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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําสําหรับสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตาม
ระเบียบวิธีของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา
โดยสรุปดังนี้        
                       

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 การดําเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 นี้เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนของหลักสูตรการฝกอบรม เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม
เพื่อเสริมสรางความเปนผูนําสําหรับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี โดยการ 
ศึกษาขอมูลเบื้องตนของหลักสูตรการฝกอบรมนี้  ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของรวมกับการสัมภาษณเจาหนาที่สวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ผลที่ไดจากการศกึษา
ขอมูลพื้นฐานสามารถสรุปไดใน 2 ประเด็นคือ ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม และ
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี  โดยมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้ 
 
  1)  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม 
  หลักสูตรการฝกอบรมที่ผูวิจัยจะทําการสรางและพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ควรเปน
หลักสูตรการฝกอบรมที่สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง เนนผูเขารับการอบรมเปนสําคัญโดยมี
รูปแบบของหลักสูตรการฝกอบรมเปนรูปแบบงายๆ ไมซับซอน เนนการปฏิบัติ การคิด  การกระทํา  
และการแสดงผลงาน  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเขารับการฝกอบรม มุงเนนการให
ความรูพรอมกับฝกปฏิบัติในลักษณะปฏิบัติการ รวมทั้งพัฒนาจิตใจของผูเขารับการฝกอบรม มีการ
สรางระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  และจัดกิจกรรมการฝกอบรมใหมีความสนุกสนาน มีความ
หลากหลาย  สรางบรรยากาศในการอบรมแบบกัลยาณมิตร  ใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมการ
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ฝกอบรม สงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง และมีสวนรวมใน
การประเมินจากสิ่งที่ไดเรียนรู สามารถนําความรูและทักษะปฏิบัติไปใชไดจริงอยางเหมาะสม  
นอกจากนั้นควรใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับเอกสารประกอบการอบรมเพื่อเรียนรูดวยตนเองกอน
การฝกอบรม และใชเวลาในการฝกอบรมเปนการปฏิบัติใหมากที่สุด 
 
  2)  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี 
  จังหวัดนนทบุรีแบงพื้นที่การปกครองออกเปน 6 อําเภอ คือ อําเภอเมืองนนทบุรี  
อําเภอบางกรวย  อําเภอบางบัวทอง  อําเภอบางใหญ  อําเภอปากเกร็ด  และอําเภอไทรนอย  โดยใน
แตละอําเภอมีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําหนาที่บริหาร
จัดการ  ดูแล  บําบัดทุกข  บํารุงสุข ใหแกประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบของแตละองคการบริหาร
สวนตําบล  ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรีไดแบงออกเปน 3 ขนาด คือ  ขนาดใหญ  
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  โดยมีจํานวนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลของจังหวัดนนทบุรี รวม
ทั้งสิ้น  553  คน 
 
 5.1.2.  ผลการสรางหลักสูตร  
 การดําเนินการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 ซ่ึงเปนขั้นตอนการสรางหลักสูตรนี้ ผูวิจัยไดนําผล
การศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาใชเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตนในการกําหนดแนวคิดและแนวทางในการ
สรางและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําสําหรับสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดนนทบุรี  โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีการสรางและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมไวใน 
4 ขั้นตอน ดังนี้คือ   
 
