังคับ (coercive) และอํานาจตามกฎหมาย 
(legitimate) เปนตน 
  12)  ภาวะผูนําในฐานะเปนการผสมผสานขององคประกอบตาง ๆ ของภาวะผูนํา
เกิดเปนนิยามภาวะผูนําขึ้นใหมที่ใหความหมายที่กวางขวางครอบคลุมหลายดานไดมากขึ้น  
ตัวอยางเชน ภาวะผูนําคือการใชอิทธิพลที่มิใชบังคับขมขูเพื่อประสานสมาชิกใหรวมตัวเปนกลุมใน
การปฏิบัติภารกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกลุม (Jago, 1982) หรือ การผสมผสานระหวาง
อํานาจกับบุคลิกภาพ ซ่ึงเปนนิยามหรือความหมายของผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ (transformational 
leader) วาเปนผูที่มีทักษะเปนศูนยกลางของการเปลี่ยนแปลงที่ทรงความรู  ที่มีอํานาจและความมี
พลัง  ผูนําเชนนี้เปนผูนําที่มีความกลาหาญ  เอาใจใสตอผูอ่ืน ยึดมั่นและขับเคลื่อนดวยคานิยมและมี
ความสามารถปฏิบัติภารกิจในสถานการณที่ขาดความชัดเจนไดเปนอยางดี 
  
 2.4.2  คณุสมบัติของผูท่ีมีภาวะผูนํา 
 สตอกดิลส  (Stogdill, 1974,  p.62-65)  ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา และพบวา
ผูนําที่พึงประสงคนั้นควรมีภาวะผูนําดังนี้ 
  1)  มีเชาวนปญญาดี(intelligence)มีความเฉลียวฉลาด และมีความคิดอานที่เฉียบแหลม 
  2)  มีนิสัยรักการศึกษาคนควา (scholarship)  รักการแสวงหาความรู ติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงานที่ทําอยูเสมอ ทําใหมีความรูทันสมัย
และกวางขวาง 
  3)  เปนที่พึงในเรื่องที่ตนรับผิดชอบได (dependability)  มีความเขาใจอยางลึกซึ้ง
ในงานที่ทํา โดยศึกษาหาความรูในงานที่ทําอยูเสมอจนสามารถใหคําปรึกษาแนะนําผูอ่ืนได 
  4)  สนใจกิจกรรมและงานสังคม (activity and social participation) ไมเปนคน     
เก็บตัว มีความกระตือรือรนที่จะรวมกิจกรรมและสังคมกับกลุม สามารถเขากับคนทุกชั้นไดโดย       
ไมเคอะเขิน  มีมารยาทสังคมที่ดี 
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  5)  มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมดี (socio-economic status)  มีฐานะพอเลี้ยงตนเอง
ใหอยูในระดับเดียวกันหรือดีกวากลุม ไมเปนผูมีหนี้สินหรือหยิบยืมเพื่อนรวมงาน จนทําใหฐานะ
ตําแหนงทางสังคมดอยลง 
  6)  ความสามารถในการเขาสังคม (sociability)  เขากับคนไดดีทุกระดับ โดย
ปราศจากอาการหวาดกลัว เคอะเขิน รูจิตวิทยาในการสนทนา ปรับตัวใหเขากับคนอ่ืนไดและเปนผู
มีมารยามสังคมที่ดี 
  7)  มีความคิดริเริ่ม (initiative)  สามารถที่จะริเร่ิมสิ่งใหมใหเกิดประโยชนแก
หนวยงาน มีจินตนาการที่จะสามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนแกสวนรวมได 
  8)  มีความอดทน ทนตอความยากลําบาก (persistence)  ทนงานหนักและยุงยากได 
ทนตอปญหารอบดานโดยไมเสียกําลังใจ 
  9)  รูวิธีการทํางาน (knowing how to get things done) รูหลักในการทํางาน รูเร่ืองที่
ทําอยางแจมชัด และสามารถทําใหงานเสร็จไดเร็วมีคุณภาพ 
  10)  มีความเชื่อมั่นในตนเอง (self-confidence)  มีความเขาใจในขอบเขตความ 
สามารถของตนเอง หมั่นศึกษาหาความรูเสริมคุณคาของตนใหเปนผูที่มีความสามารถ มีความ
เชื่อมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ 
  11)  มีความตื่นตัวและมีความสามารถในการคาดการณขางหนาได (alertness and 
insight)   เปนผูที่มีความกระตือรือรน คลองแคลว วองไว และสามารถวิเคราะหคาดการณขางหนา
ไดถูกตองแมนยํา 
  12)  ใหความรวมมือกับหมูคณะ (cooperatives) ทําตัวเปนสวนหนึ่งของกลุมและ
ใหความรวมมือในการทํางานเชน อํานวยความสะดวก รวมประสานงานและใหบริการตางๆเปนตน 
  13)  เปนผูที่มีชื่อเสียง (popularity)  มีผลงานเปนที่ประจักษ และเปนที่รูจักของคน
ทั่วไป โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับหนาที่การงาน 
  14)  มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและคิดสิ่งใหม ๆ (adaptability)  เปนผูมี
นิสัยรักการเปลี่ยนแปลงใหเกิดผลดีแกหมูคณะ มีความสามารถในการประยุกตและดัดแปลงสิ่ง          
ตาง ๆ ใหเกิดคุณคาเสมอ 
 
 จุมพล  หนิมพานิช  (2539, หนา 352-353)  ไดกลาวถึง คุณสมบัติของผูนําที่ดีดังนี้ 
  1)  มีความรูเชี่ยวชาญในเรื่องเทคนิคหรือวิชาการที่รับผิดชอบ    คือ   การเปนผูนํา 
ความรู ความเชี่ยวชาญเปนเรื่องจําเปน ส่ิงที่ควรรูเชน วิธีการทํางาน รูวาอะไรควรทํากอนทําหลัง          
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รูจักแผนงาน  รูเครื่องมือที่ใช รูคุณภาพของงานที่ตองการ รูวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับงาน เปนตน  
ยิ่งผูนํามีความรอบรู ก็ยิ่งสามารถสรางความเชื่อถือใหกับผูใตบังคับบัญชามากยิ่งขึ้นเทานั้น 
  2)  มีความคิดสรางสรรค   ผูที่มีความคิดสรางสรรคจะมีคุณสมบัติดังนี้คือ  มี        
แรง จูงใจสูง อยากรูอยากเห็น ละเอียดออนตอปญหา มีความคิดคลองแคลวยืดหยุนเขาใจในสิ่งที่
เปนนามธรรม มีความสามารถในการตีความหมายและเตรียมการตางๆ มีอารมณขัน ใชถอยคําได
คลองแคลว นับถือตนเอง ขยัน รูจักตนเอง  เปนตน    การมีความคิดสรางสรรคเปนความจําเปน
อยางยิ่งอีกประการหนึ่งสําหรับผูนํา เพราะใชการกระตุนเราใจใหผูปฏิบัติงานอยากปฏิบัติงาน 
  3)  มีการตัดสินใจที่ดี  หมายถึง     การตัดสินปญหาตาง  ๆ   ในทางที่ถูกตองตรง
กับขอเท็จจริงโดยมีขอผิดพลาดนอย นั่นหมายความวาในการตัดสินใจแตละครั้ง จะตองไดมี
การศึกษาปญหาตาง ๆ กัน มีเหตุผลที่ดี และทําลงไปดวยความระมัดระวัง คํานึงถึงปญหาที่เกิดจาก
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขางหนา และเมื่อตัดสินส่ิงหนึ่ง ส่ิงใด หลังจากไดศึกษาปญหาอยางใด
แลว จะตองกระทําลงไปดวยความเด็ดเดี่ยว 
  4)  มีความสนใจ  เอาใจใส  และคอยปกปองคุมครองผลประโยชน ของผูใตบังคับ 
บัญชาเปนหลักธรรมดาที่ผูใตบังคับบัญชาตองการใหผูนํา หรือผูบังคับบัญชารูถึงงานที่ตนไดทํา    
ยิ่งถาผลงานนั้นดียิ่งอยากใหผูบังคับบัญชาไดรู  ฉะนั้นผูนําควรสนใจเอาใจใสในงานที่ผูใตบังคับ 
บัญชาทํา  ขณะเดียวกันก็อยากใหผูนําปกปองผลประโยชนที่ตนควรมีหรือควรได ไมวาจะเปน
ผลประโยชนในรูปของตัวเงิน เบี้ยเล้ียง คาลวงเวลา เปนตน 
  5)  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  ผูนําตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง เชน เมื่อตัดสิน
กระทํากิจกรรมใดๆ ไปแลวตองเชื่อมั่นวาจะทําสําเร็จ ไมหวั่นไหว ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการ
หนึ่ง  นอกจากนี้จะตองมีอารมณที่คงที่คือ มีความหนักแนนไมใชอารมณสวนตัวในการแกไข
ปญหา เมื่อมีวิกฤติการณเกิดขึ้นสามารถควบคุมได นั่นก็หมายความวาผูนําจะตองเปนผูบรรลุนิติ
ภาวะทางอารมณ 
  6)  มีรางกายเขมแข็งสุขภาพสมบูรณเพราะผูนําที่มีรางกายเขมแข็งสุขภาพสมบูรณ 
จะมีจิตใจดี เปนที่ยอมรับนับถือจากผูปฏิบัติงาน  เปนที่ดึงดูดใจผูอ่ืน เพราะเปนลักษณะที่จะทําให
ผูอ่ืนเชื่อถือได 
  7)  มีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็น หมายถึง การมีใจจดจอที่ดีและมีความ
เอาใจใสตอหนาที่หรือกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติอยูเสมอ ผูนําที่มีคุณสมบัตินี้จะรูวาทําไมบางสิ่ง
บางอยางเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอยางไร จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขอยางไรเพื่อจะทําใหผลงานดีขึ้น 
นอกจากนี้จะทําใหติดตอกับผูอ่ืนไดงาย ชวยใหกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานสําเร็จไปไดดวยดี 
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  8)  มีลักษณะเหนือกวาผูใตบังคับบัญชาหรือผูปฏิบัติงาน    ลักษณะที่เหนือกวา 
หมายถึง การเหนือกวาทางดานความคิด ผลงาน สถานะในองคการ และในบางกรณีอาจหมายถึง
ความเหนือกวาในสถานะสวนตัวดวย เชน มีบุคลิกภาพที่ดีกวา มีความกลาหาญกวา ที่วากลาก็คือ
ไมกลัวอันตราย ความลําบากหรือความเจ็บปวดใด ๆ โดยสามารถควบคุมไวได และความกลาหาญ
นี้จะตองมีทั้งกาย วาจา และจิตใจ   นอกจากนี้ยังมีความมั่นใจในสิ่งที่กระทําลงไป และมีความ
มั่นคงในความคิดของตนเอง 
  9)  มีลักษณะเปนนักกลยุทธ ผูนําที่กาวหนาจะตองเปนผูที่มีกลยุทธ      ความเปน
นักกลยุทธจะชวยใหปฏิบัติการใด ๆ อยางคลองตัวและเคลื่อนไหวอยูเสมอ ไมหยุดนิ่งอยูกับที่        
กลยุทธอาจถูกกําหนดโดยวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ แบบแผน วิธีงบประมาณ หรือแมแต
กฎเกณฑใด ๆ ก็ตาม 
  10)  มีความอดทนทํางานที่หนักอยูเสมอ ความอดทนคือความสามารถของรางกาย 
และความคิดจิตใจที่จะทนตอการปฏิบัติในหนาที่อยางใดอยางหนึ่งที่สมเหตุสมผลใหตอเนื่องและ
บรรลุผลสําเร็จได ความอดทนนี้เปนพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานใหบรรลุจุดหมายปลายทางได  
สําหรับการทํางานหนักมิไดหมายถึงทางกายแตอยางเดียว อาจหมายถึงการทํางานหนักทางปญญา 
ผูนําที่ดีตองไมหยุดนิ่งทํางานหนักกวาผูใตบังคับบัญชาเสมอ 
  11)  มีความยุติธรรม เห็นอกเห็นใจผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน ความยุติธรรม คือ 
การปฏิบัติตนเปนกลางไมเอนเอียงในการที่จะกอใหเกิดประโยชนหรือเปนโทษตอผูหนึ่งผูใด ความ
ยุติธรรมในที่นี้คือความเที่ยงธรรมนั่นเอง ไมเกี่ยวกับความยุติธรรมทางกฎหมายเพราะความ
ยุติธรรมในแงกฎหมายพลิกแพลงได สําหรับความเห็นอกเห็นใจนั้นประกอบไปดวยความเมตตา
กรุณาปราณีสงสารเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนในลักษณะนี้ไมเสียประโยชนกับสวนรวม ผูนําที่คอยเอาใจ
ใสในเรื่องทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชามากจะเปนเครื่องชวยผูกมัดจิตใจกันและกัน ผลที่ไดคือจะ
ไดรับความรวมมือรวมใจจากผูใตบังคับบัญชาทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
  12)  มีมนุษยสัมพันธดี ในเรื่องมนุษยสัมพันธผูนําที่ดีจะตองเขากับหมูคณะได ทํา
ตัวสนิทสนมกับทุกคนโดยสามารถวางตัวเปนกันเองและเปนที่ปรึกษาของผูใตบังคับบัญชา วิธีการ
สรางมนุษยสัมพันธนั้นผูนําตองรูเร่ืองความตองการตาง ๆ อาทิเชน ทางดานรางกาย ความปลอดภัย 
การยอมรับในสังคมของผูใตบังคับบัญชาและสิ่งสําคัญผูนําตองสนองตอบใหได เพราะเปนการ
เอาชนะจิตใจของผูใตบังคับบัญชา ทําใหความสัมพันธระหวางผูนํากับผูใตบังคับบัญชาเปนไป
ดวยดี  จูงใจใหรวมมือกระทํางาน 
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 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่น ๆ (2539,  หนา 398)  ไดรวบรวมผลการวิจัยถึงลักษณะ
ของผูนําที่มีประสิทธิผลตองมีลักษณะดังนี้คือ  มีความเฉลียวฉลาด    มีทักษะในความคิด                  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค       มีทักษะในเชิงการทูต  รูจักผูกมิตรไมตรี    มีทักษะทางการพูด            
มีความรูเกี่ยวกับงาน   มีทักษะในการจัดการอยางเปนระบบ    มีทักษะในการชักนําจูงใจผูอ่ืนและ  
มีทักษะทางสังคมสูง 
 
 นอกจากนี้ มารริเนอร  (Marriner, 1980)  ไดสรุปถึงคุณลักษณะของผูนําไวดังนี้คือ  ผูนํา
จะตองมีสติปญญาสูงกวากลุมบุคคลที่เขานําอยู   มีความคิดริเร่ิม สามารถคิดและทําสิ่งที่เปน
ประโยชน   มีความคิดสรางสรรค โดยสามารถตระหนักและคิดคนแนววิธีการแกปญหาที่ดี 
เหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริง  มีภาวะทางอารมณ โดยมีอารมณที่มั่นคง มีทิศทาง และจุดมุงหมาย   
มีทักษะในการสื่อภาษา  มีความสามารถชักจูงบุคคลอื่นใหปฏิบัติตาม โดยการใหขอเสนอ ใหขอมูล 
ไกลเกลี่ยปญหาขอขัดแยงได มีการรับรูถึงบุคคลที่เปนมิตรหรือศัตรู พรอมทั้งบรรจุในตําแหนงที่
เหมาะสม และมีการเขารวมกิจกรรมสังคม โดยสามารถเขากับบุคคลทุกกลุมและทุกประเภทได 
  
 2.4.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสรางความเปนผูนํา 
 ลักษณะของผูนําเปนลักษณะของผูที่จะมีอิทธิพลและนําผูอ่ืนได การเปนผูนําจึงเปน
ระบบของการปฏิสัมพันธที่ไมหยุดนิ่ง และตองอาศัยแนวคิดและทฤษฎีมาเปนพื้นฐาน  ทั้งนี้
แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ สามารถประมวลเปนรายละเอียดและนําเสนอในภาพรวมไดดังนี้ (ฟาริดา  
ฮิบราฮิม, 2538, หนา 23-28) 
 
  1)  ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา (Trait Theory) 
  เปนทฤษฎีที่เชื่อวาคนจะมีความเปนผูนําโดยธรรมชาติ คือ มีมาแตเกิด ไมได
เกิดขึ้นทีหลัง คนๆ นั้นจะแสดงบุคลิกลักษณะผูนําและสามารถนําไดดี เชน เปนคนฉลาด โดยมอง
จากความรู การตัดสินใจ การตีความ และการพูดชักชวน หรือเปนคนมีบุคลิก โดยปรับตัวไดดี ริเร่ิม 
ใหความรวมมือ ตื่นตัว มั่นใจในตัวเอง   มีความสมดุลทางอารมณ และควบคุมอารมณ อิสระ และมี
ลักษณะเดนเฉพาะ หรือเปนผูมีความสามารถโดยที่สามารถดึงคนใหเขามารวมมือ มีทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ มีเสนห มีลักษณะการพูด มีบทบาทและมีสวนรวมในการสังคม มีอํานาจเกียรติภูมิ
และศักดิ์ศรี เปนตน 
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   2)  ทฤษฎีพฤติกรรมความเปนผูนํา (Behavior Theory)  
  เปนทฤษฎีการมองผูนําเปลี่ยนจากคุณสมบัติเฉพาะตัวเปนการมองสิ่งที่ผูนําปฏิบัติ 
โดยถือเปนแบบฉบับผูนํา จึงเกิดมีผูนําหลาย ๆ ลักษณะตามวิธีการนําและตัดสินใจ ดังนี้ 
 
  ผูนําแบบอัตตา  (authoritarian) จะใชวิธีควบคุมกลุมในการทํางาน  ใชอํานาจจูงใจ
ชี้แนะดวยการออกคําสั่งสื่อสารทางเดียวจากระดับบริหารถึงระดับปฏิบัติ ตัดสินใจเองทั้งหมด แยก
งานตามระดับฐานะ ใชการตําหนิเพื่อทําโทษเมื่อกระทําผิด ลักษณะการปกครองดวยผูนําแบบนี้อาจ
อานงาย ผูปฏิบัติงานรูสึกมั่นใจไมมีขอคับของใจ ผลผลิตคอนขางสูง แตอาจขาดความคิดริเร่ิม การ
จูงใจตนเองและเอกสิทธิในงาน การทําแบบนี้อาจดีในชวงที่มีภาวะวิกฤติ  สวนใหญจะนิยมใชใน
วงการทหาร 
 
  ผูนําแบบประชาธิปไตย (democratic)  จะใชการควบคุมคอนขางนอย ใชการจูงใจ
โดยการใหรางวัลเปนเงิน หรือเกียรติยศ ชื่อเสียง แนะนําลูกนองดวยการตักเตือนและแนะแนว มี
การสื่อสาร 2 ทาง จากระดับบนสูระดับลาง และจากระดับลางถึงระดับริหาร เมื่อตัดสินใจจะขอ
ความเห็นจากกลุมเนน “เรา”  มากกวา  “ฉันและคุณ”  และนิยมการติชมอยางสรางสรรค ลักษณะ
ผูนําในลักษณะนี้เหมาะสําหรับกลุมบุคคลซึ่งตองทํางานรวมกันในระยะยาว สรางเอกสิทธ์ิและ
ความเจริญงอกงาม และมุงเนนการรวมมือ และการประเมินผลงานเปนพื้นฐาน บางครั้งอาจ
ตองการใชเวลานานในการตัดสินใจ จึงอาจไมเหมาะสมถาเปนการทํางานที่ตองการตัดสินใจที่ฉับ
ไวและรอไมได 
 
  ผูนําแบบปลอยตามเรื่อง  (laissez faire)  มีลักษณะพฤติกรรมเปนแบบยอมตาม
โดยใชการควบคุมนอยที่สุดหรือไมควบคุมเลย  กระตุนโดยใหการสนับสนุนตามที่ไดรับบทเรียน
จากกลุมคน หรือบุคคล ใหการชี้แนะนอยมาก ส่ือสารโดยใชการติดตอกับสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ของกลุม ทั้งในแบบจากเบื้องบนลงสูเบื้องลาง หรือจากเบื้องลางถึงระดับบริหาร ลักษณะผูนําแบบ
นี้อาจสรางขอคับของใจไดงาย เนื่องจากไมไดใหทิศทางการทํางาน ถากลุมมีความรับผิดชอบ มี
แรงจูงใจในตนเอง และควบคุมตนเองไดดี จะมีผลงานและการสรางสรรคคอนขางสูง ผูนําแบบนี้
จะใชไดดีถาปญหาและทางแกไขเปนทางตัน กําหนดขอบเขตไมชัดเจน อาจตองใหกลุมชวยกันคิด
หาทางออก 
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  3)  ทฤษฎีพฤติกรรมผูนําแบบสามมิติ (Three-Dimensional Leader Behavior 
Theory)  
  เรดดิน (Reddin, 1970, p.205-235) ไดพิจารณาพฤติกรรมการบริหารในดาน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน พบวา มนุษยมีพฤติกรรมผูนําพื้นฐานอยูในตัว  4  แบบ คือ 
   (1)  แบบแบงแยก   (separated style) เปนผูนําที่มุงงานต่ํา และมุงสัมพันธ
ต่ํา เปนนักอนุรักษนิยม มีความระมดัระวัง ชอบความเปนระเบียบ ชอบเขียนมากกวาพูด ยึดระเบียบ
เปนหลักปฏิบัติเพื่อความถูกตอง ชอบงานที่สมบูรณแบบ เปนผูนําที่มีความสม่ําเสมอ มีความอดทน 
เยือกเย็น ถอมตัว ชอบเก็บตัว ไมชอบแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ มีความคิดสรางสรรค
นอย นิยมการตอตานการเปลี่ยนแปลง และไมคอยรวมมือในการทํางาน 
   (2)  แบบสัมพันธ   (related style)  เปนผูนําที่มุงสัมพันธมากกวามุงงาน 
ถือวาคนในหนวยงานสําคัญที่สุด งานมีความสําคัญรองลงมา เนนการพัฒนาบุคลากร มีความเปน
กันเอง ไมชอบทําตัวเดน ชอบสนทนา เห็นใจผูรวมงาน ยอมรับและเห็นดวยกับผูอ่ืนงาย มีความ
เปนมิตร ชอบบรรยากาศที่อบอุน  มีความปลอดภัย 
   (3)  แบบเอางาน  (dedicated style) เปนผูนําที่มุงงานสูง มุงสัมพันธต่ํา 
ตอง ทํางานใหไดตามตองการ มีความกลาที่จะปฏิบัติทุกสิ่งชอบกําหนดงานใหผูใตบังคับบัญชา มี
ความ กาวหนาในบางเวลา มีความทะเยอทะยานสูงในการทํางาน 
   (4)  แบบผสมผสาน  (integrated style) เปนผูนําที่มุงงานสูง และมุง
สัมพันธสูง บริหารงานโดยใชอํานาจ ยึดอยูกับวัตถุประสงคและนโยบาย มีเทคนิคจูงใจผูรวมงาน
ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการทํางาน หรือมีความรับผิดชอบรวมกัน 
 