  1)  การกําหนดกรอบเนื้อหาคุณลักษณะความเปนผูนําที่ควรทําการเสริมสรางใน
เบื้องตน 
  ผูวิจัยไดทาํการศึกษาดวยการตรวจสอบเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของทาง 
ดานความเปนผูนํารวมกับผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 เพื่อกําหนดกรอบเนื้อหา
คุณลักษณะความเปนผูนําที่ควรทําการเสริมสรางในเบื้องตนวาควรมีเนื้อหาคุณลักษณะอะไรบาง 
ผลจากการศึกษาพบวาเนื้อหาคุณลักษณะของความเปนผูนําที่ควรทําการเสริมสรางในเบื้องตน
สามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ ทักษะทางการบริหาร ทักษะทางสังคม และทักษะทางการ
พัฒนาตนเอง โดยทักษะทางการบริหารประกอบดวย นักคิดในเชิงกลยุทธ  การวางแผนงาน  ความ
รอบรูในงาน  ความสามารถในการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน  ศิลปะการจูงใจและความสามารถใน
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การวิเคราะหวินิจฉัย  ทักษะทางสังคมประกอบดวย การทํางานรวมกันเปนทีม ทักษะการ
ติดตอส่ือสาร การประพฤติตนเปนแบบ อยางที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ  ความสามารถใชงาน
เหมาะสมกับคน  การมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน  และการมีทักษะในการแกปญหา ทักษะทางการ
พัฒนาตนเองประกอบดวย การยอมรับสิ่งใหม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ความกระตือรือรน  การ
แสวงหาความรู  ความสามารถปรับตัวเองตามสภาพแวดลอม  ความนาเชื่อถือไววางใจ  และการมี
ความมั่นคงทางอารมณ 
 
  2)  การใหคาความสําคัญของเนื้อหาคุณลักษณะความเปนผูนําท่ีควรทําการเสริมสราง 
  หลังจากผูวิจัยไดทําการกําหนดกรอบเนื้อหาคุณลักษณะความเปนผูนําที่ควรทํา
การเสริมสรางในเบื้องตนในหัวขอ 2.1 แลว ผูวิจัยไดทําการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่
จําเปนในการใชสรางหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนํา โดยทําการศึกษาจากกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม คือ ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิทางดานผูนําชุมชน จํานวน 22 คน  ดวยวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี จํานวน 150 คน ดวย
วิธีการตอบแบบสอบถาม   ผลจากการศึกษามีดังนี้ 
 
  ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิทางดานผูนําชุมชน จํานวน 22 คน มีความคิดเห็นวา
คุณลักษณะความเปนผูนําชุมชนที่ควรทําการเสริมสรางใหแกสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดนนทบุรี และควรกําหนดไวในหลักสูตรการฝกอบรม เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยโดยเรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอยมีดังนี้คือ   การทํางานรวมกันเปนทีม  การมีความมั่นคงทางอารมณ  
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี การมีมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน ความ 
สามารถในการตัดสินใจ ทักษะการติดตอส่ือสาร  ความกระตือรือรนในการทํางาน  ความรอบรูใน
งานที่รับผิดชอบ  การมีวิสัยทัศนที่กวางไกล  ความสามารถใชงานเหมาะสมกับคน  การมีทักษะใน
การแกปญหา   และการยอมรับสิ่งใหม   
 
  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี จํานวน 150 คนมีความคิดเห็น
วา คุณลักษณะความเปนผูนําชุมชนที่ควรทําการเสริมสรางใหแกสมาชิกองคการบริหารบริหารสวน
ตําบลจังหวัดนนทบุรีและควรกําหนดไวในหลักสูตรการฝกอบรม  เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยโดย
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยมีดังนี้คือ การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทักษะการ
ติดตอส่ือสาร ความ สามารถในการตัดสินใจ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความนาเชื่อถือไววางใจ การ
ทํางานรวมกันเปนทีม ความกระตือรือรนในการทํางาน  ความรอบรูในงานที่รับผิดชอบ   การมี
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มนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน   ศิลปะในการจูงใจ การมีทัศนะที่ดีตอการทํางาน การวางแผนงาน การมี
วิสัยทัศนที่กวางไกล และความสามารถใชงานเหมาะสมกับคน    
 