  นอกจากนี้ เรดดินยังเชื่อวา ผูนํามีพฤติกรรมที่แตกตางกัน  ซ่ึงจะกอใหเกิดการ
บริหารงานในสถานการณตาง ๆ ที่มีประสิทธิผลของงานแตกตางกัน  และเรดดินยังมองวา 
พฤติกรรมผูนําพื้นฐานทั้ง 4 แบบดังกลาวนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงเปนพฤติกรรมผูนําที่มี
ประสิทธิผล  4 แบบ ไดแก  ผูคุมกฎ (bureaucrat)   ผูพัฒนา (developer)   ผูบุกงาน (benevolent 
autocrat) และผูนําทีม (executive)  สวนผูนําที่ไมมีประสิทธิผล 4 แบบ ไดแก ผูทิ้งงาน (deserter)        
ผูเอาใจ (missionary)  ผูคุมงาน (autocrat)  และผูยอมความ (compromiser)  ดังแสดงในภาพ 4 
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  ภาพ  4     รูปแบบพฤติกรรมผูนําตามทฤษฎี  3  มิติของเรดดิน 
                                (ที่มา :      Reddin, 1970,  p. 13) 
 
 จากภาพ  4  แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมผูนําแบบมีประสิทธิผลประกอบดวย 
  (1)  แบบผูคุมกฎ (bureaucrat)  ไดแก  ผูนําที่ชอบทําตามกฎเกณฑขอบังคับปฏิบัติ
อยางเครงครัด  ถือวางานที่รับผิดชอบสําคัญที่สุด 
  (2)  แบบผูพัฒนา (developer)  ไดแก ผูนําที่มุงพัฒนาบุคคล มีความสามารถในการ
จูงใจ ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี เชื่อในความสามารถของทุกคน และไววางใจผูรวมงาน 

แบบมีประสิทธิผล (effective style) 

ผูพัฒนา 
(developer) 

ผูนําทีม 
(executive) 

ผูคุมกฎ 
(bureaucrat) 

ผูบุกงาน 
(benevolent 

autocrat) 

แบบพื้นฐาน   (basic styles)    

มิตรสัมพันธ 
(related)   

ผสมผสาน 
(integrated) 

เอาเกณฑ 
(separated) 

เสียสละ 
(dedicated) 

แบบไมมีประสิทธิผล (Ineffective Style) 

ผูเอาใจ     
(missionary) 

ผูยอมความ 
(compromiser) 

ผูทิ้งงาน 
(deserter)   

ผูควบคุม 
(autocrat)        

มุงความสัมพันธ 
(relationship oriented)   

มีประสิทธิผลลดลง          

มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น      

มุงงาน   (task oriented)   
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  (3)  แบบผูบุกงาน (benevolent autocrat)  ไดแก ผูนําที่มีความมั่นใจในการทํางาน
ของตน มีความชํานาญในการสั่งงานอยางมีศิลป ทําใหไดผลงานที่มีประสิทธิผล 
  (4)  แบบผูนําทีม (executive)  ไดแก ผูนําที่เปนตัวอยางที่ดี ใชบุคคลตาม
ความสามารถ สงเสริมการทํางานเปนทีม คํานึงถึงความสําเร็จของงาน และสัมพันธภาพกับ
ผูรวมงาน บรรยากาศการทํางานอบอุน ทําใหผูใตบังคับบัญชาทํางานเต็มความสามารถ เปนผลให
องคการบรรลุเปาหมายสูงสุด 
  
 พฤติกรรมผูนําแบบไมมีประสิทธิผล ประกอบดวย 
  (1)  แบบผูทิ้งงาน (deserter)  ไดแก ผูนําที่ขาดความสนใจทํางาน ขาดสัมพันธภาพ
กับผูรวมงาน หนีงาน ขัดขวางการทํางานของผูอ่ืน ไมคํานึงถึงความสําเร็จของงาน ไมนึกถึงขวัญ
ของผูรวมงาน เปนผูนําที่หยอนประสิทธิผล 
  (2)  แบบผูเอาใจ (missionary)  ไดแก ผูนําที่มีจิตใจดี นึกถึงสัมพันธภาพเหนือ       
ส่ิงอื่น มีความปรารถนาที่จะเห็นตนเองเปนคนดี และใหผูอ่ืนมองวาตนเปนคนดีดวย ไมกลาเสี่ยง 
ทําในสิ่งที่ผูรวมงานไมชอบ ใหความสนใจและเอาใจผูใตบังคับบัญชาโดยไมคํานึงถึงวัตถุประสงค
ขององคการ เปนผูนําที่หยอนประสิทธิภาพ 
  (3)  แบบผูคุมงาน (autocrat)  ไดแก ผูนําที่มุงงานเพียงอยางเดียว โดยไมคํานึงถึง
เร่ืองอื่น ไมมีสัมพันธภาพกับผูรวมงาน ไมมีความไววางใจกัน ชอบใชวิธีการขมขู บีบบังคับใหผูอ่ืน
ทํางาน และใชวิธีทํางานที่ตนเห็นวาดี โดยไมฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 
  (4)  ผูนํายอมความ (compromiser)  ไดแก  ผูนําที่ยอมรับความสําคัญของการมุง
คนและมุงสัมพันธภาพ แตไมสามารถผสมผสานทั้งสองอยางใหเขากันได จึงมีลักษณะเปนคนโลเล 
ไมกลาตัดสินใจ ถือเอาการประนีประนอมเปนวิธีการที่สําคัญในการทํางานโดยไมคํานึงถึงผลผลิต 
 
 จากทฤษฎีพฤติกรรมผูนําแบบสามมิติของเรดดินดังกลาวขางตน สามารถสรุปเปน
รูปแบบของพฤติกรรมที่ใชในสถานการณตาง ๆ กันไดดังนี้ 
  (1)  พฤติกรรมแบบผสมผสาน เมื่อใชในสถานการณที่ไมเหมาะสมก็จะกลายเปน        
ผูยอมความ ถาใชในสถานการณที่เหมาะสมก็จะกลายเปนผูนําทีม 
  (2)  พฤติกรรมผูนําแบบมิตรสัมพันธ  ถาใชในสถานการณที่ไมเหมาะสม เปนการ
เอาใจ และถาใชในสถานการณที่เหมาะสมจะเปนผูพัฒนา 
  (3)  พฤติกรรมผูนําแบบเอาเกณฑ ถาใชในสถานการณที่ไมเหมาะสมจะเปนผูคุม
งานและถาใชในสถานการณที่เหมาะสมจะเปนผูบุกงาน 
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  (4)  พฤติกรรมผูนําแบบเสียสละ  ถาใชในสถานการณที่ไมเหมาะสม จะเปน                
ผูควบคุมและถาใชในสถานการณที่เหมาะสมจะเปนผูบุกงาน 
 
 4)  ทฤษฎีผูนําตามสถานการณ (Contingency and Situational Leadership Theory) 
 ในการใชทฤษฎีขางตนดังกลาว เมื่อมองคุณลักษณะผูนําโดยมองตามบุคลิกลักษณะและ
มองที่การกระทําที่บอกแบบแผนของผูนํารวมกัน อาจใชไดไมเหมาะสมเพราะเปนการมองแคตัว
ผูนําไมไดมองสภาพแวดลอม  จึงมีการมองปจจัยอ่ืน ๆ ในสภาพแวดลอมที่ทํางาน ซ่ึงเขามามี
อิทธิพลตอแบบแผนผูนํา ทําใหจําเปนตองใชแบบแผนผูนําในหลาย ๆ แบบรวมกัน และตองนํา
ธรรมชาติของสถานการณมาใชคิด  รวมทั้งทักษะผูบริหารและความสามารถของกลุม ทั้งนี้ตอง
อาศัยความเปนผูนําที่ดีของหัวหนาอํานาจในตําแหนง และลักษณะงานที่ตองการทําใหสําเร็จ ถือได
วาตองรวมหลาย ๆ ลักษณะเขาดวยกัน คือ ผลผลิต งาน คน สัมพันธภาพ วุฒิภาวะของคนใน
หนวยงาน สถานการณที่กําหนดและแบบแผนผูนํา 
 
 5)  ทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agents Theory) 
 ทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลงของ บาส  (Bass, 1985) ไดนําทฤษฎีแรงจูงใจมาใชอธิบาย
มโนทัศนของผูนํา โดยบาสไดแบงประเภทของผูนําไวดังนี้ 
 

  (1)  ผูนําการแลกเปลี่ยน (transactional leadership)  ทฤษฎีนี้มีฐานคติวามนุษยมี
ความคิด มีเหตุผล ตองการผลลัพธสูงในสิ่งที่ตนไดทุมเทความพยายาม ดังนั้น บุคคลจะเลือกวิธี
ปฏิบัติที่ใหผลสูงสุด และในการเลือกปฏิบัตินั้นบุคคลจะพิจารณาตัวแปร 3 ตัว คือ 1) คุณคาหรือ
ความมากนอยของรางวัลที่องคการนั้นจะใหแกตน  2) ความเปนเครื่องมือของผลลัพธไปสูรางวัล     
และ 3) ความคาดหวังที่จะทุมเทพลังทํางานใหสําเร็จ ซ่ึงสรุปสาระสําคัญของทฤษฎีความคาดหวัง
ไววา คนจะทุมเทพลังทํางานหากเขารูวาเขาสามารถทําไดสําเร็จ และความสําเร็จนั้นเปนเครื่องมือ
ไปสูรางวัล และหากเปนรางวัลที่เขาอยากไดเขาก็จะทุมเทความพยายามมากขึ้น  ทั้งนี้  บาสได
อธิบายรูปแบบของผูนําการแลกเปลี่ยนวา ผูนําการแลกเปลี่ยนจะอธิบายผูตามใหเขาใจบทบาทและ
งานที่ผูตามตองทํา เพื่อใหบรรลุผลลัพธที่ผูนําตองการ และอธิบายวาผูตามจะไดรับอะไรบาง หาก
ทํางานไดสําเร็จ ซ่ึงจะทําใหผูตามเกิดแรงจูงใจที่จะทุมเทความพยายามเพื่อทํางานใหสําเร็จ เพราะรู
วาหากสําเร็จจะไดรับรางวัล ผูนําจะไดการเสริมแรงทางบวกที่เหมาะสมหากผูตามทํางานบรรลุผล
ลัพธ และจะเสริมแรงทางลบที่เหมาะสมหากผูตามทํางานลมเหลว  บาสไดวิเคราะหองคประกอบ
ของผูนําการแลกเปลี่ยนพบวา มี 2 องคประกอบคือ การเสริมแรงทางบวกอยางเหมาะสม  และการ
เสริมแรงทางลบอยางเหมาะสม 
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  (2)  ผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership)  บาส อธิบายวาผูนําการ
เปล่ียนแปลงเปนผูกระตุนใหผูสมถะหรือผูพอใจในสิ่งที่มีอยูเกิดความตองการอยางแรงกลามากกวา
ที่มีอยูเปนอยู ผูนําการเปลี่ยนแปลงใชระดับความตองการของมาสโลวในการกระตุนใหผูตามเกิด
ความตองการที่สูงขึ้น  และเมื่อจะทําการเปลี่ยนแปลง ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะใชวิธีการดังนี้คือ     
1) ทําใหผูตามเกิดความตองการที่สูงขึ้น   ใหสํานึกถึงความสําคัญและคุณคาของจุดมุงหมายและ
วิธีการที่จะบรรลุจุดมุงหมาย    2) ทําใหผูตามไมคํานึงถึงประโยชนสวนตนแตอุทิศตนเพื่อทีม 
องคการ และนโยบาย     3) โดยการกระตุนระดับความตองการเพื่อใหผูตามเกิดความตองการและ
ความจําเปนที่สูงขึ้น      ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของมาสโลวที่แบงระดับความตองการของคนเราไว
ดังนี้คือ  ความตองการดานรางกาย  ดานความปลอดภัย  ดานความรัก  ดานความนับถือตนเอง และ
ดานการบรรลุสัจจการแหงตนและความตองการเจริญงอกงาม    ทั้งนี้มาสโลวไดทําการวิเคราะห
ความแตกตางระหวางผูนําการแลกเปลี่ยนกับผูนําการเปลี่ยนแปลงไวดังนี้คือ 
   ก.  ผูนําการแลกเปลี่ยนยอมรับวัฒนธรรมดั้งเดิมขององคการ ในขณะที่
ผูนําการเปลี่ยนแปลงทําการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคการ ผูนําการแลกเปลี่ยนจะทํางานโดย
ยอมรับวัฒนธรรมขององคการ ซ่ึงประกอบดวย แกนของคานิยม เชน ปรัชญา เทคนิค ความเชื่อ 
อุดมการณ คานิยมที่มีมาแตเดิม  เนนการทํางานในระบบที่ตนรับผิดชอบใหดีที่สุด ทํางานใหเสร็จ
ทันเวลา เนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและไมเส่ียง สวนผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององคการ พยายามคนคิดประดิษฐใหม กอตั้งระบบคานิยมและความเชื่อ แลวเผยแพร
โดยกลาวออกมาอยางชัดแจงถึงสิ่งที่ตนเกิดขึ้น    เพื่อใหผูตามเกิดความผูกพันทางอารมณตอ
คานิยมใหม 
   ข.  การสรางแรงจูงใจ  ผูนําการแลกเปลี่ยนจะบอกผูตามอยางชัดเจนวา        
ผูตามจะไดรับอะไรบางหากปฏิบัติตามที่ผูนําชี้นํา ในขณะที่ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะกระตุนให        
ผูตามเกิดความตองการที่มากกวาเกา  และระบุจุดมุงหมายที่ควรจะบรรลุ ผูนําการแลกเปลี่ยนมี        
ขอตอรองในการใหรางวัล สวนผูนําการเปลี่ยนแปลงจะใชสัญลักษณ และสรางจินตภาพวาองคการ
จะดีขึ้นอยางไรบางหากบุคคลรวมมือกัน 
   ค.  การปรากฏตัวของผูนํา ผูนําการแลกเปลี่ยนมีอยูทั่วไปในองคการที่มี
ภาวะสมดุล แตผูนําการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏตัวข้ึนในชวงสมัยที่ เกิดความยุงยาก มีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วมาก เศรษฐกิจตกต่ํา งบประมาณถูกตัดทอน ขาดแคลนทรัพยากร มีขอ
ขัดแยง ประชาชนจะมีความวิตกกังวลสูงมาก  ผูนําที่ยิ่งใหญในประวัติศาสตรลวนเปนผูนําชนิดนี้
ทั้งสิ้น  ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะใชอิทธิพล 2 ทาง คือ ใชบุคลิกภาพสวนตัว และใชความที่ตนยึดอยู 
บุคลิกภาพของผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสัมพันธกันลักษณะพิเศษ คือ บารมี (charisma) 
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 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํา  สามารถสรุปไดวา บุคคลใดที่จะเปนผูนํานั้น
จําเปนตองมีภาวะผูนําและคุณลักษณะความเปนผูนําอยูในตัวเอง  แตอยางไรก็ตามภาวะความเปน
ผูนําและคุณลักษณะความเปนผูนํานี้สามารถสรางเสริมใหเกิดขึ้นไดในตัวบุคคล  ทั้งนี้การที่บุคคล
จะมีความเปนผูนําในลักษณะรูปแบบใดนั้น ก็มีแนวคิดและทฤษฏีอธิบายไวหลายทฤษฏี เชน 
ทฤษฏีคุณลักษณะผูนํา  ทฤษฏีพฤติกรรมความเปนผูนํา  ทฤษฏีพฤติกรรมผูนําแบบสามมิติ  และ
ทฤษฏีผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม 
 

 จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมทั้งจากหนังสือ เอกสาร 
และตําราตาง ๆ สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้คือ 
 

 2.5.1  ความหมายของการพัฒนาการทํางานเปนทีม 
 การพัฒนาการทํางานเปนทีมหมายถึง การกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่มีการ
วางแผนไวลวงหนา   เพื่อชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมในการทํางานและปรับปรุง
ความสามารถของสมาชิกทีมงานในการแกปญหาอันเกิดจากการทํางานรวมกันเปนทีม รวมทั้ง
เสริมสรางความสามัคคีของสมาชิกในทีมงาน การพัฒนาการทํางานเปนทีม จึงเปนกระบวนการที่
ทําใหคนกลุมหนึ่งหรือที่เรียกวา  “ทีมงาน” ซ่ึงมีจุดมุงหมายเดียวกัน สามารถทํางานรวมกันไดใน
ฐานะที่เปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ กระบวนการที่ทําใหทีมงานทํางาน
ไดผลดีและมีประสิทธิภาพพรอมทั้งสมาชิกในทีมงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน 
(Miller and Howard,1991 ; Parker,1991; Reddy,1988  อางใน เปรมวดี  คฤหเดช, 2540,หนา 17-19) 
 

2.5.2 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนาการทํางานเปนทีม 
 การที่จะพัฒนาใหทีมงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่
ไดวางไวรวมกันนั้น จําเปนตองอาศัยแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางานรวมกัน ซ่ึง
สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 

1)  ทฤษฎีการทํางานรวมกัน 
  โฮแมน (Homans, 1950  อางใน เปรมวดี  คฤหเดช, 2540,  หนา 19)  เปนผูหนึ่งที่
ไดอธิบายหลักสําคัญของทฤษฎีการทํางานรวมกันเปนทีมวา ประกอบดวยหลักพื้นฐานสําคัญ 3 
ประการ คือ กิจกรรม การกระทํารวมกัน และความรูสึก  ทั้ง 3 ประการนี้จะเกี่ยวเนื่องกันโดยตรง 
กลาวคือ ถาบุคคลภายในทีมงานมีสวนรวมในกิจกรรมมากเทาไร ความรูสึก และการกระทําของเขา
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จะมีมากขึ้นเทานั้น สมาชิกในทีมงานที่มีความเกี่ยวพันกันในลักษณะดังกลาวนี้จะมีแนวโนมที่จะ
รวมกันเปนทีมงานที่มีพลังสูง 
 
  2)  ทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการกลุม 
  กระบวนการกลุมเปนกระบวนการทํางานรวมกันของกลุมคน  ในการศึกษาทฤษฏี
เกี่ยวกับกระบวนการกลุมมุงศึกษาเพื่อหาความรูที่นําไปใชในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติ
และพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนั้นยังชวยเสริมสรางความสัมพันธและปรับปรุงการทํางานกลุม  
ทฤษฏีที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนกลุมมีหลายทฤษฎี ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ (ทิศนา         
แขมมณี  และคนอื่น ๆ, 2522 , หนา15-18) 
 
 (1)  ทฤษฏีวาดวยบุคลิกภาพของกลุม (Group Syntality Theory)  
ผูพัฒนาทฤษฏคีือแคทเทลล (Cattell) อาศัยหลักการจากทฤษฏีการเสริมแรงคือ กฎแหงผล (law of 
effect) เพื่ออธิบายพฤติกรรมของกลุม ซ่ึงประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน ดังนี้ 
     ก.  มิติของกลุม  ประกอบดวย (1) ลักษณะสมาชิกของกลุม คือลักษณะ
ตาง ๆ ของแตละบุคคลที่มารวมกันเขาเปนกลุม  ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล เชน เชาวน
ปญญา  เจตคติ  ความคิดเห็น  (2)  ลักษณะบุคลิกภาพของกลุม คือ พลังหรือผลที่กลุมสามารถ
กระทําใหเกิดขึ้น ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมที่กลุมแสดงออก  และครอบคลุมไปถึงวิธีการตัดสินใจของ
กลุม  (3)  ลักษณะของโครงสรางภายในกลุม  คือสัมพันธภาพระหวางสมาชิกภายในกลุม เชน 
บทบาทของสมาชิก  ตําแหนงของสมาชิกที่มีอยู  กลุมยอยในกลุมใหญ และการสื่อสารภายในกลุม  
     ข.  พลวัตของบุคลิกภาพรวมของกลุม  หมายถึง  การทํากิจกรรมหรือ
ความรวมมือของสมาชิกในกลุม  การกระทําของสมาชิกมีลักษณะ 2 ประการคือ (1)  ลักษณะที่        
ทําใหกลุมรวมกันได เปนลักษณะของความรวมมือในการทํากิจกรรมของสมาชิก เพื่อให
ความสัมพันธของสมาชิกเปนไปอยางราบรื่นและกอใหเกิดความสามัคคี  รวมแรงรวมใจกัน           
(2)  ลักษณะที่ทําใหกลุมประสบผลสําเร็จ  เปนกิจกรรมที่สมาชิกกระทําเพื่อใหกลุมบรรลุ
จุดมุงหมายที่วางไว 
 