3)  การพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาคุณลักษณะความเปนผูนําท่ีควรทําการเสริมสราง 
  ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนําเนื้อหาคุณลักษณะความเปนผูนําที่ควรทําการเสริมสรางที่
ไดจากการศึกษาในหัวขอ 2.2  มาประชุมพิจารณารวมกันระหวางผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิทาง 
ดานผูนําชุมชน  จํานวน  8  คน    ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิทางดานการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
จํานวน 4 คน  ดวยวิธีการจัดสนทนากลุม (focus group)   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาคัดเลือก
เนื้อหาคุณลักษณะความเปนผูนําที่ควรทําการเสริมสรางใหแกสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดนนทบุรี  ซ่ึงจะเปนเนื้อหาคุณลักษณะความเปนผูนําชุมชนที่ใชบรรจุลงในหลักสูตรการ
ฝกอบรม ซ่ึงเนื้อหาคุณลักษณะดังกลาวสามารถนํามาใชจัดเปนกิจกรรมสําหรับการฝกอบรมที่
ชัดเจนได นอกจากนั้นยังตองมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเวลาที่จะใชในการฝกอบรม 
จํานวน 3 วัน ๆ ละ 8 ช่ัวโมง  รวมเปนเวลาฝกอบรมทั้งสิ้นจํานวน 24 ช่ัวโมง 
 
  ผลจากการศึกษาดวยวิธีการดังกลาวทําใหไดคุณลักษณะที่แสดงถึงความเปน
ผูนําที่ควรไดรับการเสริมสรางของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี ดังนี้คือ การ
ทํางานรวมกันเปนทีม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการตัดสินใจ และทักษะการ
ติดตอส่ือสาร 
 
  4)  การสรางหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนํา 
  ผูวิจัยไดนําเอาเนื้อหาสาระที่แสดงถึงคุณลักษณะความเปนผูนําทั้ง 4 คุณลักษณะ
ที่ไดจากการประชุมดวยการจัดสนทนากลุม (focus group) และผลจากการศึกษาที่ไดจากการศึกษา
ขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1  มาจัดสรางหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําสําหรับ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี โดยหลักสูตรที่สรางขึ้นประกอบดวย สภาพ
ปญหาและความจําเปนของหลักสูตร  หลักการของหลักสูตร  จุดมุงหมายของหลักสูตร  เนื้อหาของ
หลักสูตร  แนวทางการฝกอบรม  การดําเนินการฝกอบรม ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม  ส่ือการ
ฝกอบรม  การประเมินผล  และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล พรอมทั้งกําหนดแผนการฝกอบรม 
จัดทําคูมือวิทยากร และคูมือผูเขารับการฝกอบรมเพื่อไวประกอบการนําหลักสูตรไปใช 
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  เมื่อผูวิจัยไดทําการสรางโครงรางหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําโครง
รางหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิทางดานการพัฒนาหลักสูตร การฝกอบรมและผูนํา
ชุมชน จํานวน 10 คน ทําการประเมินองคประกอบและรายละเอียดตาง ๆ ของโครงรางหลักสูตร
ดวยวิธีการสัมภาษณเพื่อขอความคิดเห็นและคําแนะนําเพื่อนํามาใชปรับปรุงแกไข ผลจากการ
ประเมินความเหมาะสมโครงรางหลักสูตรของผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ พบวาคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นที่มีตอความเหมาะสมของโครงรางหลักสูตร มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 
ยกเวนใน 8 ดานคือ ปญหาและความจําเปนของหลักสูตรตรงกับสภาพความเปนจริงในสังคม  
เปาหมายของหลักสูตรมีประโยชนสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  เปาหมายของหลักสูตรเหมาะสม
กับผูเขารับการฝกอบรม จุดประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจน จุดประสงคของหลักสูตร
เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม เนื้อหาของหลักสูตรสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร 
เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมสาระที่จําเปนตองใชปฏิบัติ และเนื้อหาหลักสูตรมีการจัดเรียงลําดับ
เนื้อหา ที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิอยูในระดับความเหมาะสมมาก
ที่สุด ในสวนการประเมินความสอดคลองโครงรางหลักสูตรของผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ พบวา 
ผลการประเมินความสอดคลองของแตละรายการมีคาสูงกวา 0.05  และมีคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ระหวาง 0.62-1.00  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  
 
  ในชวงขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงหลักสูตร โดยไดปรับปรุงการเขียน
สภาพปญหาและความจําเปนใหสอดคลองกัน ปรับปรุงภาษา เพิ่มรายละเอียดกระบวนการฝกอบรม
ที่ใชเทคนิคกิจกรรมแบบมีสวนรวม เขียนจุดมุงหมายของหลักสูตรใหชัดเจน และสามารถประเมิน 
ผลได ปรับเนื้อหาคุณลักษณะใหเหมาะสมกับกิจกรรมและเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม  ตลอดจน
สภาพความเปนจริงในการประกอบอาชีพ  จัดกิจกรรมและวิธีการฝกอบรมใหมีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับชวงเวลาเพื่อการนําไปปรับใชในการฝกอบรมจริงได 
 
 5.1.3.  การนําหลักสูตรไปปฏิบัติจริง 
 ในขั้นตอนที่ 3 ซ่ึงเปนขั้นตอนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม  ผูวิจัยไดนําเอาหลักสูตร
การฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําที่ปรับปรุงจากขั้นตอนที่ 2 แลวไปทดลองกับกลุมขนาด
เล็กจํานวน 10 คน เพื่อศึกษานํารองหลักสูตรในสถานการณจริง แลวจึงนําผลมาปรับปรุงแกไข 
จากนั้นผูวิจัยไดนําหลักสูตรไปทดลองปฏิบัติจริงกับกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดนนทบุรี ที่มีความเต็มใจสมัครเขารับการอบรมเอง  จํานวน 30 คน  และผูวิจัยไดนําเอา
ผลการทดลองมาวิเคราะหและทําการประมวลผลเปนขอสรุปออกมาดังนี้ 
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  1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเปนผูนําจากแบบทดสอบของผูเขารับการ
ฝกอบรมกอนและหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําสําหรับสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรีพบวา ผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบความเปนผูนําของผูเขา
รับการอบรมหลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมมีคาสูงกวาผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบกอนการ
ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดยผลสัมฤทธ์ิดังกลาวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05 
 
  2)  ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอความเปนผูนําของผูเขารับการฝกอบรม  กอนและ
หลังการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนําสําหรับสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลจังหวัดนนทบุรีพบวา  เจตคติตอความเปนผูนําของผูเขารับการฝกอบรมหลังการทดลอง
ใชหลักสูตรฝกอบรมมีคาสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม โดยคาเฉลี่ยดังกลาวมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
 5.1.4.  การประเมินติดตามผลหลักสูตร 
 จากการทดลองใชหลักสูตรการฝกอบรมในขั้นตอนที่ 3 แลว ผูวิจัยไดทําการประเมิน
และติดตามผลหลังการฝกอบรม เพื่อนําผลที่ไดมาใชปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความเปนผูนําสําหรับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรีใหมีความสมบูรณมากที่สุด   
โดยการศึกษาในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดแบงออกเปน 3 สวน คือ    การประเมินผลความคิดเห็นการ
ดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร การติดตามผลหลักสูตรหลังการทดลองใช 1 เดือน และการ
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร   ทั้งนี้ผลการศึกษาในแตละสวนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
  1)  ผลการประเมินความคิดเห็นในการดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตรเพื่อเสริม 
สรางความเปนผูนําของเขารับการฝกอบรม พบวา   องคประกอบในการฝกอบรมทางดานเนื้อหา
ของการฝกอบรม  การมีสวนรวมในกิจกรรมแตละหนวยการเรียนรู และการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  สําหรับวิทยากร  การ
นําเสนอของวิทยากรแตละหนวยการเรียนรู  เอกสารการฝกอบรม ส่ือ  สถานที่  กิจกรรม  และ
ระยะเวลาในการฝกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 
  2)  ผลการติดตามผลหลักสูตรหลังการทดลองใช 1 เดือน  พบวาสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรีที่ผานหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนํามี
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คุณลักษณะความเปนผูนําเปลี่ยนแปลงเพิ่มจากเดิมในระดับมากทุกดาน แตเมื่อพิจารณาคุณลักษณะ
ความเปนผูนําแตละดาน   พบวา   คุณลักษณะความเปนผูนําดานความสามารถในการตัดสินใจคือมี
ความกลาเสี่ยงในการตัดสินใจตอปญหาฉุกเฉิน   คุณลักษณะความเปนผูนําดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรคคือ การแสดงออกในการแกปญหาอยางเปนระบบที่กอใหเกิดประโยชนและมีความกลา
เส่ียงหรือทดลองปฏิบัติในสิ่งที่แปลกใหม มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ดังนั้นจาก
การติดตามผลการฝกอบรมตามหลักสูตรจึงอาจสรุปไดวา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
นนทบุรีที่ผานหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนํามีการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นกวาเดิมซึ่งถือวาเปนไปตามเกณฑที่ไดตั้งไว 
 