 (2)  ทฤษฏีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุม (Exchange Theory)  
ผูพัฒนาทฤษฏีนี้คือ ธิโบท  และแคลลีย  (Thibaut and Kalley)  ไดอธิบายความสัมพันธระหวาง
สมาชิกกลุมและกระบวนการกลุม  ซ่ึงกอใหเกิดผลจากการรวมกลุม  แนวคิดนี้เปนพื้นฐานของการ
ทําหนาที่ในกลุมไดอยางดี  แนวคิดที่สําคัญมีดังนี้ 
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     ก.  ในการรวมกลุมมีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรม  และความสัมพันธ
ระหวางสมาชิก  โดยสมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกันดวยการสื่อสารหรือการแสดงพฤตกรรม  ซ่ึง
พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นตองเปนพฤติกรรมที่ไดรับการเลือกสรรขัดเกลาและพิจารณาวาแสดง
กับใคร อยางไรบาง  
     ข.  การเลือกพฤติกรรมและความสัมพันธระหวางสมาชิก  กอใหเกิดผล
ของกลุมขึ้นซึ่งอาจเปนรางวัลจากการมีปฏิสัมพันธหรือการเห็นคุณคาของการกระทําพฤติกรรมนั้น
ใหบรรลุเปาหมาย 
 

 (3 )   ทฤษฏีพื้นฐานความสัมพันธ ระหว า งบุคคล  ( Fundamental 
Interpersonal Relations Orientation : FIRO)  ผูพัฒนาทฤษฏีนี้คือ ซูลทซ (Schultz)  โดย
พิจารณาถึงพฤติกรรมระหวางสมาชิกที่พยายามปรับตัวเขาหากัน  เชื่อวาแตละคนมีลักษณะเฉพาะ
ในการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน  ความสัมพันธของสมาชิกในกลุมอาจเปนลักษณะที่เขากันได หรือเขา
กันไมได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคคลที่สัมพันธและลักษณะในการแสดงความสัมพันธ 
       
 2.5.3 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการทํางานเปนทีม 
 ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหทีมงานทํางานไดดีและมีประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปเปนปจจัยที่
เกี่ยวของกับการสํารวจ และการตรวจสอบภารกิจของทีมงานในการทํางาน  ดังนั้น การที่ทีมงาน
สามารถจะทํางานรวมกันไดอยางดี และมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ สรุปดังนี้  (Miller 
and Howard, 1991 ; Parker, 1991 อางในเปรมวดี  คฤหเดช, 2540, หนา 22-27) 
 

  1)  เปาประสงค (goals)  ทีมงานจะทํางานไดดีก็ตอเมื่อสมาชิกของทีมงาน
รับผิดชอบในการทํางานใหบรรลุเปาประสงครวมกัน แตส่ิงสําคัญที่มักจะถูกลืมเสมอคือ การที่
สมาชิกของทีมงานตางมีเปาประสงคของตนเอง  ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองระบุใหชัดเจนถึง
เปาประสงคของงานที่จะทําเพื่อใหสมาชิกภายในทีมงานไดรับรูและจัดการวางแผนงานใหถูกตอง 
ในการพัฒนาทีมงานใหมีประสิทธิภาพจําตองดําเนินการเกี่ยวกับเปาประสงคดังนี้ 
   (1) จัดการสื่อสารใหสมาชิกในทีมงาน รับรูและเขาใจเปาประสงคของ
ทีมงานไดอยางชัดเจนและถูกตองตรงกัน ซ่ึงการที่สมาชิกภายในทีมงานเขาใจเปาประสงคไม
ตรงกันแมแตเพียงเล็กนอยก็อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางสมาชิกในทีมงานได 
   (2) พยายามใหสมาชิกในทีมงานมีสวนรวมในการตั้งเปาประสงค 
เพราะวายิ่งเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมงานมีสวนในการตั้งเปาประสงคมากเพียงใด สมาชิกจะยิ่ง
รักษาสัญญากับตนเองมากเทานั้นวาจะตองทํางานใหบรรลุตามเปาประสงคที่ไดวางไว 
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   (3) พยายามทําใหเปาประสงคนั้นนําไปปฏิบัติได การเขียนเปาประสงคที่
ดีควรมีลักษณะที่สมาชิกสามารถรับรูได วัดได และมีความเฉพาะเจาะจงจนสมาชิกสามารถที่จะ
รับรูไดวาบรรลุตามเปาประสงคที่วางไว 
   (4) พยายามที่จะจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเปาประสงคระหวางสมาชิกใน
ทีมงานแตละคน ซ่ึงจะมีผลทําใหสมาชิกคนอื่น ๆ ไดรับรูวาการปฏิบัติงานของตนเองนี้จะชวย
สนับสนุนหรือขัดขวางงานของสมาชิกคนอื่น ๆ 
 
  2)  บทบาท (roles) การจัดการเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกในทีมงานเปนส่ิงที่จะ 
ตองพิจารณาในการพัฒนาการทํางานเปนทีม ซ่ึงสิ่งที่ตองคํานึงถึงในเรื่องที่เกี่ยวกับบทบาทของ
สมาชิกในทีมงานมีดังนี้ 
   (1)  ความชัดเจนของบทบาท ทีมงานที่สมาชิกทํางานรวมกันมานาน 
ทุกคนจะเขาใจบทบาทของตนเองและสมาชิกอื่นๆ ไดดี แตถาเปนทีมงานที่ตั้งขึ้นใหมทุกคนจะมี
ปญหาในเรื่องนี้มาก แมทีมงานที่เคยทํางานรวมกันมาสักระยะหนึ่งก็ตาม ยังพบวามีปญหาในเรื่อง
บทบาทเสมอ เพราะสมาชิกจะรับรูเกี่ยวกับบทบาทของตนเองแตกตางไปจากสมาชิกคนอื่นๆ 
เนื่องจากเมื่อทํางานรวมกันมานาน ผูที่เคยรวมทํางานดวยมักจะคาดหวังไวกับสมาชิกอื่นๆ ซ่ึงความ
คาดหวังนี้มักไมไดเขียนไวในคําบรรยายลักษณะของงาน (job description) จึงจําเปนอยางยิ่งที่
สมาชิกทุกคนในทีมงานจะตองนําขึ้นมาทบทวนเพื่อใหสมาชิกทุกคนเขาใจตรงกัน 
   (2)  ความขัดแยงในบทบาท ที่มาของความขัดแยงมักจะเกิดจากการที่
สมาชิกในทีมงานแสดงบทบาทของตนเองไมสอดคลองตองกัน หรือความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
ของตนเองไมกระจางชัด ทําใหเกิดความคาดหวังแตกตางกัน โดยทั่วไปการทําความกระจางใน
บทบาทของสมาชิกในทีมงานควรจะทําเปนระยะๆ เพราะเมื่อทํางานรวมกันไปนานเขา สมาชิก
ภายในทีมงานอาจจะสะสมความคาดหวังใหมๆ ตอบทบาทของสมาชิกอ่ืนๆ ได  นอกจากนี้เมื่อมี
สมาชิกใหมเพิ่มขึ้นหรือเปล่ียนแปลงไป ทีมงานจําเปนตองทําความกระจางเกี่ยวกับบทบาทของ
สมาชิกแตละคนเสมอ เนื่องจากสมาชิกใหมมักไมเขาใจบทบาทของสมาชิกเดิม 
    (3)  กระบวนการทํางาน (procedures)  กระบวนการในการพัฒนาการ
ทํางานเปนทีมเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายรวมกัน ควรตองมีการตรวจสอบกระบวนการทํางาน ส่ิงที่
ตองคํานึงถึงในการตรวจสอบมีดังนี้ 
     ก.  การตัดสินใจ การพัฒนาการทํางานของทีมงานทุกทีม มีส่ิงที่
ตองคํานึงถึงเกี่ยวของกับเรื่องของการตัดสินใจ ดังนี้  คือ  ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการตัดสินใจ
วิธีดําเนินการตัดสินใจ  และการมีสวนรวมในการตัดสินใจของสมาชกิในทีมงาน  ขอควรคํานึงถึง
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เหลานี้จะถูกนํามาเปนหลักในการวางระบบการตัดสินใจเพื่อใหไดผลการตัดสินใจที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง จึงพบอยู เสมอวาสมาชิกในทีมงานตางไมยอมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
จนกระทั่งไมมีการตัดสินใจในเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 
     ข.  การสื่อสาร  หลักการพื้นฐานของการสื่อสารเพื่อการทํางาน
เปนทีมที่มีประสิทธิภาพคือ ควรเปดโอกาสใหสมาชิกภายในทีมงานไดมีการติดตอส่ือสารกันได
อยางอิสระ การที่สมาชิกไดรับรูขาวสารที่เกี่ยวกับเรื่องภายในทีมงานของตนเองและเรื่องระหวาง
ทีมงานกับสิ่งแวดลอมภายนอก จะทําใหเกิดความเขาใจในการทํางานรวมกัน และยังเปนประโยชน
ตอประสิทธิภาพของงานดวย การสื่อสารหรือส่ือความหมายในการทํางานรวมกันนั้น ทีมงาน
จําเปนตองตรวจสอบขอมูลดังตอไปนี้คือ   ความเขาใจตรงกันในการทํางานรวมกันของสมาชิก
สมาชิกรับฟงซึ่งกันและกัน และสมาชิกมีความเปดเผยและจริงใจตอกัน  หากสมาชิกในทีมงานรับรู
ขอมูลขาวสารหรือมีความเขาใจไมตรงกันเกิดขึ้นเม่ือใด ตองพยายามปรับความเขาใจใหตรงกัน       
ไมพูดลับหลังหรือตางคนตางเขาใจคนละทิศคนละทางกัน การรับรูของสมาชิกในทีมงานที่ตางกัน 
และไมยอมตรวจสอบการรับรูซ่ึงกันและกัน อาจกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นได และถาไมสามารถ
บริหารความขัดแยงใหเกิดประโยชนได ผลเสียตาง ๆ จะเกิดกับประสิทธิภาพของงานและความ        
พึงพอใจของสมาชิกในการทํางานรวมกัน 
     ค.  การประชุมปรึกษาหารือ   หัวใจสําคัญของการทํางานเปนทีม
เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการประชุมปรึกษาหารือ  ดังนั้น การประชุมปรึกษาหารือจึง
จําเปนตองอาศัยการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในทีมงานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได การแสดง
ความคิดเห็นดังกลาวเรียกวา   “การระดมพลังสมอง”  (brainstorming) โดย ออสบอรน (Osborn)  
เปนผูคิดสรางขึ้นมาเพื่อใชเปนเทคนิคในการประชุมที่มีประสิทธิภาพและเปนเทคนิคที่ใชในการ
พัฒนาการทํางานเปนทีมที่ไดผล (พรรณราย  ทรัพยประภา, 2529) 
 
    การระดมพลังสมอง  หมายถึง  การประชุมแสดงความคิดเห็นได
อยางอิสระของสมาชิกทีมงาน โดยในขั้นตนจะมีการจดบันทึกรายการที่เปนความคิดเห็นของ
สมาชิกไวทั้งหมด โดยไมมีการตีความหมายและไมมีการประเมินความคิดเห็นของสมาชิกที่แสดง
ออกมาวาดีหรือไมดี จากนั้นสมาชิกในที่ประชุมจะอภิปรายโดยอางเหตุผลประกอบเพื่อใหได
ขอสรุปขั้นสุดทายของทีมงาน ทั้งนี้หลักการพื้นฐานของการปรึกษาหารือโดยการระดมพลังสมอง 
มีดังนี้ 
     1. สมาชิกของทีมงานมีความเขาใจ   และยอมรับเปาหมายการ
ทํางานของกลุมเปนอยางดี 
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    2.  สมาชิกของทีมงานมีทัศนคติที่เปนมิตรตอกันและกัน    มีการ
ยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน และย ึดถือประโยชนในการสรางสรรคของกลุม รวมทั้งมีการสื่อความ
เขาใจตอกันและกันตลอดเวลา 
    3.  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยตองมีความเชื่อ
พื้นฐานวาตนเองมีสวนรวมในการสรางความสําเร็จหรือความลมเหลวของทีมงาน  ดังนั้น
บรรยากาศในการทํางานจึงควรเปนบรรยากาศที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน สมาชิกของทีมงานมีความ
กระตือรือรนหรือถูกกระตุนใหตื่นตัวตลอดเวลาที่จะมีสวนรวมหรือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
    4 .  สมาชิกในทีมงานตระหนักในความสําคัญของการคิด
แกปญหา    อยางสรางสรรค โดยการพยายามใหขอมูล  ใหขอเสนอแนะหรือใหขอมูลปอนกลับใน
ส่ิงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทํางานเปนทีมงาน 
    5.  ผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนาทีม อาจเปนผูที่มีความรูดานวิชาการ
ที่เกี่ยวของกับการทํางานหรือรูจักเทคนิคการประชุมกลุมยอย และมีมนุษยสัมพันธดี 
    6. ขณะประชุมควรมีการกระตุนใหสมาชิกไดมีสวนรวม มอิีสระ
ทางความคิด ไมตองระวังหรือเกรงวาจะถูกวิจารณความคิดเห็นของตน  ทําใหไมกลาที่จะแสดง
ความคิดเห็นตาง ๆ ออกมาไดอยางอิสระ 
 

    ง.  ภาวะผูนํา   พฤติกรรมการนําทีมของผูนําในการทํางานเปนส่ิงที่มี
ผลกระทบตองานและทีมงานเปนอยางมาก ทั้งการสื่อสารภายในทีมงาน การตัดสินใจ และ
กระบวนการทํางานตาง ๆ ของทีมงาน  ส่ิงที่ตองคํานึงถึงอยางมากในการพัฒนาทีมงานคือ ผูนําที่มี
ลักษณะเผด็จการอาจประสบผลสําเร็จในการทํางาน หรือผูนําที่มีลักษณะชอบใหสมาชิกในทีมงาน
มีสวนรวมในการตัดสินใจก็อาจประสบผลสําเร็จไดมากเชนกัน  แตในที่นี้ประเด็นสําคัญขึ้นกับ
พฤติกรรมของผูนํา  วาตองอยูในสภาพที่พรอมเสมอที่จะรับฟงขอมูลยอนกลับจากสมาชิกภายใน
ทีมงาน พฤติกรรมการนําของผูนํามีสวนทั้งในการสนับสนุน และ/หรือขัดขวางตอการทํางานของ
ทีมงานเพื่อจะไดปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูนําใหทีมงานสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   (4)  ความสัมพันธระหวางสมาชิกในทีมงาน  (relationship)  การพัฒนาการ
ทํางานเปนทีมเพื่อจะใหบรรลุผลสําเร็จได จําตองอาศัยความรวมมือซ่ึงกันและกันของสมาชิกใน
ทีมงาน ความสัมพันธระหวางสมาชิกในทีมงานเมื่อทํางานรวมกันนานเขามักจะไมคอยอยากทํางาน
รวมกัน จึงจําเปนอยางมากที่จะตองหาวิธีการสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกในทีมงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือกันทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ปญหาความรวมมือกันทํางานของสมาชิกในทีมงาน
อาจจะมาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้  
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    ก.  ความไววางใจ  สมาชิกที่มารวมกันเปนทีมเพื่อทํางานรวมกัน 
จําเปนตองมีความไววางใจซึ่งกันและกัน ไมดูถูกซึ่งกันและกัน ยอมรับในความสามารถและคุณคา
ของสมาชิกในทีมงาน โดยเฉพาะผูที่เปนหัวหนาทีมควรใหความไววางใจสมาชิกในทีมวาสามารถ
จะทํางานตามที่ตกลงใจรวมกันไดและหากมีปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นก็จะสามารถชวยกันขจัดได 

    ข.  การเสียสละในการทํางานรวมกันเปนทีม  บางครั้งสมาชิกใน
ทีมงานบางคนจําเปนตองเสียสละเพื่อสวนรวมบาง เชน การสละแรงกาย การมีงานมากขึ้น หรือ
บางครั้งก็ตองเสียสละเงินทองเพื่อเปนคาใชจายในกรณีที่จําเปน 

    ค.  การใหผลตอบแทนเปนกลุมมิใชรายบุคคล เมื่อทํางานรวมกัน
เสร็จแลวผลตอบแทนที่ไดควรใหแกกลุม มิใชใหแกผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 

    ง.  การสรางคานิยมในการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความพึงพอใจใน
กลุมการปลูกฝงคานิยมดังกลาวนี้ กระทําไดดวยการใหผูนําเปนผูใหการสนับสนุน มีการกระจาย
งานและกระจายความรับผิดชอบใหแกสมาชิกแตละคนเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการทํางานรวมกันเปนทีม จะเห็นไดวา 

ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในการทํางานเปนทีมนั้น ประกอบไปดวยปจจัยตาง ๆ หลายปจจัย รวมทั้งตอง
ใชทฤษฏีที่อธิบายถึงการทํางานรวมกันเปนพื้นฐานในการศึกษาและพัฒนาการทํางานเปนทีม  
ดังนั้น ในการศึกษาและพัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีมใหประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด จึง
ขึ้นอยูกับเปาหมายหรือจุดประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นเปนหลักสําคัญ 
 

2.6  แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจ 
 
 การตัดสินใจที่ดีเปนสิ่งที่ผูนําทั้งหลายอยากจะทํา เพราะคุณภาพการตัดสินใจของผูนําจะ
สงผลถึงความสําเร็จหรือลมเหลวของการทํางาน  ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสามารถในการตัดสินใจจากหนังสือ ตํารา และเอกสารตาง ๆ สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
 2.6.1  ความหมายของการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจ เปนกระบวนการของกิจกรรมดานเชาวปญญา  กิจกรรมดานการออกแบบ 
และกิจกรรมเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสม ดังนั้นการตัดสินใจจึงเปนกระบวนการในการเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการจัดการกับปญหาหรือเรื่องราวตาง ๆ (Simon, 1977,  p. 40-41     
อางใน อติญาณ  ศรเกษตริน, 2543, หนา 250)  ในขณะที่ ปรางคทิพย อุจะรัตนและฉวีวรรณ โพธ์ิศรี 
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(2540, หนา 97) ไดนําเสนอไววา การตัดสินใจเปนกระบวนการที่เร่ิมตั้งแตการมีเร่ืองราวหรือ
ประเด็นสําคัญที่จะตองดําเนินการ หรือการตระหนักวามีปญหาเกิดขึ้น  มีการกําหนดขอบเขตของ
เร่ืองราวหรือปญหา  รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ และการกําหนดทางเลือกและตัดสินใจ
เลือกทางสําหรับการดําเนินการใด ๆ   จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปไดวา การตัดสินใจเปน
กระบวนการที่ใชเหตุผลในการวิเคราะห และหาทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินการใด ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 
 