  3)  ผลจากการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาทั้งหมดมาทําการ
ประมวลเปนขอสรุปเพื่อใชในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังนี้  สภาพปญหาและความจําเปนใน
การฝกอบรม ไดปรับปรุงการเขียนใหมีความสอดคลองกัน เนนกระบวนการฝกอบรมอยางเปน
ระบบ โดยใชกิจกรรมแบบมีสวนรวมเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูเขารับการฝกอบรมอยางแทจริง   
ปรับปรุงเนื้อหาการฝกอบรมใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรและตัดสวนที่มีรายละเอียด
มากออกไปเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรม และในสวนของกิจกรรมและวิธีการ
ฝกอบรม  ทําการเขียนรายละเอียดวิธีการฝกอบรมใหมีความชัดเจนขึ้น  ปรับชวงเวลาใหเหมาะสม
กับกิจกรรม และปรับรายละเอียดของกิจกรรมใหมีความนาสนใจ สอดคลองกับเนื้อหาและวุฒิภาวะ
ของผูเขารับการฝกอบรม นอกจากนั้นยังทําการปรับปรุงเกี่ยวกับการประเมินและติดตามผล
หลักสูตรหลังการทดลองใช 1 เดือน ใหมีความครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น   
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความเปนผูนํา
สําหรับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรีตามที่ไดเสนอไปขางตนแลวนั้น พบวามี
ประเด็นตางๆที่นาสนใจและสามารถนํามาอภิปรายผลได  โดยการจําแนกตามขั้นตอนของการ
พัฒนา หลักสูตรดังนี้                     
 