 2.6.2  ความสําคัญของการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่ง  ทั้งนี้เพราะการทํางานใด ๆ ยอมเผชิญกับ
เร่ืองราวและปญหาตาง ๆ อยูเสมอ  ซ่ึงเรื่องราวหรือปญหาเหลานั้นมักตองการการตัดสินใจรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง การตัดสินใจในแตละครั้งจําเปนตองพิจารณาในสิ่งตอไปนี้ (อติญาณ  ศรเกษตริน, 
2543, หนา 250-255) 
  1)   จะตองตัดสินใจไดว าขอมูลใดที่ ถูกตอง  เหมาะสม  และเพียงพอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินดวยการวิเคราะหอยางลึกซึ้ง  หากมีขอผิดพลาดในการรวบรวมและใช
ขอมูลแลวผลของขอตัดสินยอมผิดพลาดได 
  2)  ความถูกตองของการใชเวลาในการตัดสินใจ  นั่นคือ เวลาที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล และเวลาที่ใหขอตัดสิน หากเรว็ไปหรือชาไปยอมกอใหเกิดผลเสียไดเชนกัน ผูบริหารจึงตอง
พิจารณาปจจัยเวลาเปนองคประกอบสําคัญดวย คือ ตองตัดสินใจไดถูกเวลา 
  3)  การกําหนดขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล และใหขอตัดสินจะตองเปนไปอยาง
ระมัดระวัง รอบคอบ และพิจารณาขอดี  ขอเสีย รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยจะตองเสนอ       
ขอปฏิบัติมากกวา 2 วิธี  เพื่อพิจารณาเลือกขอปฏิบัติที่มีขอดีสูง และมีผลท่ีเกิดขึ้นในทางบวก        
สูงที่สุด 
  4)  ความกลาที่จะเสี่ยงตอการนําขอเสนอเพื่อปฏิบัติไปสูการกระทํา ผูบริหาร
จะตองกลาเสี่ยง และยอมรับผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตน ถาขาดความกลาแลว การ
ตัดสินใจจะเอนเอียง หรือไมอาจดําเนินการในสิ่งที่กอใหเกิดผลดีตอองคการและบุคคลได 
 ดังนั้นจะเห็นไดวา การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งซ่ึงมักถูกกําหนดใหเปน
องคประกอบที่อยูในความสามารถทางการบริหารและการจัดการทุกองคประกอบ  ไมวาจะเปนการ
วางแผน  การจัดการ  การสั่งการ และการควบคุมซึ่งจําเปนตองใชการตัดสินใจโดยผูบริหารทั้งสิ้น 
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 2.6.3  กระบวนการตัดสินใจ 
 ในการตัดสินใจเรื่องราวใด ๆ ก็ตาม   กระบวนการตัดสินใจอยางมีเหตุผลเปนสิ่งที่สําคัญ
อยางยิ่ง   ทั้งนี้ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจควรประกอบไปดวยขั้นตอนตาง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้  (อติญาณ  ศรเกษตริน, 2543, หนา 252-260) 
  1)  การพิจารณาปญหา 
  ส่ิงแรกที่จําเปนตองรูคือ ปญหาที่แทจริงที่เราจะตองตัดสินใจในขณะนั้นคืออะไร 
กระบวนการตัดสินใจเปนกระบวนการแกปญหาอยางหนึ่ง  การที่จะรูวาอะไรคือปญหาที่แทจริง
หรือไม  จําตองทําการวิเคราะหขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ของสถานการณที่เกิดขึ้นและที่
เกี่ยวของใหถ่ีถวน 
  2)  การพิจารณาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ 
  เมื่อรูวาอะไรคือปญหาและทราบขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปญหานั้นมากพอแลว 
จะตองพิจารณาหาวิธีแกปญหาซึ่งอาจจะมีหลายทางใหเลือก  ในการหาทางเลือกตาง ๆ นี้ นอกจาก
อาศัยความรูความสามารถ ประสบการณ ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของการตัดสินใจแลว ควรให
บุคคลที่เกี่ยวของกับปญหานั้นเขามามีสวนรวมในการพิจารณาดวย  จะทําใหไดทางเลือกหลาย ๆ 
ทาง ไมใชพอเห็นทางแกทางเดียวก็รีบตัดสินใจ ซ่ึงอาจทําใหประสบความลมเหลวได 
  3)  การประเมินผลทางเลือก 
  ภายหลังจากที่พิจารณาหาทางเลือกหรือวิธีตาง ๆ สําหรับแกปญหาไดหลาย ๆ วิธี
แลวจะตองประเมินผลวิธีเหลานั้นเพื่อใหไดวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุด  โดยอาศัยขอมูลและดุลย
พินิจอยางรอบคอบ  ในปจจุบันนี้มีการใชคณิตศาสตรเขาชวยในการประเมินผลเพื่อจะใชเปนขอมูล
ใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ตัดสินใจไดนําไปใชประกอบการพิจารณา  การ
ประเมนิทางเลือกนี้ความจริงแลวเปนขั้นตอนหนึ่งของการวางแผน  สวนในการปฏิบัติซ่ึงใชขอมูล
ตาง ๆ เปนปจจัยชวยพิจารณา  และปจจัยเหลานั้นอาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณแวดลอม จึง
เปนการยากที่จะไดผล ดังที่ประเมินไว  อยางไรก็ตามการประเมินทางเลือกควรยึดหลักที่จะทําให
เกิดประโยชนสูงสุด เมื่อประเมินและไดทางเลือกที่เหมาะสมหลาย ๆ ทาง จึงจะดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป 
  4)  การตัดสินใจเลือก 
  เมื่อไดวิเคราะหปญหา หาทางแกปญหาและประเมินหาทางเลือกที่เหมาะสมไว
หลาย ๆ ทาง และจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกไวแลว ก็จะตองทําการตัดสินใจขั้นสุดทายคือ 
เลือกทางที่เหมาะสมไวปฏิบัติเพียงทางเดียว 
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  5)   การปฏิบัติตามการตัดสินใจ 
  เมื่อทางเลือกไดถูกเลือกแลว จากนั้นก็เปนการปฏิบัติตามผลทางเลือกนั้นซึ่งเปน
ขั้นสุดทายของกระบวนการตัดสินใจ   การจะทราบไดวา การตัดสินใจนั้นถูกตองเหมาะสมเพียงใด
ก็ขึ้นอยูกับผลที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 
 
 2.6.4  รูปแบบการตัดสินใจ 
 การพัฒนารูปแบบการตัดสินใจขึ้นมา มักจะมีความสัมพันธกับรูปแบบของผูนํา 
คุณลักษณะของบุคคล ลักษณะของปญหา และความสามารถของผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงสามารถ
จําแนกออกไดเปน   5  รูปแบบ คือ  (Gillies,1994,p.433 อางในอติญาณ  ศรเกษตริน,2543,หนา 
260-261) 
  1)   A  I  (autocratic I) 
       ผูบริหารจะตัดสินใจดวยตนเอง โดยใชขอมูลที่มีอยูและหาไดในขณะนั้น 
  2)  A II (autocratic II) 
       ผูบริหารจะคนหาและรวบรวมขอมูลที่จําเปนตาง ๆ จากผูใตบังคับบัญชา และ
นําขอมูลเหลานั้นมาประกอบการพิจารณาแกปญหา หรือตัดสินใจดวยตนเอง ซ่ึงผูบริหารจะบอก
เร่ืองราวหรือปญหากับผูใตบังคับบัญชาหรือไมก็ได 
  3)  C  I  (consultative I) 
       ผูบริหารจะหารือเรื่องราวหรือปญหากับผูใตบังคับบัญชาทั้งหมด  หรือเพียงบาง
คนที่เห็นวามีความจําเปน แตจะเปนการหารือแบบตัวตอตัว รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดย
ไมนํามาปรึกษาในกลุม และผูบริหารจะตัดสินใจดวยตนเอง โดยจะนําขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ของผูใตบังคับบัญชามาใชหรือไมก็ได 
  4)  C II (consultative II) 
       ผูบริหารจะหารอืเรื่องราวหรือปญหากับผูใตบังคับบัญชา ในลักษณะของการทํา
กลุม เพื่อที่จะหาขอมูลและรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ และผูบริหารจะตัดสินใจดวย
ตนเอง โดยจะใชขอมูลตางๆ  ที่ไดรับมาจากผูใตบังคับบัญชามาใชหรือไมก็ได 
  5)  G  II (group II) 
       ผูบริหารจะหารือแลกเปลี่ยนเร่ืองราว หรือปญหากับผูใตบังคับบัญชาใน
ลักษณะของการทํากลุม  รวมกันวิเคราะหปญหาและกลุมจะพยายามหาขอตกลงรวมกันในการหา
ขอตัดสินตาง ๆ ที่เปนไปได  โดยกลุมจะตัดสินวา ควรทําอยางไร  ผูบริหารจะทําหนาที่เปน
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ประธานกลุมและจะตองไมพยายามที่จะเขาไปมีอิทธิพลตอกลุม ยอมรับผลการตกลงรวมกันมาใช  
ซ่ึงการตัดสินใจรูปแบบนี้จะไดรับการสนับสนุนและความรวมมืออยางดีจากกลุมตามมา 
 
 2.6.5  อุปสรรคในการตัดสินใจ 
 ผูตัดสินใจมักจะเปรียบเทียบเรื่องที่ตนตองตัดสินใจกับเรื่องของกลุมอ่ืน และพยายาม
เลียนแบบ โดยไมคิดวาปญหาแตละปญหาแตกตางกัน สําหรับพฤติกรรมที่เปนอุปสรรคในการ
ตัดสินใจและพบเห็นไดโดยทั่วไปมีดังนี้ (อติญาณ  ศรเกษตริน, 2543, หนา 162-163) 
  1)  เมื่อเผชิญกับปญหา แทนที่จะพิจารณาปญหานั้นอยางถี่ถวน เพื่อใหรูสาเหตุ
ขอมูลอยางแทจริง  คนเราสวนใหญมักจะมองอยางผิวเผิน  มุงประเมินสถานการณวาเปนอยางไร 
รุนแรงแคไหนมากกวาและมักจะเอาตัวปญหากับอาการของปญหามาปะปนกัน เลยแกไขไมตรงจุด 
  2)  เอาประสบการณมาเปนเกณฑในการตัดสินใจ จึงอาจทําใหผิดพลาดได  เพราะ
สถานการณแวดลอมตางกัน 
  3)  ไมพยายามใชความคิดหาทางเลือกมาก  ๆ  ทางเลือกและเลือกทางที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  กลับหาวิธีงายและสะดวก 
  4)  มุงแตผลดีผลเสียขั้นสดุทาย มิไดพิจารณาสวนยอยของแตละปญหา 
  5)  ลืมนึกถึงวัตถุประสงคขององคกร  ซ่ึงมีอยูหลายประการและเกี่ยวของกันอยู 
และมักจะมีการตัดสินใจ โดยคิดถึงแตวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งเทานั้น  มิไดพิจารณาวาจะ
มีผลกระทบกระเทือนตอวัตถุประสงคอ่ืนขององคการอยางใดบาง 
  6)  เมื่อมีปญหาที่หาทางแกไขไมไดนานเขา ก็เลยเลิกความคิดที่จะแกปญหานั้น 
   
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจ จะเห็นไดวา เปนสิ่งที่ผูนํา
ทุกคนจําเปนตองมีหรือสรางเสริมใหเกิดขึ้นในตัวเอง การที่ผูนําจะตัดสินใจลงไปในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง  จําเปนตองมีกระบวนการที่ใชในการตัดสินใจ  และมีรูปแบบในการตัดสินใจ และเมื่อ
ตัดสินใจลงไปแลว ก็มักจะตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยูเสมอ  ซ่ึงจําเปนตองอาศัย
คุณลักษณะความเปนผูนําของตนเองเขามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อกอใหเกิดความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ไดตั้งไว 
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2.7  แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค 
 
 จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค ทั้งจากหนังสือ ตํารา 
และเอกสารตาง ๆ สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

 2.7.1  ความหมายของความคิดสรางสรรค 
 ความคิดสรางสรรค (creativity) หมายถึง กระบวนการพัฒนาความคิด (idea)  
แนวความคิด (concept)  สินคา (commodity)  การบริหารวิธีใหม  (new management)  หรือการ
คนพบทัศนะใหม ๆ โดยผูคิดสรางสรรค  ทั้งนี้ขั้นตอนในการกําหนดความคิดสรางสรรคมีดังนี้   
(1) การเตรียมการ (preparation)      (2) การใชความคิด (incubation)     (3) การหยั่งลึก (insight)    
(4) การพิสูจนวาเปนจริง (verification)   ดังนั้นความคิดสรางสรรค (creative thinking)  จึงเปนการ
เรียนรูที่ตองอาศัยความสามารถของตนเองเรียนรูในสิ่งที่ไมเคยปรากฏมากอน โดยการใหความรู
บางอยางเพื่อกอใหเกิดการจัดระเบียบความรูใหม 
 

 2.7.2  ขั้นตอนในกระบวนการคิดแบบสรางสรรค 
 ขั้นตอนในกระบวนการคิดอยางสรางสรรค  (Dubrin, 1998, p.274)  มีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  การตระหนักถึงปญหาและโอกาส (opportunity or problem recognition)  เปน
การคนหาขอเท็จจริง เพื่อวิเคราะหถึงประเด็นปญหา โอกาส และความคิดสรางสรรคที่จะใชในการ
แกปญหาและชวยในการตัดสินใจในเรื่องที่เปนประเด็นปญหา 
  2)  การมีใจจดจอกับปญหา (immersion)  ในกรณีนี้ผูนําและสมาชิกของกลุมตอง
ใหความสําคัญกับปญหาและมุงมั่นเอาจริงเอาจังในการคนหาความคิดสรางสรรคเพื่อแกปญหานั้น 
ตลอดจนคนหาทางเลือกเพื่อกล่ันกรองและประเมินทางเลือกไดอยางรอบคอบ 
  3)  การใชความคิด (incubation)  เปนการนําขอมูลในขั้นที่ 2 ไปประมวลผล เพื่อ
เรียบเรียงและเปลี่ยนแปลงใหเกิดเปนความคิดสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชนได 
  4)  ความสามารถในการมองและเขาใจปญหาไดอยางลึกซึ้ง (insight)  เปนขั้นตอน
ในการหาวิธีแกไขที่เกิดขึ้นในขณะที่กําลังทํากิจกรรมอื่นอยู เนื่องจากแนวทางการแกปญหามักจะ
เกิดขึ้นไดในทันทีโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา 
  5)  การพิสูจนวาเปนจริงได (verification)  และนําไปใชไดจริง (application)  ผูนํา
ควรพยายามตรวจสอบแนวทางการแกปญหาที่สรางสรรความีความถูกตองเหมาะสมและสามารถ
นําไปใชไดจริงหรือไม  โดยข้ันตอนในการพิสูจนมีดังตอไปนี้คือ   (1) เก็บรวบรวมหลักฐาน
สนับสนุน     (2) คิดแบบใชเหตุผล    และ (3) นําความคิดใหม ๆ ไปทดลองใชและประเมินกอน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 59 

การนําไปใชจริง สวนการนําไปใชจริงนั้นตองมีความเชื่อมั่นวาสามารถนําไปใชไดจริง เนื่องจาก
โดยทั่วไปแลวความคิดใหม ๆ มักจะถูกปฏิเสธเสมอ เพราะเชื่อวานําไปปฏิบัติจริงไมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ  5      ขั้นตอนในกระบวนการคิดแบบสรางสรรค  
   (ที่มา  :      Dubrin, 1998, p.274)  
 
 2.7.3  คุณลักษณะของผูนําเชิงสรางสรรค  
 คุณลักษณะของผูนําเชิงสรางสรรค (characteristics of creative leaders)  ตองประกอบ 
ไปดวยความคิดเชิงสรางสรรคที่อาศัยคุณลักษณะ 4 ประการดังนี้ (รังสรรค  ประเสริฐศรี, 2544, 
หนา 182-183)  
  1) ความรู (knowledge) จะตองเปนผูที่มีความรอบรูและมีขอมูลในเรื่องที่เปน
ประเด็นปญหา เพราะการแกปญหาของผูนําตองอาศัยความรูในเรื่องนั้นโดยมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสาร ซ่ึงอาจจะตองใชวิธีการสังเกตเขาชวย    ดังนั้นความรูจึงเปนตัวสรางหรือกําหนด
แนวความคิดและการสรุปรวบรวมความคิด 
  2)  ความสามารถทางเชาวปญญา (intellectual abilities)  เปนการวิเคราะหอยาง
กวางขวาง โดยการรวบรวมทั้งผลดีและผลเสีย โดยผูนําตองเปนผูที่มีไหวพริบ สติปญญา และการ
ใชเหตุผล (reasoning) การมีเชาวปญญาไหวพริบที่สูงผิดปกติไมไดเปนตัวกําหนดความสรางสรรค
แตอยางใด แตคนที่มีความคิดสรางสรรคนั้นมักจะเปนคนที่คลองแคลวและมีความสามารถในการ
แกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี นอกจากนั้นการเปนคนที่มีความคิดสรางสรรคยังตองเปนคนที่มี
นิสัยอยากรูอยากเห็นและมักเปนคนที่เปดเผยอารมณความรูสึกของตนเองใหผูอ่ืนไดรับรู 

ขั้นที่  1 (step 1) 
การตระหนักถึงโอกาส 
และปญหา (opportunity  
or problem recognition) 

ขั้นที่  2 (step 2) 
การมีจิตใจจดจอ 
กับปญหา(immersion)     

ขั้นที่  3 (step 3) 
การใชความคิด        

(incubation)           

ขั้นที่ 4  (step 4) 
การเขาใจอยางลึกซึ้ง 
(insight)                              

ขั้นที่  5 (step 5) 
การพิสูจนวาเปนจริงได 
และนําไปใชไดจริง 
(verification and 
application)  
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  3)   บุคลิกภาพ (personality)  ผูนําที่จะเปนคนที่มีความคิดสรางสรรคตองเปนคนที่
มองภาพลักษณตัวเองในทางที่ดี แตไมใชมั่นใจในตัวเองมากจนไมสนใจคนรอบขาง เพราะความ
มั่นใจในตัวเองจะชวยใหสามารถรับกับขอวิพากษวิจารณของผูอ่ืนไดเปนอยางดี และสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดกับผูอ่ืนได คนที่มีความคิดสรางสรรคมักเปนคนที่มีความคิดเห็นไมเหมือนคน
อ่ืน เปนคนที่ชอบความทาทายและความตื่นเตน เปนคนหัวดื้อยึดมั่นในสิ่งที่เชื่อวาเปนจริงไดและ
นําไปใชจริงได เปนผูที่สามารถรับมือกับความขัดแยงและความวุนวายไดเปนอยางดี ซ่ึงตรงขามกบั
คนที่ไมคอยมีความคิดสรางสรรคที่มักจะสับสนเสมอ  เมื่อเผชิญกับความขัดแยงหรือความ
คลุมเครือ เปนตน 
  4)  พฤติกรรมทางสังคมและการเลี้ยงดู (social habits and upbringing)  คนที่เปน
ผูนําเชิงสรางสรรคตองเปนคนที่ชอบพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น และชวงชีวิตในวัย
เด็กก็มีสวนสําคัญในการชวยพัฒนาใหเปนผูใหญที่มีความคิดสรางสรรค เชน เด็กที่โตในครอบครัว
ที่ตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาดานการเงิน การทะเลาะวิวาท การหยาราง เปนตน  
เมื่อเด็กพวกนี้เติบใหญขึ้น สภาพดังกลาวทําใหพวกเขากลายมาเปนคนที่มีความเขมแข็งและมักเปน
นักคิดเชิงสรางสรรค เพราะในอดีตนั้นพวกเขาตองขบคิดแสวงหาหนทางแกไขอยูตลอดเวลาดังนั้น 
พฤติกรรมการสรางสรรคจึงขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะสวนตัวและสภาพแวดลอมที่มีตอพฤติกรรม 
 
 2.7.4 การยกเลิกความคิดแบบดั้งเดิมเพื่อปรับใหเปนกลยุทธของการสรางสรรค 
 ปจจัยที่จะตองพิจารณายกเลิกความคิดแบบดั้งเดิมเพื่อปรับใหเปนกลยุทธของการ
สรางสรรค (รังสรรค  ประเสริฐศรี, 2544, หนา 183-184)  มีดงันี้ 
  1)  นักคิดเชิงสรางสรรคจะคิดถึงสิ่งที่อยูนอกกรอบของระบบ (a creative person 
thinks outside the box) กรอบในที่นี้หมายถึง กรอบที่จํากัดวิธีการผลิต นักคิดเชิงสรางสรรคจะตอง
คิดหาวิธีการที่จะออกนอกกรอบจากความคิดดั้งเดิมที่มีอยูแลว ตัวอยาง การเปลี่ยนแปลงความคิด
ที่วา สํานักงานของบริษัทจําเปนตองตั้งอยูในจังหวัดหรือประเทศที่สําคัญเทานั้น ในกรณีนี้นักคิด
เชิงสรางสรรคจะตองคิดออกนอกกรอบความคิดนี้ใหไดวาสํานักงานของบริษัทสามารถกระจายไป
ตั้งไดทั้งในจังหวัดหรือประเทศที่มีความเจริญสูง และจังหวัดหรือประเทศอื่นที่มีแนวโนมจะเจริญ 
  2)  นักคิดที่ไมสรางสรรคจะตองเผชิญกับความลําบากอันเกิดจากเรื่องเล็กกลายเปน
เร่ืองใหญ (people who are not creative suffer from “hardening of the categories”) ในทางตรงกัน
ขาม นักคิดเชิงสรางสรรคจะตองทําใหเรื่องใหญกลายเปนเรื่องเล็ก และทําใหเรื่องเล็กหมดไป 
ตัวอยางความคิดที่วาเฉพาะผูชายเทานั้นที่เหมาะสมจะเปนพนักงานขายภาคสนามที่ออกตาม
ตางจังหวัดก็สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดวา ผูหญิงก็สามารถทํางานนี้ไดดีเทากับผูชาย หรือแนว 
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ความคิดที่วาผูหญิงเทานั้นที่เหมาะสมจะทํางานในสถานที่เล็กเด็กและคนชราก็สามารถเปลี่ยนเปน
ผูชายก็สามารถทํางานในสถานที่เหลานี้ไดในบางหนาที่เชนกัน 
  3)  เพื่อที่จะเปนนักคิดเชิงสรางสรรค กรอบความคิดหนึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนและ
พัฒนาเปนกรอบความคิดหลายประการได (to be creative, one must develop new paradigms)  
กรอบความคิด (paradigm)  หมายถึง กรอบงานที่อธิบายความเปนไปไดของวิธีการทํางาน เชน การ
ที่บอกวาบริษัทไมจําเปนตองใหความสนใจตอผูขายปจจัยการผลิต (supplier)  แตผูขายปจจัยการ
ผลิตควรเปนฝายที่ตองดูแลเอาใจใสบริษัทของเรา ซ่ึงกรอบความคิดนี้ไมถูกตองเพราะทั้ง 2 ฝายตาง
ตองพึ่งพาอาศัยกัน  ดังนั้นบริษัทที่สรางสรรคจึงตองใหเกียรติแกผูขายปจจัยการผลิตเชนกัน 
  4)  การเปนนกัคิดเชิงสรางสรรคตองยกเลิกแนวทางการคิดแบบดั้งเดิม (creativity  
requires overcoming traditional mental sets)  ในอดีตคนทําประกันชีวิตเพื่อจะไดรับประโยชนจาก
การตายของบุคคลอื่น   ตอมาหลายคนไดริเร่ิมความคิดเกี่ยวกับการแกปญหาในเงื่อนไขของ
กรมธรรม (viaticum settlement)  คือ แตเดิมการที่จะไดรับผลประโยชนจากการประกันชีวิตก็ตอง
ใหผูนําประกันเสียชีวิตเสียกอน แตปจจุบันไดมีการเพิ่มขอบเขตของกรมธรรม คือ สามารถเพิ่มการ
ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ โดยจะไดรับคารักษาพยาบาลภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ไมใชการ
ประกันชีวิตเพียงอยางเดียว ทําใหมีคนหันมาทําประกันชีวิตมากขึ้น เปนตน 
  5)  นักคิดเชิงสรางสรรคยอมเอาชนะความคิดแบบดั้งเดิมได (creative people 
overcome traditional wisdom) ในกรณีนี้นักคิดเชิงสรางสรรคจะใชความคิดสรางสรรคเพื่อ
แกปญหา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวความคิดดั้งเดิมใหเปนแนวความคิดใหมที่สรางสรรคซ่ึงเปน
ประโยชนและมีคุณคาตอองคกร   เชนการขายแบบดั้ ง เดิมจะผานตัวแทนจําหนายและ
หางสรรพสินคาเทานั้น ก็ไดมีการเพิ่มเปนการขายโดยใชการตลาดทางตรง (direct marketing) ผาน
โทรศัพท จดหมายตรง อินเทอรเน็ต และการใหบริการสงตรงถึงที่โดยใชรถจักรยานยนต เปนตน 
  6) นักคิดเชิงสรางสรรคตองเปนผูที่สามารถคิดไดทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง 
(creative people engage in lateral thinking in addition to vertical thinking)  ในประเด็นนี้นักคิดเชิง
สรางสรรคตองใชความคิดรวมกันดังนี้  
   (1)  ความคิดสรางสรรคในแนวดิ่ง (vertical thinking)  เปนกระบวนการคิด
เชิงวิเคราะหและใชเหตุผลที่ไดผลลัพธนอย ซ่ึงจะตองคนหาคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียวเพื่อ
แกปญหานั้น โดยจะตองพยายามหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนไดมากที่สุดใน
รูปของตวัเงินเทานั้น 
   (2) ความคิดสรางสรรคในแนวนอน (lateral thinking) เปนการคิดหาวิธีการ
แกปญหาที่แตกตางกันหลายประการเพื่อแกปญหาใดปญหาหนึ่ง และเพื่อคนหาทางเลือกที่เปนไป
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ไดจากหลายทางเลือก นักคิดในแนวนอนจะตองพยายามหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อใหไดผลตอบแทนจาก
การลงทุนมากที่สุด ไมเพียงแตในรูปของตัวเงินเทานั้นแตยังคิดในเรื่องของการทําใหลูกคาจงรัก 
ภักดีตอบริษัท ความพึงพอใจในงานที่ทําก็เปนรูปแบบของผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน 
 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค จะเห็นไดวา ความคิดสรางสรรคเปน
ส่ิงที่สามารถพัฒนาและสรางเสริมใหเกิดขึ้นไดในตัวบุคคล  แตทั้งนี้การจะเปนผูที่มีความคิด
สรางสรรคมากนอยเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของอาทิเชน ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ   ปจจัยทางสังคม  ปจจัยทางจิตวิทยา  เปนตน               
 