 5.2.1.  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 การศึกษาในขั้นตอนนี้มีจุดประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนในการสราง
หลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการที่แทจริง  โดยทําการศึกษาจากเอกสาร  
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ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และการสัมภาษณเจาหนาที่สวน
ราชการทองถ่ินที่เกี่ยวของ  ซ่ึงในขั้นตอนนี้ผูวิจัยตองการขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานขององคการ
บริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบและรูปแบบของหลักสูตร
ฝกอบรมที่เหมาะสม  ซ่ึงผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงสภาพปจจุบันและความตองการใน
คุณลักษณะความเปนผูนํา  ซ่ึงผูวิจัยไดนําไปใชในการสรางหลักสูตรฝกอบรมโดยมีองคประกอบ 
(จงกลนี  ชุติมาเทวินทร, 2542, หนา 35 ;  วิเชียร  ชิวพิมาย, 2528, หนา 7-15 ;  วิชัย  วงษใหญ, 
2543, หนา 77-80 ;  เกศริน  มนูญผล, 2544, หนา 14 ;  สุริยา  เหมตะศิลป, 2537, หนา 174) ที่สําคัญ
ดังนี้ สภาพปญหาและความจําเปน หลักการ  เปาหมาย  จุดมุงหมาย  เนื้อหาคุณลักษณะ  กิจกรรม
การฝกอบรม  ส่ือการฝกอบรม  และการวัดผลประเมินผล  สวนรูปแบบของหลักสูตรฝกอบรมควร
เปนรูปแบบที่งาย    ไมซับซอน    เนนการปฏิบัติ การคิด  การกระทํา  และการแสดงผลงาน  
นอกจากนั้นหลักสูตรฝกอบรมยังควรสามารถพัฒนาจิตใจของผูเขารับการฝกอบรม  สรางระเบียบ
วินัย  และความรับผิดชอบใหเกิดขึ้นแกผูเขารับการฝกอบรม รวมทั้งกิจกรรมที่จัดข้ึนตองเปน
กิจกรรมการฝกอบรมใหมีความสนุกสนาน  มีความหลากหลาย  สรางบรรยากาศในการฝกอบรม
แบบกัลยาณมิตร  ผูเขารับการฝกอบรมเปนผูปฎิบัติ และวิทยากรเปนผูกระตุนจุดประกายความคิด
และอํานวยความสะดวกใหเกิดขึ้นในการฝกอบรม   
 
  5.2.2.  การสรางหลักสูตร 
 ในการสรางหลักสูตรนี้  ผูวิจัยไดนําเอาผลสรุปที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานใน
ขั้นตอนที่ 1 มากําหนดเปนโครงรางหลักสูตร  โดยมีองคประกอบของโครงรางหลักสูตรฝกอบรมที่
จะจัดสรางขึ้น ดังนี้คือ สภาพปญหาและความจําเปน  หลักการ  เปาหมาย  เนื้อหา  กิจกรรมการ
ฝกอบรม ระยะเวลา  ส่ือ  การวัดและประเมินผลการอบรม  ซ่ึงองคประกอบดังกลาวนี้สอดคลองกับ
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย  วงษใหญ  (2543, หนา 77-80)  ที่ประกอบดวยหลักการและ
เหตุผล โครงสรางหลักสูตร จุดประสงค เนื้อหา  ประสบการณการเรียนและการประเมินผล  และ
เปนไปในทิศทางเดียวกับรูปแบบของหลักสูตรการฝกอบรมตามแนวคิดของวิเชียร  ชิวพิมาย  
(2528, หนา 7-15)  และเกศริน  มนูญผล (2544,  หนา 95-99) ที่ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพ
ปญหาและความจําเปน การกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมาย  ผลการฝกอบรม  เนื้อหา  กิจกรรมการ
ฝกอบรม  ส่ือประกอบ  และการวัดและประเมินผล 
  
 ในกระบวนการสรางหลักสูตรฝกอบรมใหมีคุณภาพนั้น ผูวิจัยไดทําการสรางหลักสูตร
โดยยึดตามองคประกอบตางๆที่กลาวมา โดยพยายามใหแตละองคประกอบมีความสอดคลองซึ่งกัน
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และกัน ทั้งนี้ผูวิจัยไดเร่ิมตนจากการกําหนดจุดมุงหมายวาหลักสูตรตองการใหผูเขารับการฝกอบรม   
(ซ่ึงก็คือ  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี) ไดบรรลุเปาหมายสิ่งใดบาง  แลวจึง
พิจารณาวาการจะบรรลุเปาหมายเหลานั้นได   จําเปนตองใหเนื้อหาคุณลักษณะอะไรแกผูเขารับการ
ฝกอบรมบาง   ตอมาจึงพิจารณาวาเนื้อหาดังกลาวนั้นจะมีวิธีการฝกอบรมอยางไร  จึงจะมีความ
เหมาะสมสามารถชวยใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูเนื้อหาเหลานั้นไดดีที่สุด  และขั้นสุดทายจึง
พิจารณาวาจะทําการประเมินผลอยางไร  จึงจะทําใหทราบไดวาผูเขารับการฝกอบรมไดบรรลุ
เปาหมายตามความตองการของหลักสูตร จากการที่ผูวิจัยไดยึดหลักการดังกลาวเปนแนวทางในการ
สรางหลักสูตรปรากฏวาสามารถชวยใหผูวิจัยทําการสรางหลักสูตรที่มีองคประกอบตางๆที่
เหมาะสมและมีความสอดคลองกันตามผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึง
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวเปนไปตามหลักการพัฒนาหลักสูตรที่ตองกําหนดจุดมุงหมาย
ใหไดกอน แลวจึงเลือกและจัดเนื้อหาตลอดจนวิธีการและการประเมินใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย  
(Taba,  1962, p. 345-379)   
 