2.8   แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร 
 
 การสื่อสารที่ดีจะกอใหเกิดภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล และการเสริมสรางทักษะการ
ส่ือสารใหเกิดขึ้นจะกอใหเกิดแรงจูงใจและความพอใจในการทํางาน    ดังนั้นทักษะการสื่อสารจึง
เปนคุณลักษณะอยางหนึ่งที่สําคัญของผูนําที่จําเปนตองสรางเสริมใหเกิดขึ้น 
 
 2.8.1  ความหมายของการสื่อสาร 
 บารคเคอร (Barker, 1992, p.4) ใหความหมายของการสื่อสารวาเปนกระบวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลสองคน   ในการที่จะทํางานรวมกันเพื่อให เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคที่วางไว การสื่อสารจึงเปนกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลง  การสื่อสารที่ส้ินสุดลง
ไปแลวอาจสงผลตอเนื่องถึงปจจุบัน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ชิทตี้ (Chitty, 1993, p. 334-335
อางใน อติญาณ  ศรเกษตริน, 2543, หนา 315)   ที่เสนอวา การสื่อสารเปนกระบวนการที่ใชในการ
แลกเปลี่ยนแนวคิด ความคิด หรือขาวสาร ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญในการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
 
 บุญศรี  ปราบณศักดิ์  และศิริพร  จิรวัฒนกุล (2538, หนา 9)  ใหความหมายของคําวา   
การสื่อสารไววาคือ กระบวนการแลกเปลี่ยนและรวมกันรับรูเร่ืองขาวสารตาง ๆ โดยมีความเขาใจ
รวมกันตอสัญลักษณที่แสดงเรื่องราวของขาวสารนั้น ๆ ในขณะที่ วรวรรณ  กวินทรานุวัฒน (2538, 
หนา 13  อางใน อติญาณ  ศรเกษตริน, 2543, หนา 315)  มีความเห็นวา การสื่อสาร หมายถึง 
กระบวนการของการถายทอดแลกเปลี่ยนขาวสาร ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดของบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่ง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันสงผลใหเกิดความรวมมือ อยูรวมกัน
อยางมีความสุข โดยอาศัยส่ือภาษาถอยคําและภาษาทาทางในการติดตอส่ือสาร 
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 จากความหมายของการติดตอส่ือสาร สรุปไดวา การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการ
แลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิดหรือทัศนคติ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันระหวางผูสงสารกับผูรับสาร 
 
 2.8.2  กระบวนการในการติดตอสื่อสาร 
 การติดตอส่ือสารโดยทั่วไปมักมีลักษณะเปนกระบวนการ เปนการติดตอเพื่อใหไดทราบ
ความตองการและเกิดความเขาใจที่ตรงกัน  กระบวนการตดิตอส่ือสารนี้มีองคประกอบที่สําคัญของ
ขั้นตอนในกระบวนการติดตอส่ือสารหลายประการ  นับตั้งแตบุคคลซึ่งอยูในฐานะผูสงขาวหรือ       
ผูติดตอ เนื้อหาของขอมูล ขาวสาร การเขารหัสหรือการถายทอดขาวสารของผูติดตอชองทางของ
การติดตอ  การถอดรหัสหรือตีความขอมูลขาวสารที่ไดรับ  ตลอดจนผลยอนกลับไปยังผูติดตอวา
เปนไปตามความตองการหรือไม 
  
 เบอรโล (Berlo, 1960, p.12  อางถึงใน อติญาณ  ศรเกษตริน, 2543, หนา 316)  กลาววา 
กระบวนการติดตอส่ือสารมี 4 ขั้นตอน คือ 
  1)  แหลงกําเนิดของขาวสาร (source) อาจเปนบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความ
ปรารถนาจะสงขาวสาร 
  2)  ขาวสาร (message)  ขั้นนี้เปนขั้นที่เตรียมเนื้อหาที่ตองการสื่อสาร โดยพยายาม
คิดหารหัสเพื่อการถายทอดใหแกผูรับ ซ่ึงพรอมจะนําเสนอตอไป 
  3)  วิธีการ (channel)  เปนขั้นตอนที่จะดําเนินการใหเกิดมีการติดตอส่ือสารขึ้น ซ่ึง
วิธีเหลานี้อาจใชวิธีติดตอที่อาศัยการเก็บ  การไดรับ  การสัมผัส  การดม และการชิม 
  4)  ผูรับ (receiver)  ในการรับการติดตอส่ือสารจะประสบผลสําเร็จมากนอยเทาใด
ขึ้นกับองคประกอบเชนเดียวกับแนวคิดของผูสงดังกลาวแลว 
  
 นอกจากนี้ เบอรโล ยังมีความเห็นวา กระบวนการติดตอส่ือสารตองอาศัยขอบเขตแหง
ความรู หรือประสบการณทั้งของผูสงและผูรับ  แตทั้งนี้ผูสงและผูรับจะมีความเขาใจกันมากนอย
เพียงใดขึ้นอยูกับความรูและประสบการณของทั้งสองฝาย  ซ่ึงบุคคลทั้งสองจะทําหนาที่เปนทั้งผูสง
และผูรับตลอดเวลาที่มีการสื่อสารกันคือ ตางฝายผลัดกันทําหนาที่เปนผูสงรหัสและถอดรหัส
ตลอดเวลา ซ่ึงก็คือการติดตอส่ือสารแบบสองทางนั่นเอง 
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 2.8.3  ระบบของการสื่อสาร 
 วิเชียร  ทวีลาภ (2534,  หนา 27  อางใน อติญาณ  ศรเกษตริน, 2543, หนา 316)  กลาววา 
การสื่อสารสามารถแบงเปน 2 ระบบ คือ   การติดตอส่ือสารทางเดียว (one-way communication)  
เปนการติดตอส่ือสารที่ ผูถายทอดขอมูลหรือขาวสารไปยังอีกฝายหนึ่งใหรับทราบ โดยไมเปด
โอกาสใหผูรับไดไตถามขอสงสัย ทั้งไมไดเอาใจใสตอการแสดงปฏิกิริยายอนกลับ  และการ
ติดตอส่ือสารสองทาง (two-way communication) เปนการสื่อสารที่ทั้งผูสงและผูรับขาวสารไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความเขาใจและสนใจ เอาใจใสตอกันตอบสนองหรือการปอนกลับของอีก       
ฝายหนึ่ง    ทั้งนี้แบรดลีย  และเอดินเบอรก (Bradley and Edinberg, 1986,  p.10-12  อางใน อติญาณ   
ศรเกษตริน, 2543, หนา 316-317)  ไดกลาวถึง ลักษณะของการติดตอส่ือสารทั้งทางเดียวและการ
ส่ือสารสองทาง ไวดังนี้คือ 
  1)  การติดตอส่ือสารทางเดียว เปนวิธีการติดตอส่ือสารที่รวดเร็ว ไมสับสน และ
สามารถทําใหสัมฤทธิ์ผลได เชน การพูดในที่สาธารณะ การบันทึก และการบรรยายในมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงผูสงสารใชความสามารถนอย และเปนผูควบคุมการสื่อสารแตเพียงฝายเดียว 
  2)  การติดตอส่ือสารชนิดสองทาง อาจจะชากวาการติดตอส่ือสารชนิดทางเดียว 
เพราะตองใชเวลาในการรับสงแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกันระหวางผูสงและผูรับสาร เพือ่ความ
เขาใจตรงกัน  
 
 2.8.4  ลักษณะของการสื่อสาร 
 การสื่อสารของมนุษยจําแนกได 2 ประเภท คือ (อติญาณ  ศรเกษตริน, 2543, หนา 327-
329)    การสื่อสารโดยใชวาจา (verbal communication) หมายถึง การสื่อความหมายโดยทั่ว ๆ ไป        
ที่อาศัยคํา  สัญลักษณ  ภาษา  เลขจํานวน หรือภาษาทางคณิตศาสตรก็ได   และการสื่อความหมาย
โดยไมใชถอยคําภาษา (non-verbal communication)  เปนการสื่อความหมายที่ใชสัญลักษณอยางอื่น
นอกเหนือจากคํา เลขจํานวน หรือวรรคตอน   ดังนั้น การสื่อสารที่จะชวยใหทั้งผูรับและผูสงไดรับรู
เร่ืองราวตาง ๆ รวมกัน และมีความเขาใจตรงกันตามความตองการนั้น จะตองอาศัยการสื่อสารที่ดี 
ซ่ึงควรมีลักษณะดังนี้ 
  1)  ขาวสารหรือขอความนั้นตองชัดเจนแนนอน ถอยคําถูกตองรัดกุม โดยยึด
หลักการใชถอยคําดังนี้ 
   (1)  ใชถอยคําใหตรงกับความหมาย คําคําเดียวอาจมีความหมายหลายอยางได 
เชน รับประทาน หมายถึง การกินธรรมดา หรือการคอรัปชั่น เพราะฉะนั้นควรระบุใหชัดเจนวา
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รับประทานอาหาร หรือรับประทานอยางอื่น หรือความหมายอยางเดียวกันอาจใชคําไดหลายคาํ เชน 
กิน อาจใชวา รับประทาน เสวย ฉัน เปนตน                                       
   (2)  ใชถอยคําใหเหมาะสมกับระดับบุคคล เชน ระดับที่ควรใชราชาศัพทหรือ
ระดับสุภาพชนทั่วไปตองใชถอยคําที่สุภาพ 
   (3)  ใชถอยคําที่ส้ัน มีความหมายและเขาใจงาย  ไมควรใชศัพททางวิชาการที่
ผูอ่ืนไมเขาใจ ควรใชคําสั้น ๆ ที่มีความหมายแนนอน และเขาใจงายจะไดประโยชนดีกวา 
   (4)  ใชถอยคําเฉพาะที่จําเปน   ทั้งการพูดและการเขียนไมควรใหยืดยาวโดย
ไมจําเปนหรือซํ้า ๆ ซาก ๆ จนนาเบื่อ 
   (5)  ใชถอยคําเชื่อมโยงกันใหเหมาะสม การใชถ อยคําในการพูดกับการเขียน
ไมเหมือนกัน ในการเขียนอาจใชวรรคตอน หรือทําเปนหัวขอใหชัดเจน แตการพูดทําไมได จึงตอง
ใชคําเชื่อมโยงประโยคใหเหมาะสม 
   (6)  ใชถอยคําใหถูกตองตามหลักภาษาไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช
คําคุณศัพท คําวิเศษณ  และคําสรรพนามใหเหมาะสม 
   (7)  ไมควรใชคําในภาษาตางประเทศโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหไมเขาใจ
หรือเขาใจไมตรงกัน 
   (8)  ควรเลือกใชคําที่มีพลังทางดานจิตวิทยาใหมาก  เชน  การใชคําวา 
“สมบูรณ”  หรือ  “ทวม”  แทนคําวาอวน เปนตน 
  2)  กระตุนใหเกิดความสนใจและมีสวนรวม  การที่จะสื่อสารใหผูรับเกิดความ
สนใจ เขาใจ หรือนิยม เล่ือมใส พรอมที่จะปฏิบัติตามนั้น ควรใหเขาไดมีสวนในการพิจารณา
ขาวสารขอความนั้นวาเขาเขาใจหรือไม มีความรูสึกอยางไร เปนการสรางความสนใจใหผูรับอยาก
แสดงความคิดเห็นหรือใหขอเสนอแนะและเปนการจูงใจใหผูรับขาวสาร กลาตัดสินใจ และพรอมที่
จะทําอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ผูสงตองการ      การกระตุนใหเกิดความสนใจนี้
มีวิธีการหลายอยางดังนี้ 
   (1)  ควรกระตุนใหเกิดความตองการเสียกอน แลวจึงเสนอแนะใหกระทําตาม
แนวทางที่เราตองการ 
   (2)  ควรสรางบุคลิกภาพ ของตัวผูสงขาวใหเหมาะสมมีชีวิตชีวา ย้ิมแยม 
แจมใส ราเริง มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
   (3)  สรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นในตัวผูสงขาว เชน การแตงกายใหสะอาด
เรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ  และกิริยาทาทางการแสดงออกก็ควรเปนไปในลักษณะที่นา
ไววางใจ นานิยมชมชอบ  
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   (4)  ใหความสนใจแกผูอ่ืน ถาตองการใหใครสนใจเรา เราควรใหความสนใจ
เขากอน เชน การจําชื่อได รูเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับตัวเขาในเรื่องที่เขาพอใจ  และภูมิใจแลวคุยเร่ืองของ 
“เขา” กอน ก็จะเปนการเริ่มตนที่ดีกวาเริ่มดวยเรื่องของ “เรา” กอน 
   (5)  ใหความสําคัญแกผูรับขาวสารหรือผูที่กําลังติดตอดวย คนเราทุกคน
ตองการการยกยองนับถือจากผูอ่ืน ไมวาจะติดตอกับบุคคลในหนวยงานหรือนอกหนวยงานควรให
ความสําคัญแกเขาดวยความจริงใจ แลวเราก็จะไดรับความรวมมือสนับสนุนตอไป 
  3)  วิธีการสงขาวหรือขอความที่เหมาะสม  ผูสงควรพิจารณาใหรอบคอบวาจะสง
ขาวสารหรือเรื่องราวอะไร ใครเปนผูรับ และจะสงอยางหรือวิธีใดจึงจะเหมาะสมและไดผลดีที่สุด 
โดยผูสงจะตองคํานึงถึงความสามารถของผูรับ  เพื่อใหขอความนั้นถึงตัวผูรับโดยตรง 
  4)  มีการจูงใจ  เนื่องจากขอความหรือขาวสารบางอยางไมเพียงแตใหผูรับไดรับ
ทราบเทานั้น แตตองการใหยอมรับและปฏิบัติตามดวย จึงตองมีการจูงใจเปนสําคัญเพื่อใหผูรับมี
กําลังใจ มีขวัญดีพรอมที่จะใหความรวมมือปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
  5)  มีการประเมินผล  จะตองมีการประเมินผลวาการสงขาวสารนั้นไดผลเพียงไร มี
ปญหาอุปสรรคอะไรบาง เพื่อหาแนวทางแกไข 
 
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การสื่อสารเปนกระบวนการในการสงความคิด ความรูสึก 
หรือขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวาง
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความรวมมือประสานงาน  อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
ดังนั้นการติดตอส่ือสารจึงเปนปจจัยสําคัญในคุณลักษณะของความเปนผูนําที่ ใชในการ
ติดตอส่ือสารกับบุคคลตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน  ทําใหการบริหารงานประสบ
ผลสําเร็จ นอกจากนั้นยังทําใหเกิดการประสานงานและเกิดความสัมพันธอันดีระหวางกัน  ดังนั้น 
ผูนําจึงตองเกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารอยางหลีกเล่ียงไมได ผูนําที่ประสบความสําเร็จคือผูนําที่มี
ความสามารถสูงในการติดตอส่ือสาร 
 

2.9  แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาใหการศึกษาแกผูใหญ 
 
 จากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาในการใหการศึกษาแกผูใหญ  ทั้งจาก
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปสาระสําคัญในประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้ 
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 2.9.1  ความหมายและรูปแบบการศึกษาของผูใหญ 
 ผูใหญ หมายถึง ผูที่บรรลุนิติภาวะ สามารถรูรับผิดชอบชั่วดี และตัดสินใจกระทําและละ
เวนการกระทําส่ิงใดๆ ดวยตนเองได  ดังนั้นแนวคิดการใหการศึกษาแกผูใหญจึงมีความสําคัญและ
ทําใหบรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี    ซ่ึงเพาเวลล  และเบนเน  (Powell and Benne,  1953,  p.43  
อางใน พงศ  สุภาวสิทธิ์, 2541, หนา 47)  ไดกลาวถึงปรัชญา ซ่ึงเปนเปาหมายของการใหการศึกษา
แกผูใหญวา การใหการศึกษาแกผูใหญตองทําใหผูใหญสามารถปรับปรุงตนเองและสภาวะแวดลอม
ใหดีขึ้นได แมจะไมถึงขั้นบริบูรณไปทุกดาน  ในขณะที่เจนเซ็น (Jensen and Hallenbeck, 1964)  ได
กลาวถึงการใหการศึกษาแกผูใหญวาผูใหญจะมีประสบการณมากกวาเด็ก และจะใชประสบการณ
มาเสริมบทเรียนโดยจะผนวกประสบการณเดิมกับบทเรียนใหมเขาดวยกัน 
 
 ดังนั้น การใหความรูแกผูใหญ ควรจะเนนความตองการเปนพื้นฐาน และความรูที่ใหนั้น
ตองสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   การศึกษาของผูใหญสามารถกระทําไดในหลายรูปแบบ 
ซ่ึง คูมส (Coombs, 1973)  ไดจําแนกรูปแบบการศึกษาออกเปน 3 ประเภท คือ 
  1)  การศึกษาแบบไมเปนทางการ (informal education)  เปนกระบวนการทางดาน
การศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต เปนความรูที่ไดรับมาจากประสบการณในชีวิตประจําวันและ
สภาพแวดลอม เชน การดูโทรทัศน การอานหนังสือตาง ๆ เปนตน 
  2)  การศึกษาในระบบ (formal education)  เปนกระบวนการทางดานการศึกษาที่มี
ระบบมาตรฐาน มีหลักสูตร มีการกําหนดอายุพื้นฐานการศึกษาและความสามารถของผูเรียน เชน 
การเรียนจากอนุบาลไปสูระดับอุดมศึกษา เปนตน 
  3)  การศึกษานอกระบบ (non-formal education)  เปนการจัดการศึกษา นอกระบบ
โรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอนจะจัดตามความตองการและความจําเปนในการดํารงชีวิต
ประจําวันของผูเรียน เพื่อเพิ่มความสามารถและเสริมความรูในการประกอบอาชีพเฉพาะอยางซึ่งจะ
เกิดประโยชนตอผูเรียนและชุมชนเปนอยางมาก 
 
 2.9.2  ความแตกตางระหวางผูใหญกับเด็ก 
 ผูใหญมีความลําบากในการเรียนรู เพราะความเสื่อมทางรางกายและจิตใจ จําเปนจะตอง
อาศัยการชักจูงใจใหเกิดความสนใจและพยายามทําใหเกิดความพอใจที่จะเรียนรู โดยเริ่มจากสิ่ง
งายๆ และคอยนําไปสูส่ิงที่ยากขึ้น อีกทั้งผูใหญมักจะคิดวาตนเองมีเวลานอยในการที่จะเรียนรูส่ิง
ใหม ๆ มีความกังวล มีความกลัว ซ่ึงทําใหไมกลาจะลองทําสิ่งใหม ๆ และมักจะยึดติดกับสิ่งที่เคย
ปฏิบัติในอดีต  ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูใหความรูที่จะตองพยายามชี้แจงใหผูใหญตระหนักถึงวา
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ไมมีใครแกเกินเรียน และการเรียนรูนั้นจําเปนสําหรับทุกคนเพื่อใหเปนคนทันโลกและทันตอ
เหตุการณ  นอกจากนี้ผูใหญยังมีบุคลิกแตกตางกัน มีประสบการณและภูมิหลังที่แตกตางกัน มีผล
ทําใหความสามารถที่จะเรียนรูแตกตางกัน  ที่สําคัญก็คือผูใหญตองการเปนที่ยอมรับและนับถือ  
ดังนั้นการใหการศึกษาแกผูใหญจึงมีความประณีตและใชความระมัดระวังเปนกรณีพิเศษ แตผูใหญ
มีลักษณะพิเศษในการเรียนรูก็คือ ความเปนผูใหญที่บรรลุนิติภาวะแลว   ซ่ึง โนวส (Knowles อาง
ใน สุนทร  โคตรบรรเทา, 2523, หนา 100-103)  ไดกลาวถึงลักษณะเดนของผูใหญที่แตกตางจาก
เด็กไว 3 ประการ คือ 
  1)  เด็กตองพึ่งพาบุคคลอื่นในทุกดานไมวาจะเปนที่บานหรือที่โรงเรียน โลกของ
เด็กจึงมีหนาที่เรียนหนังสืออยางเดียว  แตเมื่อเปนผูใหญก็จะรับรูวาตนไมใชนักเรียนอีกตอไป 
ผูใหญจะตองมีฐานะใหมในสายตาของตนเองและผูอ่ืนวาเปนผูรูจักเหตุผลและสามารถตัดสินใจได
ดวยตนเองและนําตนเองได  ดังนั้น ผูใหญตองการใหคนอื่นปฏิบัติตอตนเองดวยความยกยองนับถือ 
ไมตองการใหใครมองวาตนเปนเด็ก ผูใหญตองการเปนตัวของตัวเองและเปนผูมีอิสรภาพ 
  2)  ผูใหญมีประสบการณหลายดานที่สะสมมาตั้งแตเด็ก สวนประสบการณของเด็ก
เปนประสบการณภายนอก ความแตกตางระหวางผูใหญกับเด็กในเรื่องประสบการณนี้มีผลตอการ
เรียนรูของผูใหญ เชน 
   (1)  ผูใหญสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณกับผูอ่ืนได  
ดังนั้นผูใหญจึงเปนแหลงวิทยาการสําคัญในการเรียนรู 
   (2)  ผูใหญมีประสบการณเดิมเปนพื้นฐานอยูแลว ดังนั้นจึงสามารถที่จะ
เชื่อมโยงประสบการณเกาและใหมไดมากกวาเด็ก จึงทําใหประสบการณใหมมีความหมายมากขึ้น 
   (3)  ผูใหญมีลักษณะฝงแนนอยูกับความเคยชินที่ผานมา ดวยเหตุนี้ทําให
ผูใหญไมยอมเปลี่ยนแปลงอะไรงาย ๆ 
  3)  ผูใหญจะเรียนไดดทีี่สุดถาไดเรียนรูในสิ่งที่เปนประโยชน  และมีความจําเปนที่
จะตองรู ผูใหญมีความพรอมในการเรียนมากกวาเด็ก ในการสอนเด็กจะตองมีการนําเขาสูบทเรียน
เพื่อเราความสนใจ สวนในการสอนผูใหญนั้น ผูใหญพรอมที่จะเรียนและรับรู  ฉะนั้นส่ิงท่ีจะสอน
ตองใหเกิดประโยชนตรงกับความตองการในขณะนั้นหรือสอนในขณะที่ผูใหญมีความพรอม 
 

 2.9.3   หลักการเรียนรูของผูใหญท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ผูใหญจะเรียนรูไดดีจําเปนตองยึดหลักการเรียนรูในสิ่งที่ผูใหญมีความสนใจและตรงกับ
ความตองการของผูเรียน  ซ่ึงวิทยา  ดํารงเกียรติศักดิ์ (2537,  หนา 140-146)   ไดเสนอหลักการ
เรียนรูที่สําคัญมากที่สุด 4 ประการ ที่จะชวยใหผูใหญเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผลคือ 
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  1)  คนเราเรียนรูไดดีที่สุด ถามีความสนใจ ซ่ึงความสนใจสามารถสรางไดโดยเรียน
ในสิ่งที่ตรงกับความตองการ  ใชการคิดและการสรางความเขาใจของขอเท็จจริงในการแกปญหา  
ใชแรงกระตุนตามธรรมชาติของคนเปนส่ิงจูงใจที่สนองความตองการแตละระดับ     ใช
ส่ือการศึกษาที่เหมาะสมและมีการอํานวยความสะดวกสบายทางรางกาย 
  2)  คนเราเรียนรูไดดีถาการเรียนรูนั้นสนองความตองการ  การเรียนรูจะมี
ความหมายมากที่สุด เมื่อการเรียนรูนั้นมุงไปสูเปาหมายของผูเรียน  
  3)  คนเราจะเรียนรูไดดีเมื่อมีความกระตุนความคิด 
  4)  คนเราจะเรียนรูไดดีถามีสวนรวม ซ่ึงไมไดหมายถึงเพียงการมีสวนรวมในทาง
รางกายเทานั้น หากรวมทั้งการมีสวนรวมทั้งดานความคิด ความรูสึก จินตนาการและความเขาใจ 
 
 หลักการเรียนรูของผูใหญดังกลาวขางตน   มีความสอดคลองกับแนวคิดของ อุทัย             
หิรัญโต (2525, หนา 202-204)  ซ่ึงไดเสนอหลักการเรียนรูที่จําเปนแกการฝกอบรมใหแกผูใหญไว  
8 ประการ คือ 
  (1)  ผูใหญจะเรียนเมื่อเขาตองการจะเรียน ในการฝกอบรมจึงควรใหเขามีความ
ตองการที่จะรับการฝกอบรม โดยการยั่วยุหรือกระตุนจากภายนอก หรือโดยวิธีการสํารวจความ
ตองการของเขา 
  (2)  ผูใหญจะเรียนเฉพาะสิ่งที่เขามีความจําเปนจะตองเรียน ผูใหญเรียนเฉพาะ
ตองการนําไปสูการปฏิบัติ และจะเรียนไดดีเมื่อเห็นวาจะใชประโยชนไดโดยตรงตอตัวเขาหรือการ
ปฏิบัติหนาที่ของเขา ผูใหญจะไมเรียนเพื่อมีความรูแตนําไปปฏิบัติไมได การสอนทฤษฎีตาง ๆ จึง
ไมจําเปน เพราะประโยชนที่ไดหางไกล ควรสอนเขางาย ๆ และตรงเปาหมายที่เขาตองการ 
  (3)  ผูใหญเรียนรูไดโดยการกระทํา การใหความรูแกผูใหญ หรือการฝกความ
ชํานาญใด ๆ ตองใหเขาเรียนโดยการปฏิบัติและทดลองทํา (learning by doing)  หรือการเรียนรูดวย
การกระทําดวยตัวของเขาเองหรือการเรียนเปนกลุม 
  (4)  ผูใหญชอบเรียนรูจากปญหาและถาปญหาเหลานี้เปนความจริง ผูใหญจะเรียนรู
ไดรวดเร็วขึ้น  โดยเขาจะเริ่มศึกษาจากปญหา ประสบการณและการปฏิบัติโดยใชหลักการหรือ
ทฤษฎีและปญหาที่จะใหเขาศึกษาจะตองเปนเรื่องจริง ไมใชสมมติขึ้นเพราะสามัญสํานึกของเขา จะ
บอกเขาวามักจะไมเกิดขึ้นในชีวิตจริง 
  (5)  ประสบการณมีผลกระทบตอการเรียนรูของผูใหญ ผูใหญมีประสบการณใน
ชีวิตมากแตอาจจะใชประโยชนจากประสบการณไมไดมากกวาที่เขามีอยู  ดังนั้นการเรียนรูของ
ผูใหญที่ไมเหมาะสมหรือตรงกันขามกับสิ่งที่เขารูหรือคิดอยูกอนแลว เขาก็จะปฏิเสธหรือคัดคาน
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ความรูสึกนั้น ๆ การฝกอบรมจึงตองเปดโอกาสใหเขาซักถาม เสนอความคิดหรือโตแยงเพื่อใหเขา
ปรับความรูใหมกับความรูเกาเขาดวยกัน 
  (6)  ผูใหญจะเรียนรูไดดียิ่งในบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เปนกันเอง ผูใหญจะไม
ชอบการถูกบังคับ  ดังนั้นในบรรยากาศการเรียนรูตองไดรับความเปนกันเองและมีอิสระพอสมควร 
  (7)  การสอนผูใหญควรใชวิธีการหลาย ๆ อยาง เพราะเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลว
วาผูใหญจะเรียนรูไดเร็วและดีเพียงใดนั้นจะตองไดยิน ไดฟง ไดเห็น และลงมือทําดวยตนเอง  
ดังนั้นในการจัดการศึกษาใหกับผูใหญจะตองใชโสตทัศนูปกรณเปนเครื่องมือ แตจะใชอยางไรนั้น
สุดแทแตวัตถุประสงคและความเหมาะสมเปนครั้งคราวไป 
  (8)  ผูใหญตองการแนะแนวไมใชการสอบหรือคะแนน เนื่องจากผูใหญผานโลกมา
มาก และมักมีความรูสึกวาตัวเองมีความรูจึงไมอยากใหมีใครสอน  ฉะนั้นการใหความรูแกผูใหญจึง
ควรใชวิธีการแนะแนวใหเขาเกิดความคิด ถาจะมีการวัดผล ควรใหเขาวัดความกาวหนาในการเรียน
ดวยตนเอง 
 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใหการศึกษาเพื่อการเรียนรูของผูใหญนั้น  สามารถสรปุ
ไดวา ในการจัดการศึกษาใหกับผูใหญควรจะตองคํานึงถึงการเรียนรูเนื่องจากผูใหญจะเกิดการ
เรียนรูไดดีในสิ่งที่เปนขอเท็จจริงตรงกับปญหาของตนเองและเปนสิ่งที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน   นอกจากนั้นวิธีการสอน ควรสอนจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก 
บรรยากาศในการเรียนการสอนควรเปนกันเอง    และการประเมินผลควรมีการประเมินผลกอนการ
เรียน และหลังการเรียนเพื่อจะไดเห็นภาพของพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
 

2.10  ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล 
 

 องคการบริหารสวนตําบลเปนองคการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีพื้นที่
รับผิดชอบในเขตตําบลที่อยูนอกเขตเทศบาลหรือองคการปกครองสวนทองถ่ินอื่น  ยกเวนองคการ
บริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบลถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  มีฐานะเปนนิติบุคคล มีความเปนอิสระในการดําเนินงาน
ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด มีรายได และมีทรัพยสินเปนของตนเอง  โดยสามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้  (โกวิทย  พวงงาม,  ม.ป.ป., หนา 17-35) 
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 2.10.1  โครงสรางองคประกอบขององคการบริหารสวนตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล (สภา 
อบต.)  และนายกองคการบริหารสวนตําบล (นายก อบต.) 
 

  นายกองคการบริหารสวนตําบล 
  1.   ที่มาของนายกองคการบริหารสวนตําบล  
  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต.  มีวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป และดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได (แมดํารงตําแหนงไมครบ 4 ปก็
นับเปน 1 วาระ) และจะดํารงตําแหนงไดอีกครั้งหนึ่งเมื่อพนระยะเวลา 4 ปไปแลว นับแตพนจาก
ตําแหนง 
  2.  เขตเลือกตั้ง   
  เขตเลือกตั้งของนายกองคการบริหารสวนตําบล คือ เขตขององคการบริหารสวน
ตําบลทั้งเขต 
  3.  คุณสมบัติของผูสมัครนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   3.1  มีอายุไมต่ํากวา 30 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
   3.2  จบการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือเคย
เปนสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน นักบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
   3.3 ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภา 
ตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือ
เลขานุการ หรือที่ปรึกษาของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุที่ไมมีสวนไดเสียไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออมในสัญญา หรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึง 5 ป นับถึงวันรับ
สมัครเลือกตั้ง 
  4.คุณสมบัติตองหามไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   4.1  ติดยาเสพติดใหโทษ 
   4.2  เปนบุคคลลมละลาย 
   4.3  วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
   4.4  เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
   4.5  อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
   4.6  ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล 
   4.7  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแต 2 ปขึ้นไป และ
ไดพนโทษมายังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
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   4.8  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2545  ไมวาจะไดรับโทษหรือไม โดยพนโทษ
หรือตองคําพิพากษายังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี 
   4.9  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่หรือถือวาการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ 
   4.10  เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
   4.11   เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิก
วุฒิสภา   สมาชิกสภาทองถ่ิน   หรือผูบริหารทองถ่ิน   ตามบทบัญญ  ัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
ผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณี มายังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง 
   4.12  อยูในระหวางเสียสิทธิเพราะไมไปทําหนาที่ใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ิน  หรือผูบริหารทองถ่ิน  และไมไดแจงเหตุที่ไมสามารถไปใชสิทธิ เลือกตั้งตอ
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําหนวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนเองมีสิทธิ หรืออยูใน
ระหวางเสียสิทธิตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา 
   4.13  เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไมถึง 1 ป 
นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดยไมสุจริตตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2545   หรือตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับการ
เลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้งโดยไมสุจริต 
   4.14  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ินอยู 
   4.15  เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เดียวกัน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นอยู 
   4.16  เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินประจํา 
   4.17  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 
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   4.18  เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการ ปปช.  
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
  5.  ทีมบริหารของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   5.1 รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ใหอํานาจนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ในการแตงตั้งบุคคลซึ่งไมใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนรองนายก
องคการบรหิารสวนตําบล   เพื่อเปนผูชวยเหลือในการบริหารงานไดไมเกิน 2 คน 
   คุณสมบัติของรองนายกองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายกําหนดใหมี
คุณสมบัติเหมือนกับนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   5.2  เลขานุการนายก อบต. ใหอํานาจนายก อบต. แตงตั้งบุคคลซึ่งไมไดเปน
สมาชิกสภา อบต. หรือเจาหนาที่ของรัฐ เปนเลขานุการนายก อบต. ไดคนหนึ่ง เปนผูชวยเหลือใน
การบริหารราชการ กฎหมายไมไดระบุไววาเลขานุการนายก อบต. ตองมีคุณสมบัติเชนใด 
  6.  อํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   6.1  กอนเขารับหนาที่นายก อบต. ตองแถลงนโยบายตอสภา อบต. โดยไมมี
การลงมติ  หากไมสามารถดําเนินการไดใหทําเปนหนังสือแจงตอสมาชิกสภา อบต. ทุกคน และ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภา อบต. เปนประจําทุกป 
   6.2  อํานาจหนาที่ตามมาตรา 35/5  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537   แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  กําหนดไวดังนี้ 
     (1)  กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการ
บริหารราชการของ อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ และนโยบาย 
    (2)  ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต. 
    (3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายก อบต.  และเลขานุการนายก อบต. 
    (4)  วางระเบียบเพื่อใหงานของ อบต. เปนไปดวยความเรียบรอย 
    (5)  รักษาการใหเปนไปตามขอบญัญัติ อบต. 
    (6)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
   6.3  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย
และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง อบต. 
   6.4  นายก อบต.  รองนายก อบต. หรือผูที่นายก อบต. มอบหมาย มีสิทธิเขา
ประชุมสภา และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอ
ที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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   6.5  กรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานและรองประธานสภา อบต. หรือ
สภา อบต. ถูกยุบ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวนซึ่งปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอ   
ประโยชนสําคัญของราชการหรือราษฎร นายก อบต. จะดําเนินการไปพลางกอนเทาที่จําเปนก็ได 
  7.  การพนจากตําแหนงของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  ไดกําหนดวา 
นายกองคการบริหารสวนตําบล พนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 

   (4)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 58/1  ดังที่กลาวไป
แลวในหัวขอคุณสมบัติของผูสมัครนายกองคการบริหารสวนตําบล 
   (5)  กระทําการฝาฝนมาตรา 64/2  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  คือ 
    (5.1)   ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ อ่ืนใดในสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงที่ดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
    (5.2)  รับเงินหรือประโยชนใด  ๆ  เปนพิ เศษจากสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 
    (5.3)  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่
องคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนคูสัญญา หรือในกิจการที่กระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบล
นั้น หรือที่องคการบริหารสวนตําบลนั้นจะกระทํา 
    บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรค
หนึ่งไดรับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ หรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน และมิใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนคาเบี้ยประชุม
หรือเงินอื่นใด เนื่องจากการดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา สภา
องคการบริหารสวนตําบล  หรือสภาทองถ่ินอื่น  หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดย
ตําแหนง 
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          (6) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 87/1วรรคหา  
หรือมาตรา 92 
     (6.1) การพนจากตําแหนงตามมาตรา 87/1 วรรคหา คือการที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลไมยอมนํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ซ่ึงปรับปรุงแกไขโดยคณะกรรมการซึ่งตั้งโดยนายอําเภอเพื่อพิจารณา
หาขอยุติความขัดแยงจากกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับหลักการหรือไมเห็นชอบกับ
รางขอบัญญัติงบประมาณที่เสนอโดยนายกองคการบริหารสวนตําบลในครั้งแรก  เสนอตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาใหมภายใน 7 วัน นับแตไดรับรางขอบัญญัติจากนายอําเภอ 
กรณีนี้ใชนายอําเภอรายงานตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อส่ังใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจาก
ตําแหนง 
    (6.2)  การพนจากตําแหนงตามมาตรา 92 คือ นายอําเภอสอบสวนแลว
ปรากฏวากระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่จริง กรณีน้ีนายอําเภอสามารถเสนอผูวาราชการ
จังหวัดสั่งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงได 
   (7)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
   (8)  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีจํานวนไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเห็นวา นายกองคการบริหารสวนตําบล
ไมสามารถดํารงตําแหนงตอไป ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 
  สภาองคการบริหารสวนตําบล 
  สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งหมูบานละ 2 คน ในกรณีในเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหมูบาน
เดียว ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีสมาชิกสภาได 6 คน  และในกรณีที่เขตองคการบริหาร
สวนตําบลใดมี 2 หมูบาน ใหแตละหมูบานเลือกตั้งสมาชิกสภาหมูบานละ 3 คน  รวมเปน 6 คน 
   1.   เขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
   เขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล คือเขตหมูบาน 
   2.  คุณสมบัติของผูสมัครสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
   2.1  มีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎรในหมูบานของ
ตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาตอติดกันไมนอยกวา 1 ป จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
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   2.2 ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภา
ตําบล สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน หรือที่
ปรึกษา หรือเลขานุการของผูบริหารทองถ่ิน เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมใน
สัญญา หรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมถึง 5 ป นับถึงวันรับ
สมัครเลือกตั้ง 
   2.3  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามประการอื่นตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน อันไดแก 
    (1)  คุณสมบัติของผูสมัคร ไดแก 
     (1.1)  มีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
     (1.2)  มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
     (1.3)  มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ที่
สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้ง หรือไดเสียภาษี
ตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลเปนเวลาติดตอกัน 3 ปนับถึงวันรับสมัคร (การเสียภาษีครั้งเดียวเพื่อใหมีผล
ยอนหลัง 3 ป ไมเขาเกณฑดังกลาวนี้) 
    (2)  คุณสมบัติตองหามไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล 
     (2.1)  ติดยาเสพติดใหโทษ 
     (2.2)  เปนบุคคลลมละลาย 
     (2.3)  วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
     (2.4)  เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
     (2.5)  อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
     (2.6)  ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล 
     (2.7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแต 2 ป
ขึ้นไป และไดพนโทษมายังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
     (2.8)  ตองคําพิพากษาถึงที่ สุดวาการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2545  ไมวาจะไดรับโทษ
หรือไม โดยพนโทษหรือตองคําพิพากษายังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง แลวแตกรณี 
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     (2.9) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่หรือถือวาการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ 
     (2.10) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
     (2.11) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถ่ิน  หรือผูบริหารทองถ่ิน  ตามบทบัญญั ัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณี มายังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง 
     (2.12) อยูในระหวางเสียสิทธิเพราะไมไปทําหนาที่ใชสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน และไมไดแจงเหตุที่ไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้ง
ตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําหนวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนเองมีสิทธิ หรืออยูใน
ระหวางเสียสิทธิตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา 
     (2.13) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มายังไมถึง 1 ป นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งอันเนื่องมาจากการกระทําการโดย
ไมสุจริตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2545   หรือ
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพื่อใหตนเองหรือ
ผูอ่ืนไดรับการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้งโดยไมสุจริต 
     (2.14) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินอยู 
     (2.15) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือเปนผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเดียวกัน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นอยู 
     (2.16) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินประจํา 
     ( 2 . 17 )  เปนพนักงานหรือ ลูกจ า งของหนวยงานของรั ฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
     (2.18) เปนกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
กรรมการ ปปช.  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา 
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     (2.19)  ลักษณะอื่นที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนด 
 

  3.  อํานาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
   3.1  เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 
   3.2  รับทราบนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล กอนนายก
องคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนประจําทุกป 
   3.3  มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 46  ดังนี้ 
    (1)  ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปน
แนวทางในการบริหารงานกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
    (2)  พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
    (3)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ให
เปนไปตามกฎหมาย  นโยบายแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ขอบัญญัติ  ระเบียบ  และ
ขอบังคับของทางราชการ 
   3.4  ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล มีสิทธิตั้งกระทูถามตอนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได เสนอบัญญัติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลโดยไมมีการลงมติ 
 
  4.  สมัยประชุมของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง และใหที่
ประชุมเลือกประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน  ซ่ึงประธานสภาและรองประธานสภา
นี้จะดํารงตําแหนงจนครบวาระ 
  ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถจัดใหมีการประชุมครั้งแรกได
ภายใน 15 วันดังกลาว หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาได นายอําเภออาจเสนอผูวา
ราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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  ในปหนึ่งใหสภาองคการบริหารสวนตําบล มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย หรือ
มากกวา 2 สมัย แตไมเกิน 4 สมัย สมัยหนึ่งๆ ไมเกิน 15 วัน  แตอาจขยายไดอีกโดยขออนุญาต
นายอําเภอวัยเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนด 
 

  นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวามีความจําเปนประธานสภา  นายก
องคการบริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวนไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกสภาที่มีอยู อาจนําคํารองยื่นตอนายอําเภอขอเปดประชุมวิสามัญได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

- ประกอบดวยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
หมูบานละ 2 คน 

- กรณีองคการบริหารสวนตําบลใด                     
มี 1 หมูบาน ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล หมูบานนั้น 6 คน 

- กรณีองคการบริหารสวนตําบลใด                     
มี 2 หมูบาน ใหแตละหมูบานมีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  หมูบานละ 3 คน 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 คน

สภาองคการบริหารสวนตําบล  
เลือกปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 คน  

เปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
ของประชาชน 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
อาจแตงตั้งบคุคล 
ประกอบดวย 

1.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล     
   จํานวน 2 คน 

2.เลขานุการนายกองคการบริหาร 
   สวนตําบล  จํานวน  1  คน 

พนักงานสวนตําบล 

ปลัด อบต. สวนอื่น ๆ        

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
โดยบัตรเลือกตั้งมี 2 ใบ  ใบหนึ่งกาเลือกนายก อบต. ได 1 เบอร  อีกใบหนึ่งกาเลือกสมาชิกสภา อบต. ได 2 เบอร 

(ถา อบต. ใดมี 1 หมูบานกาเลือกสมาชิกสภา อบต. ได 6 เบอร   อบต.ใดมี 2 หมูบาน กาเลือกสมาชิกสภาได 3 เบอร) 

ภาพ 6          โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบล 
                     และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ 
                     สภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2546 
(ที่มา  :         โกวิทย  พวงงาม,  ม.ป.ป.,  หนา 17) 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 80 

 2.10.2  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
  

   1.  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537   และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5  พ.ศ.2546 
   1.1   มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (มาตรา 66) 
   1.2  มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ (มาตรา 67) 
    (1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
    (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ  
รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    (3)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
    (4)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (5)  สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    (6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
    (7)  คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    (8)  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
    (9)  ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
   1.3  องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลดังนี้ (มาตรา 68) 
    (1)  ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
    (2)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
    (3)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
    (4)  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ  
และสวนสาธารณะ 
    (5)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
    (6)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
    (7)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
    (8)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
    (9)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
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    (10)  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
    (11)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
    (12)  การทองเที่ยว 
    (13)  การผังเมือง 
   1.4  หนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ 
ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในตําบลตองแจงใหองคการบริหารสวน
ตําบลองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควร  หากองคการบริหารสวนตําบลมี
ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกลาว ใหนําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไป
ประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นดวย (มาตรา 69) 
   1.5   การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล     ตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร (มาตรา 69/1) 
    1.6  มีสิทธิไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการของทางราชการในตําบล (มาตรา 70) 
    1.7  ออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใชบังคับในตําบลไดเทาที่
ไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียม
ที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท (มาตรา 
71) 
    1.8  ขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม (มาตรา 72) 
    1.9  ทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล หรือรวมกับสภาองคการ
บริหารสวนตําบล หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่น เพื่อกระทํากิจการรวมกันได 
(มาตรา 73) 
 

   2.    อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542      
   องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)             
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    (1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
    (2)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
    (3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
    (4)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
    (5)  การสาธารณูปการ 
    (6)  การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
    (7)  การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
    (8)  การสงเสริมการทองเที่ยว 
    (9)  การจัดการศึกษา 
    (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา       
และผูดอยโอกาส 
    (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ิน 
    (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
    (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
    (14) การสงเสริมกีฬา 
    (15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    (16) สงเสริมการมสีวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
    (17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
    (18) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
    (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
    (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
    (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
    (22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
    (23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย   
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
    (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน 
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    (25) การผังเมือง 
    (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
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    (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
    (28) การควบคุมอาคาร 
    (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน 
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
    (31) กิจการอื่นใดที่ เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 
    อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลขางตน เปนการดําเนินการตาม 
“แผนปฏิบตัิการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
 
  2.10.3  ความสัมพันธระหวางสภาองคการบริหารสวนตําบล กับนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
 
 ฝายนายกองคการบริหารสวนตําบล : 
  (1)  กอนนายกองคการบริหารสวนตําบล เขารับหนาที่นายกองคการบริหารสวน
ตําบลตองแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล ภายใน 30 วันนับแตวันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  แตสภาองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถลงมติใด ๆ 
ในการแถลงนโยบายดังกลาว โดยในการแถลงนโยบาย นายกองคการบริหารสวนตําบลตองกระทํา
โดยเปดเผย และตองจัดทํานโยบายเปนลายลักษณอักษรแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลทุกคนที่เขาประชุม 
  ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตําบล ไมสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลไดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือสงใหสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนภายใน 7 วัน โดยใหนําวิธีการแจงคําส่ังทางปกครองเปน
หนังสือตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีเชนนี้ให
ถือวานายกองคการบริหารสวนตําบลไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว 
  (2)  นายกองคการบริหารสวนตําบลตองจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 
  (3)  นายกองคการบริหารสวนตําบล    รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  หรือผู
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย  มีสิทธิเขาประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล และ
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มีสิทธิแถลงขอเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ของตนตอที่ประชุม แตไม
มีสิทธิออกเสียงคะแนน 
  (4)  นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจในการเสนอรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอนุมัติ 
  (5)  นอกจากสมัยประชุมสามัญของสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว เมื่อเห็นวา
จําเปนเพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล  นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจทําคํารอง
ยื่นตอนายอําเภอขอใหเปดประชุมวิสามัญได 
  (6)  ความสัมพันธของนายกองคการบริหารสวนตําบล กับสภาองคการบริหารสวน
ตําบลในกรณีการเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่ออนุมัติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือรางบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม โปรดดูเพิ่มในหัวขอลําดับตอไปของเรื่อง
องคการบริหารสวนตําบลนี้ 
 

 ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล : 
  (1)  สภาองคการบริหารสวนตําบล   มีหนาที่ในการใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล ที่เสนอโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล  
  (2)  สภาองคการบริหารสวนตําบล    มีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่เสนอโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  (3) สภาองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก
องคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
ขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 
  (4)  ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  มีสิทธิตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ในเรื่องอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได 
  (5)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่มีอยู มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  โดยไมมีการลงมติ 
โดยใหยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  โดยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูกําหนดวันสําหรับการอภิปราย ซ่ึงตองไมเร็วกวา 5 วนั และไมชากวา 15 วัน นับแตวันทีไ่ดรับ
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ญัตติ แลวแจงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ การอภิปรายทั่วไปนี้จะกระทําไดคร้ังเดียว
ในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 
  (6)  สภาองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถลงมติใด ๆ เพื่อใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงได 
 

2.11  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม  และงานวิจัยที่เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล  ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้ 
 
 2.11.1  งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   
 เปรมวดี  คฤหเดช  (2540) ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดฝกอบรมเชิงประสบการณเพื่อ
พัฒนาการทํางานเปนทีมสําหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  วิธีดําเนินการวิจัย
แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1   การสรางชุดฝกอบรมเชิงประสบการณเพื่อพัฒนาการ
ทํางานเปนทีม โดยชุดฝกอบรมที่สรางขึ้นมีลักษณะเปนกิจกรรมเชิงประสบการณเพื่อใหนักศึกษา
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ประกอบดวย กิจกรรมในรม 10 กิจกรรม กิจกรรมกลางแจง 10 กิจกรรม 
กิจกรรมการใชชีวิตรวมกัน 3 กิจกรรม  และกิจกรรมนันทนาการ 4 กิจกรรม    ขั้นตอนที่ 2  การ
ตรวจสอบชุดฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 คน พบวา ทุกคนมีความเห็นตรงกันวา ชุดฝกอบรม
มีความเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาการทํางานเปนทีม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชชุดฝก
อบรม  ผูวิจัยนําชุดฝกอบรมไปทดลองฝกอบรม ครั้งที่ 1 กับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อ
การุณย ชั้นปที่ 3  จํานวน 19 คน  และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแกไขชุดฝกอบรมและการนําชุดฝก
อบรมที่ไดปรับปรุงและแกไขนําไปทดลองฝกอบรม คร้ังที่ 2 กับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณย ชั้นปที่ 3 จํานวน 21 คน ผลการวิเคราะหการทํางานเปนทีมของนักศึกษากอนและหลัง
การฝกอบรมทั้งสองครั้งพบวา นักศึกษามีความเขาใจในการทํางานเปนทีม มีเจตคติตอการทํางาน
เปนทีม  มีทักษะในการทํางานเปนทีม  มีกระบวนการทํางานรวมกันเปนทีม มีผลการปฏิบัติในการ
แกปญหารวมกันเปนทีม และมีความพึงพอใจในการทํางานเปนทีม  ภายหลังการฝกอบรมดีกวา
กอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งสองกลุม  และจากการติดตามผลการ
ทํางานเปนทีมของนักศึกษา 3 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการฝกอบรมพบวา คาเฉล่ียการทํางานเปนทีม 
3 เดือนหลังการฝกอบรมดีกวาคาเฉลี่ยกอนการฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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แสดงวาชุดฝกอบรมเชิงประสบการณมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชพัฒนาการทํางานเปนทีม
ของนักศึกษาพยาบาลได 
 
 พงศ  สุภาวสิทธ์ิ (2541)  ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมความรู
ทางดานกฎหมายเพื่อนําไปใชในชุมชนชนบทสําหรับผูนําทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม  โดยแบง
ขั้นตอนการวิจัยออกเปน 3 ระยะ คือ  ระยะที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรความรูทาง ดานกฎหมายที่
นําไปใชในการพัฒนาชนบทดวยเทคนิคเดลฟายและการจัดสนทนากลุม    ระยะที่ 2  การทดลองใช
รูปแบบการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้น โดยทําการทดลองกับผูนําทองถ่ินที่เปนกํานัน ผูใหญบาน ใน
จังหวัดเชียงใหม แบงเปนกลุมทดลองการฝก 50 คน  เปนกลุมควบคุม 50 คน ทั้งนี้กลุมทดลอง 
จํานวน 50 คน ไดรับการฝกอบรมจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมายในแตละหัวขอ เพื่อนํา
ความรูทางดานกฎหมายไปใชในชุมชนชนบท โดยการบรรยาย สาธิต กรณีศึกษาและอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แลวนําเอาผลการฝกอบรมเปรียบเทียบกับการฝกอบรมของผูนํา
ทองถ่ินกลุมควบคุม จํานวน 50 คน ซ่ึงไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรของหนวยราชการที่จัดขึ้น
ตามปกติ ผลการทดสอบความรูทางดานกฎหมายของผูนําทองถ่ินทั้งสองกลุม กอนการฝกอบรม
พบวา มีความรูพื้นฐานทางดานกฎหมายไมแตกตางกันในเชิงสถิติ แตเมื่อเปรียบเทียบภายหลังการ
ฝกอบรม พบวา ผูนําทองถ่ินกลุมทดลองมีความรูทางดานกฎหมายทั้งในภาพรวมและในแตละ
รายวิชาทั้ง 5 ดาน สูงกวาความรูของผูนําทองถ่ินกลุมควบคุมที่ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรของ
หนวยราชการที่จัดขึ้นตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ระยะที่ 3  การนําความรูทางดานกฎหมาย
ที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชในชุมชนชนบทหลังการฝกอบรมสิ้นสุดลงเปนระยะเวลา 4 เดือน  
ปรากฏวาผูนําทองถ่ินกลุมทดลองที่เขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรในการวิจัยนี้ไดแสดงบทบาท
ใหคําแนะนําความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน และประนอมขอพิพาทแกคูกรณี ไดจํานวนครั้ง
มากกวาผูนําทองถ่ินกลุมควบคุม 
 
 องอาจ  พงษพิสุทธิ์บุบผา (2541)  ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางพฤติกรรมผูนําทางการเกษตร สําหรับนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 
(อศ.กช.)  โดยแบงการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้    ขั้นตอนที่ 1   การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปน
การศึกษาเอกสารงานวิจัย การทําเทคนิค เหตุการณวิกฤติเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนําทางการเกษตร นํา
ขอมูลมาสรางเปนแบบสอบถาม เพื่อสํารวจความตองการเสริมสรางพฤติกรรมผูนําทางการเกษตร  
ผลการศึกษาพบวา ผูนําทางการเกษตรมีความตองการเสริมสรางพฤติกรรมผูนําทางการเกษตรใน
ระดับมากดังนี้ การเผยแพรความรูทางการเกษตร  การแสวงหาความรูทางการเกษตร  การ
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ประสานงาน  และความคิดริเริ่มสรางสรรค      ขั้นตอนที่ 2   การสรางหลักสูตรเปนการนําผลจาก
ขั้นตอนที่ 1 มากําหนดเปนโครงรางหลักสูตร ไดแก สภาพปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม 
จุดมุงหมายของหลักสูตร วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรม และวิธีการฝกอบรม ส่ือ 
วิธีการวัด และประเมินผล  โดยเนื้อหาสาระการฝกอบรมแบงออกเปน 3 หนวย ไดแก  หนวยที่ 1  
การพัฒนาพฤติกรรมผูนําทางการเกษตร    หนวยที่ 2  การแสวงหาความรูทางการเกษตร   และ
หนวยที่ 3  การเผยแพรความรูทางการเกษตร       ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใชหลักสูตร ผูวิจัยนํา
หลักสูตรไปทดลองใชกับนักเรียน จํานวน 32 คน โดยการทดสอบกอนการฝกอบรม ใหการ
ฝกอบรม และทดสอบหลังการฝกอบรม   ผลการทดลองใชหลักสูตรพบวา ผลสัมฤทธิ์และเจตคติ
ตอพฤติกรรมผูนําทางการเกษตรของการทดสอบกอนและหลังการใชหลักสูตรฝกอบรมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    ขั้นตอนที่ 4  การติดตามผลหลักสูตร หลังจากการฝกอบรม 
1 เดือน โดยใชแบบสอบถาม  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ผานการฝกอบรมมีพฤติกรรมผูนําทาง
การเกษตรดานการแสวงหาความรูทางการเกษตร และความคิดริเร่ิมสรางสรรคเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
จากเดิมในระดับมาก พฤติกรรมผูนําทางการเกษตรดานการเผยแพรความรูทางการเกษตร และการ
ประสานงาน เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง 
 
 สุนทร  พูนเอียด (2542)  ทําการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู
ในการบริหารการพัฒนาชนบทสําหรับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดภาคใตตอนบน 
โดยแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1  ศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับพัฒนา
หลักสูตร ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสมัภาษณ
จากผูนําทองถ่ินที่เปนคณะกรรมการสภาตําบลที่จะยกฐานะเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ในป พ.ศ.2540  ในจังหวัดกระบี่ ชุมพร พังงา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎรธานี  
จํานวน 228 คน  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีปญหาในดานความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานการบริหารการพัฒนาชนบท  ปญหาในดานความเปนผูนําทองถ่ิน และปญหาในดานการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และความสัมพันธกับประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ขั้นที่ 2 
พัฒนาหลักสูตรจําลอง  ผูวิจัยทําการสรางโครงรางหลักสูตรโดยนําขอมูลพื้นฐานที่ไดจากขั้นที่ 1 
มากําหนดกรอบในการสรางโครงรางหลักสูตรที่ประกอบดวย ปญหาและความจําเปน  จุดมุงหมาย
ของหลักสูตร  หนวยการอบรมและตรวจสอบโครงรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ   ขั้นที่ 3 การ
ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรเปนการนําหลักสูตรที่ไดจากขั้นที่ 2 ไปทดลองใชปฏิบัติ
ฝกอบรมกับกลุมตัวอยางจํานวน 31 คน  โดยมีการวัดกอนและหลังการฝกอบรม ผลการศึกษาพบวา 
ระดับความรูเร่ืองโครงสรางอํานาจหนาที่และการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ภาวะความเปน
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ผูนําทองถ่ิน หลักและกระบวนการบริหารการพัฒนาชนบท ของกลุมตัวอยางหลังการปฏิบัติการ
ฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูดานความรู เจตคติ 
และทักษะ พบวา หลังการปฏิบัติการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนปฏิบัติการฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทุกหนวยการอบรม  โดยผลการประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรและการฝกอบรมในแตละหนวยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  ทําใหได
หลักสูตรที่สมบูรณสามารถนําไปใชในการฝกอบรมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลตอไปได 
 
 อติญาณ  ศรเกษตริน  (2543)  ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางความเปนผูนําสําหรับนักศึกษาพยาบาล โดยแบงการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้    
ขั้นตอนที่  1    การศึกษาความตองการ เปนการศึกษาและวิเคราะหคุณลักษณะความเปนผูนําจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาวิเคราะหและสังเคราะห ไดคุณลักษณะความเปน
ผูนําที่ตองการศึกษาคือ จริยธรรมดานความซื่อสัตย การตัดสินใจ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการ
ติดตอส่ือสาร  ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบหลักสูตร เปนการนําผลจากขั้นตอนที่ 1  มากําหนดเปน
รางหลักสูตร ไดแก สภาพปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม จุดมุงหมายของหลักสูตร 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม ส่ือ วิธีการวัดและประเมินผล 
เนื้อหาสาระแบงออกเปน 4 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 จริยธรรมดานความซื่อสัตยของผูนํา   หนวยที่ 2 
การตัดสินใจของผูนํา หนวยที่ 3 ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของผูนํา และหนวยที่ 4  การติดตอส่ือสาร
ของผูนํา  ขั้นตอนที่ 3  การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร  นําหลักสูตรไปทดลองใชกับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 4 จํานวน 30 คน โดยการทดสอบกอนการฝกอบรม ใหการ
ฝกอบรม และทดสอบหลังการฝกอบรม สังเกตทักษะขณะฝกอบรม ผลการทดลองใชหลักสูตร
พบวา ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (80/80)  ผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอ
ความเปนสําหรับนักศึกษาพยาบาลของการทดสอบกอนและหลังการใชหลักสูตรฝกอบรมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวนการติดตามพฤติกรรมผูเขารับการฝกอบรม 1 เดือน 
พบวา นักศึกษาแสดงพฤติกรรมความเปนผูนาํอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมได
เขารับการฝกอบรมพบวา กลุมที่เขารับการฝกอบรมมีพฤติกรรมความเปนผูนําสูงกวากลุมที่ไมได
เขารับการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ขั้นตอนที่ 4  การปรับปรุงแกไขหลักสูตร 
เปนการปรับปรุงแกไขหลักสูตรในสวนที่บกพรองอยูเพื่อใหไดหลักสูตรที่สมบูรณเพื่อเสริมสราง
ความเปนผูนําสําหรับนักศึกษาพยาบาล 
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 เกศริน  มนูญผล (2544) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริม
สมรรถภาพดานการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณที่สอดคลองกับทองถ่ิน การพัฒนาหลักสูตรนี้
ไดดําเนินการในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงมี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1    การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน เพื่อใชวางแผนในการสรางหลักสูตร โดยเฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบของ
หลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงไดศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ และจัดกลุมสนทนาผูที่เกี่ยวของพบวา 
สมรรถภาพหลักสูตรของครูในการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณที่สอดคลองกับทองถ่ิน ไดแก 
ความตั้งใจมั่งมั่นตอการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณ ความเขาใจหลักการและแนวคิดในการ
จัดทําหนังสือเสริมประสบการณ  การเขียนแผนการจัดทําหนังสือ  การเก็บขอมูลสืบคนภูมิปญญา
มาจัดทําตนฉบับหนังสือ การทดลองใชและนําเสนอผลการจัดทําและพัฒนาหนังสือเสริม
ประสบการณ    จากขอมูลพื้นฐานเหลานี้สามารถกําหนดเปนหัวขอสาระสําคัญของหลักสูตร ไดแก 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณ  การวางแผนจัดทําหนังสือเสริม
ประสบการณ  การจัดทําหนังสือเสริมประสบการณ  การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ  การ
นําเสนอผลการจัดทําและพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ      ขั้นตอนที่ 2  การสรางหลักสูตร ซ่ึง
ไดจากการนําขอมูลพื้นฐานมาเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบของการรางหลักสูตร นํา
โครงรางหลักสูตรที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน พบวา องคประกอบของหลักสูตรมีความ
สอดคลองและเหมาะสม ขอมูลจากขอเสนอแนะไดนํามาพิจารณาปรับปรุงโครงรางหลักสูตรให
เหมาะสมยิ่งขึ้น     ขั้นตอนที่ 3   การทดลองใชหลักสูตรไดนําหลักสูตรที่ปรับปรุงแลวไปใช
ฝกอบรมครูกลุมสนใจ จํานวน 35 คน ใชระยะเวลา 3 เดือน  มีภาคทฤษฎีและปฏิบัติเปนชวงๆ มี
การทดสอบกอนและหลังการอบรม  ผลการทดลองพบวา ผูเขารับการอบรมใหความสนใจ มุงมั่น 
พยายามในการปฏิบัติการจัดทําหนังสือเสริมประสบการณทุกขั้นตอน  ผูเขารับการอบรมทุกคน
สามารถจัดทําหนังสือเสริมประสบการณไดสําเร็จเต็มศักยภาพดวยความภาคภูมิใจ ไดหนังสือเสริม
ประสบการณ คนละ 1-4 เลม  รวมทั้งส้ินจํานวน 68 เลม    และขั้นตอนที่ 4   การประเมินหลักสูตร
ไดดําเนินการประเมินหลักสูตรทั้งในแงบริบท ตัวปอน กระบวนการ และผลผลิต   ผลการประเมิน
พบวา หลักสูตรนี้สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนผลการสอบวัดความรูกอนและหลัง
การฝกอบรมพบวา ผลสัมฤทธิ์หลังฝกอบรมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
 
 ไชยรัตน ปราณี (2545)  ทําการวจิัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการของทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของชุมชน ดําเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและ
พัฒนา (research and development)  ดวยการประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม (participatory action research)  ซ่ึงไดทําการวิจัยในชมุชนแหงหนึ่ง ในอําเภอลานกระบือ 
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จังหวัดกําแพงเพชร ทั้งนี้มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้     ขั้นตอนที่ 1   
การวิเคราะหความตองการจําเปนทางดานการศึกษาของทองถ่ิน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตร ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการประเมินสภาวะชนบทแบบมีสวนรวม 
(participatory rural appraisal)  ซ่ึงใชวิธีการวิจัย 3 วิธีคือ การศึกษาเอกสาร การสนทนากลุม และ
การสัมภาษณแบบลึก     ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ที่สอดคลองกับ
ความตองการจําเปนทางดานการศึกษาของทองถ่ิน ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการประเมิน
สภาวะชนบทแบบมีสวนรวม ซ่ึงใชวิธีการวิจัย 3 วิธีคือ การศึกษาเอกสาร การสนทนากลุม และการ
สัมภาษณแบบลึก    ขั้นตอนที่ 3   การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ิน เปนขั้นตอนที่นําเอาขอมูล
เกี่ยวกับความตองการจําเปนทางดานการศึกษาของทองถ่ิน มาเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตรใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม     ขั้นตอนที่ 4   การนําหลักสูตรไปทดลองใช 
เปนขั้นตอนที่นําหลักสูตรที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใชกับ
นักเรียนในสถานการณจริง ขั้นตอนนี้ใชวิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ 
one-group pretest-posttest design      ขั้นตอนที่ 5   การประเมินหลักสูตร แบงออกเปน 2 ระยะคือ 
การประเมินหลักสูตรระหวางการทดลองใชหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรหลังการทดลองใช
หลักสูตร  เพื่อศึกษาดูวาหลักสูตรมีประสิทธิภาพเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม รวมทัง้
พิจารณาผลกระทบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชหลักสูตร    ผลการวิจัยพบวาในดานความตองการ
จําเปนทางดานการศึกษาของทองถ่ิน ทองถ่ินมีความตองการใหโรงเรียนจัดการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
การเกษตรเปนอันดับแรก และตองเปนการเกษตรที่มีลักษณะเปนเรื่องของการจัดการทางการเกษตร   
ในดานองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินที่สอดคลองกับสภาพและความตองการจําเปนทางดาน
การศึกษาของทองถ่ิน แบงออกเปน 2 สวนคือ  สวนที่หนึ่ง เปนองคความรูทางดานการเกษตรที่เนน
การจัดการทางการเกษตร โดยการผสมผสานระหวางองคความรูที่เปนสากลและองคความรูที่เปน
ภูมิปญญาทองถ่ิน  และสวนที่สองเปนสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม และความ
ตองการของนักเรียนและทองถ่ินทางดานการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม ซ่ึงเปนการเรียนการ
สอนที่เนนใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการรูจักคิดวิเคราะหวิจารณ และสามารถนําเอา
ความรูและประสบการณไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน    ในดานการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
วิชาโครงงานการจัดการทางการเกษตร ซ่ึงเปนหลักสูตรที่มีลักษณะเปนการบูรณาการแบบ         
สหวิทยาการ (interdisciplinary)  โดยมีหลักการสําคัญคือ เปนการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและ
ความตองการของทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนและชุมชน ใหสามารถพึ่งพาตนเองได    
และเมื่อมีการนําหลักสูตรไปทดลองใชพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรูสึกรักทองถ่ินของ
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นักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   สวนทักษะการจัดการ
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในสวนของการ
ประเมินหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารย นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของ มี
ความคิดเห็นวาหลักสูตรมีประสิทธิภาพเปนไปตามหลักการและจุดมุงหมายที่กําหนดไว และทําให
โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 
 
 วิเชียร  อินทรสมพันธ  (2546) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อ
เสริมสรางสมรรถภาพการบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับครู
มัธยมศึกษา โดยแบงการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอน คือ   ขั้นตอนที่ 1   การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปน
การศึกษาสมรรถภาพการบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตรและปจจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมสราง
สมรรถภาพ เพื่อนําเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางหลักสูตร โดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก 
เทคนิคเดลฟาย สอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ และจากการใชแบบสอบถามทําการสอบถาม
กลุมตัวอยางในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 353 คน  ผลจากการศึกษาไดผลสรุป
เกี่ยวกับจริยธรรมที่จําเปนที่สุด 3 ดาน คือ ความรับผิดชอบ   ความซื่อสัตยสุจริต   ความมีระเบียบ
วินัย   ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตร เปนการเขียนโครงรางหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลที่ได
จากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน โดยประยุกตแนวคิดการจัดการศึกษาเนนสมรรถภาพและประยุกตการ
ฝกอบรมแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ไดองคประกอบของหลกัสูตรคือ สภาพปญหาและความจําเปน 
หลักการ เปาหมาย จุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม ส่ือการฝกอบรม และการวัดและ
ประเมินผลหลักสูตร  จากนั้นนําโครงรางหลักสูตรไปใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน พิจารณา
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอง พบวา ทุกองคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสม
และความสอดคลองกัน  ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใชหลักสูตรเปนการนําหลักสูตรไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 ระยะคือ การศึกษานํารองและการทดลองใชหลักสูตร การศึกษานํารองดวย
การนําหลักสูตรไปทดลองใชกับครูมัธยมศึกษา จํานวน 15 คน เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการใช
หลักสูตรในสภาพจริง หลังจากนั้นนําหลักสูตรไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนครูมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 30 คน  ใชระยะเวลาทดลอง 5 
สัปดาห โดยใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียว ทําการทดสอบกอนและหลังการทดลองใช
หลักสูตรวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะห Hotelling’s T2 และวิเคราะห Simultaneous 
Confidence Intervals พบวา สมรรถภาพการบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตรหลังทดลองใช
หลักสูตรมากกวากอนทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คาเฉลี่ยคะแนน
ทางดานความรูความเขาใจมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 70  คาเฉลี่ยคะแนนดานเจตคติและดาน
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ทักษะปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูงกวา 3.50 คาเฉลี่ยคะแนนผลงานการบูรณาการจริยธรรมในหลักสูตร
อยูในระดับดี และความเหมาะสมของการทดลองใชหลักสูตรอยูในระดับมาก ขั้นตอนที่ 4 การ
ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร จากผลการทดลองใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑในการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุง
ดานความเหมาะสมของเนื้อหาและปรับปรุงภาษาในแตละองคประกอบของหลักสูตรใหเหมาะสม
และสอดคลองกัน แลวจัดทําเปนหลักสูตรฉบับสมบูรณและคูมือการใชหลักสูตรสําหรับนําไปใช
ในการกิจกรรมฝกอบรม 
 
 2.11.2  งานวิจัยเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 
 โกวิทย พวงงาม (2539) ไดทําการศึกษาเรื่อง ศักยภาพการบริหารงานขององคกรการ
บริหารสวนตําบล พบวา ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคการบริหารงานสวนตําบลมี
ดังนี้ คือ ปญหาดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณขององคกรการบริหารสวนตําบลไมมีเปนของ
ตนเอง และถามีก็ยังไมเพียงพอ ปญหาดานความรูความสามารถ และประสบการณของบุคลากรใน
องคกรการบริหารสวนตําบลยังไมดีพอ ปญหาดานการจัดการในองคกรการบริหารสวนตําบลใน
เรื่องของงบประมาณมีนอย การประชุมของสมาชิกสภาองคกรการบริหารสวนตําบลไมตรงเวลา 
และไมพรอมเพรียง บทบาทของผูหญิงในที่ประชุมมีนอย ไมกลาแสดงความคิดเห็น ขาดเจาหนาที่
การเงินการบัญชี และขาดการประสานงาน และการประชาสัมพันธที่ดีในองคกรการบริหารสวน
ตําบล 
 

 จรัส สุวรรณมาลา (2539) ไดทําการศึกษาเรื่อง สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
ศักยภาพและทางเลือกสูอนาคต พบวา สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลตางๆ มีจุดเดน คือ 
การมีโครงสรางองคการที่เล็ก และมีความยืดหยุนสูง มีบุคลากรแบบ paraprofessional ซ่ึง
ประกอบดวยบุคคลในทองถ่ินทั้งสิ้น มีการทํางานเปนทีม มีความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อชุมชนของ
ตนเองสูง ในดานปจจัยแวดลอม มีหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการเอกชน (NGO) ซ่ึงดําเนิน
กิจการดานการพัฒนาชนบท และจัดบริหารพื้นฐานตางๆ ซ่ึงสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล สามารถประสานงานขอความชวยเหลือ และจัดทํากิจกรรมรวมกันได นอกจากนั้น ยังพบวา 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ยังมีขอดอยที่จําเปนตองปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ การบริหารใหดียิ่งขึ้น ไดแก การวางแผน และการจัดทํางบประมาณ การบริหารจัดการ 
และบุคลากร 
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 สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (2540) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปญหาการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  ผลการศึกษาพบวา ปญหาในการบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลที่เปนผลจากการจัดโครงสรางและระบบงาน คือ ปญหาการขาดความรู ความ
เขาใจในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาตําบล และการขาดความรูความเขาใจและทักษะในหลัก
และเทคนิคการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลที่ผานมา
จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมากกวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้ยัง
ขาดทักษะในการบริหารจัดการดานการคลังและการพัสดุที่สัมพันธกับการบริหารจัดการการพัฒนา
ตาง ๆ ดวย 
 

 อรพินท   สพโชคชัย และคนอื่น ๆ (2540)  ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบและแนวทางการ
สงเสริมความเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลระยะที่หนึ่ง  ผลการวิจัยพบวา องคการบริหาร
สวนตําบลยังขาดอิสระในการบริหารและพัฒนาตําบลอยางเต็มที่  การบริหารจัดการการพัฒนาที่
บรรจุไวในแผนพัฒนาตําบลถูกควบคุมกํากับโดยนายอําเภอตามพระราชบัญญัติที่กําหนด ทําให
บอยครั้งไมสามารถแกปญหาความเดือดรอนที่เปนปญหาเฉพาะหนาของประชาชนได เนื่องจากมัก
ถูกทักทวงจากระบบราชการ  นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบวาบุคลากรที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานใน
องคการบริหารสวนตําบลยังขาดศักยภาพในการวางแผนและบริหารจัดการการพัฒนาที่นอกเหนือ 
จากที่เคยปฏิบัติมา การดําเนินการจึงดําเนินการเฉพาะสวนที่เขาใจ ทําใหขาดวิสัยทัศนในการพัฒนา
หรือขาดความสามารถในการแปลงวิสัยทัศนออกมาเปนแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและบริหาร
จัดการใหมีความตอเนื่องได ในขณะเดียวกันขาราชการในระดับพื้นที่เองก็ยังขาดศักยภาพในการ
คิดรูปแบบการบริหารจัดการหรือกิจกรรมเชิงสรางสรรค  จึงทําใหไมสามารถออกแบบการบริหาร
จัดการได เปนผลทําใหสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเสนอโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เปนสวนใหญ ซ่ึงสามารถคิดไดงายกวาโครงการพัฒนาดานอื่นๆ  ทําใหเกิดปญหาที่มีผลกระทบตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยสวนใหญ  โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนกลุม
ผูดอยโอกาสเชน กลุมเด็ก  เยาวชน  สตรีและคนชรา  
 
 

2.12  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 จากการศึกษาสภาพปญหาโดยการทบทวนเอกสารและงานวิจัย  พบวา  สมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลมีปญหาในดานการขาดวิสัยทัศนการบริหารจัดการในกระบวนการ
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แกปญหา  ความสามารถในการเปนผูนํา  บุคลิกภาพในความเปนผูนําทองถิ่น ศักยภาพใน
ความคิดสรางสรรค การทํางานในรูปแบบของการรวมกลุม ทักษะการติดตอประสานงาน 
ความสามารถในการตัดสินใจ การสรางเครือขายความรวมมือและอื่น ๆ  ซึ่งสภาพปญหาตาง 
ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเหลานี้ก็คือ การขาดภาวะและคุณลักษณะ
ความเปนผูนํา  แนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาดังกลาวนี้ไดก็คือ การสรางเสริมภาวะและ
คุณลักษณะความเปนผูนําใหเกิดขึ้นแกสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งการสรางเสริม
ความเปนผูนําใหเกิดขึ้นแกสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลนี้มีความสอดคลองกับแนวทาง
และยุทธศาสตร  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  ที่
ไดนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในสวนของยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการประเทศ  โดยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาภาวะความเปนผูนํา
ประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชนใหเกิดขึ้นใน
ทุกระดับของสังคมไทย 
 
 ในการสรางเสริมความเปนผูนําใหเกิดขึ้นแกสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลนั้น
แนวทางหนึ่งที่ผูวิจัยเห็นวาสามารถกระทําไดจริงในทางปฏิบัติคือ การเขารับการฝกอบรม
ระยะสั้นในหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อสรางเสริมความเปนผูนํา  แตเนื่องจากยังไมมีหลักสูตร
ฝกอบรมเพื ่อ เสริมสรางความเปนผูนําใหแกสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว
โดยเฉพาะ   ผูวิจัยจึงทําการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําให
เกิดขึ้นแกสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล โดยมุงหวังวาเมื่อสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลมีภาวะและคุณลักษณะความเปนผูนําเกิดขึ้นในตนเองแลว ก็จะทําใหมีโอกาสในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาผูอื่นในชุมชนได  ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมในครั้งนี้ ผูวิจัยไดยึดแนวทางการวิจัยและ
พัฒนา โดยใชแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เปนกรอบพื้นฐานในการศึกษาดังนี้ 
 
 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวคิดของ ไทเลอร (Tyler)  ทาบา (Taba)  เซเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander)  
วิชัย  วงษใหญ  และแนวคิดในการพัฒนาหลักส ูตรฝกอบรมของ  กุลยา  ตันติผลาชีวะ  และวิเชียร  
ชิวพิมาย  สามารถสรุปเปนขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมไดคือ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ การรางหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร การ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผลและปรับปรุงแกไข
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หลักสูตร  แตในการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมครั้งนี้ เนื่องจากถูกจํากัดดวยเงื่อนไขทางดานเวลา
ที่ไมสามารถติดตามผลของกระบวนการใชหลักสูตรในระยะยาวได และการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้
เปนการพัฒนาถึงระดับที่ตรวจสอบคุณภาพทางประสิทธิภาพของหลักสูตรจนเปนที่พอใจและ
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชหรือเผยแพรในวงกวาง ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ไวเพียง 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาขอมูลพื้นฐาน การสรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปปฏิบัติจริง  
และการประเมินติดตามผลหลักสูตร 
 
 นอกจากนั ้น  ในการสรางหลักสูตรฝกอบรมในครั ้งนี ้ ผู ว ิจัยไดทําการทบทวน
แนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับพฤติกรรมผูนําสามมิติของเรดดินที่เสนอวามนุษยมีพฤติกรรมผูนํา
พื้นฐานอยูในตัวตนทุกคน  แตการจะแสดงพฤติกรรมออกมาวามีความเปนผูนําแบบไหน
ขึ ้นอยู ก ับสถานการณที ่แตกตางก ันของแตละบุคคล   และผู ว ิจ ัยย ังใช ทฤษฎีผู นําการ
เปลี่ยนแปลงของบาสที่เสนอวาผูนําการเปลี่ยนแปลงมี 2 ลักษณะ  คือ ผูนําการแลกเปลี่ยน 
และผูนําการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งลักษณะของผูนําทั้ง 2 ลักษณะนี้สามารถอธิบายไดดวยทฤษฎี
ทางจิตวิทยาเกี ่ยวกับแรงจูงใจและทฤษฎีความตองการของมาสโลวมาเปนพื ้นฐานใน
การศึกษา  นอกจากนั้นผูวิจัยยังทําการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาที่เหมาะสม
เพื่อใชในการสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  ผลจากการศึกษาดังกลาวพบวา ปรัชญา
การศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคือแนวคิดทางปรัชญากลุมพิพัฒนาการ
นิยมที่มีแนวคิดในการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูดวย
การปฏิบัติ (learning by doing)  การเรียนรูดวยวิธีการแกปญหา (problem solving) เพื่อ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม  นอกจากนั้นยังใชแนวคิดของปรัชญาการศึกษา
กลุมอัตถิภาวะนิยมที่ใหผูเรียนเปนผูเลือกทั้งหมด มุงใหผูเรียนไดรูจักตนเองเปนสําคัญ รูจัก
พัฒนาตนเองใหมีสมรรถภาพและความรับผิดชอบ  และผูวิจัยยังใชแนวคิดทางจิตวิทยาการ
เรียนรูกลุมมนุษยนิยมที่ใหความสําคัญตอมนุษย  เชื่อในศักยภาพของมนุษยจากแนวคิดกลุม
มนุษยนิยมดังกลาวผูวิจัยไดนํามาใชในการกําหนดบทบาทของวิทยากร ใหทําหนาที่เปนผู
เอื้ออํานวยการเรียนรู เปนผูคอยชี้แนะแนวทางในการศึกษาคนควา กระตุนใหผูเขารับการ
อบรม รูจักตนเองและใชความสามารถของตนเอง  สรางความรูดวยตนเอง และประยุกตนํา
ความรูไปใชในการปฏิบัติงานได  ดังนั้นกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในกระบวนการฝกอบรมจึงเปน
กิจกรรมที่มีความหมาย  และสามารถเชื่อมโยงไปสูกระบวนการคนพบและประมวลไปสู
ขอสรุปที่ตองการใหเกิดขึ้นได สวนวิธีการฝกอบรมนั้นจะเปนการฝกอบรมแบบมีสวนรวม 
เนนผู เข ารับการฝกอบรมโดยคํานึงถึงจิตวิทยาการเร ียนรูในวัย ผู ใหญเปนสําคัญ   โดย
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หลักสูตรการฝกอบรมที่สรางขึ้นนี้ ผูวิจัยคาดหวังจะสามารถสรางเสริมความเปนผูนําใหเกิด
ขึ้นกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรีไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น
หลักสูตรการฝกอบรมดังกลาวยังอาจจะนําไปประยุกตใชในการสรางเสริมความเปนผูนําให
เกิดขึ้นกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่อ่ืน ๆ ตอไปได 
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สภาพปญหา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลขาดคุณลักษณะความเปนผูนํา 

สาเหตุปญหา -สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม       -ไมมีโอกาสรับการพัฒนาศักยภาพ 
-ขาดความรู เจตคติ และทักษะความเปนผูนํา    -การเขารับตําแหนงใหม 
-ขาดการกําหนดแผนการพัฒนาผูนํา 

แนวทาง 
แกปญหา 

จัดฝกอบรมความรูใหแกสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
โดยใชหลักสูตรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

วิธีแกปญหา 
สรางและพัฒนาหลักสูตร 
ฝกอบรมเพื่อเสริมสราง 
ความเปนผูนําใหแกสมาชิก 
องคการบริหารสวนตําบล
ในดานการทํางานรวมกัน
เปนทีม ความสามารถใน
การตัดสินใจ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและทักษะการ
ติดตอสื่อสาร 

ปรัชญาการศึกษากลุมพิพัฒนาการนิยม 
    กลุมอัตถิภาวะนิยมและกลุมมนุษยนิยม 
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร  ทาบา   

    เซเลอร  และ อเล็กซานเดอร และวิชัย วงษใหญ 
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของ  

    กุลยา ตันติผลาชีวะ  และวิเชียร  ชิวพิมาย 
แนวคิดจิตวิทยาใหการศึกษาแกผูใหญ 
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูนําแบบสามมิติ   

    ของเรดดิน และทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลง 
    ของบาส 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

สมาชิกองคการบริหาร 
สวนตําบลมีคุณลักษณะ
ความเปนผูนํามากขึ้น 

ภาพ  7        กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง 
                   ความเปนผูนําสาํหรับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี 
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ใชได          บกพรองและทําการปรับปรุง 

ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 

บกพรองและทําการปรับปรุง   

- ศึกษาความเปนผูนําของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี   
- แนวทางพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

วิธีการ  - ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
            - การสัมภาษณ                   
ทําใหไดแนวทางพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม 

วิเคราะหและสรุปขอมูลพื้นฐาน 

กําหนดโครงรางหลักสูตร 
- สภาพปญหาและความจําเปน     - หลักการ       - จุดมุงหมาย         - เนื้อหา 
- วิธีการฝกอบรม          - สื่อการฝกอบรม         - การประเมินผลหลักสูตร 

ใชได     

นําหลักสูตรการฝกอบรมไปทดลองใชปฏิบัติจริง 
                                      -  การศึกษานํารอง 
                                      -  ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

            -  ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝกอบรม    
            -  ปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง 

ใชได          

หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปน
ผูนําสําหรับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดนนทบุรี ฉบับสมบูรณ 

                     ภาพ 8      กระบวนการพฒันาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนํา 
                                     สําหรับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวดันนทบุรี 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 

ขั้นตอนที่ 2 
การสรางหลักสูตร    

ขั้นตอนที่ 3 
การนําหลักสูตร 
ไปปฏิบัติจริง 

ขั้นตอนที่ 4 
การประเมินติดตาม 

ผลหลักสูตร 