 นอกจากนั้นในกระบวนการสรางหลักสูตรฝกอบรมผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดการ
เรียนรูแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kemmis and Taggart, 1990)  ซ่ึงประกอบดวย  4 ขั้นตอนคือ  
การกําหนดหรือวางแผน    การปฏิบัติการ   การสังเกตและติดตาม และการสะทอนกลับ  โดยใน
ขั้นตอนการกําหนดหรือวางแผนในการวิจัยครั้งนี้ก็คือขั้นการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการในการวิจัยคร้ังนี้ก็คือข้ันการสรางหลักสูตรและขั้นการทดลองหลักสตูร  ในสวนขั้นตอน
การสังเกตและติดตามและขั้นตอนการสะทอนกลับในการวิจัยคร้ังนี้ก็คือข้ันการประเมินติดตามผล 
และในขั้นตอนนี้ผูวิจัยยังไดใชแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการฝกอบรมที่เนนและใหความสําคัญกับกลุม        
ผูเขารับการฝกอบรมเปนหลัก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางองคความรูดวยตนเอง  โดยใหผูเขารับ
การฝกอบรมเปนผูปฎิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของปรัชญาการศึกษากลุมพิพัฒนาการ                 
กลุมอัตถิภาวะนิยมและกลุมมนุษยนิยม    (McNergney & Herbert, 1998, p.136-146)  ที่เนนใหผูเขา
รับการฝกอบรมมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรมการฝกอบรม  รวมกันคิด  ตัดสินใจ  และ
ประเมินผลงานรวมกันตามรูปแบบของการฝกอบรมที่ตองการเสริมการเรียนรูของผูใหญเพื่อให
ผูใหญ เรียนรูได  (Vella,1994,p.3-22) มีการสรางบรรยากาศการฝกอบรมใหปลอดภัย  เกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลในการฝกอบรม เกิดการเรียนรูรวมกันดวยการทํางานกลุม และ
ตรวจสอบประเมินผลงานของผูเขารับการฝกอบรมดวยการรวมกันประเมินรวมกันติชม    ซ่ึงทั้งนี้
ลวนแลวแตสนองความตองการผูเขารับการฝกอบรมมากที่สุด 
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 หลังจากที่ผูวิจัยไดสรางหลักสูตรและพัฒนาออกมาเปนโครงรางหลักสูตรออกมาแลว  
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบโครงรางหลักสูตร โดยผูวิจัยไดนําโครงรางหลักสูตรดังกลาวไปให
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิทําการประเมิน ทั้งนี้ผลการประเมินโครงรางหลักสูตรตามความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ พบวา สวนประกอบของโครงรางหลักสูตรไดแก สภาพ
ปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม จุดมุงหมายของหลักสูตร  โครงสรางหลักสูตรและเนื้อหา
สาระ  กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม  ส่ือการฝกอบรมและการวัดและประเมินผล  มีความเหมาะสม
ที่จะนําไปทดลองใช แตอยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะวา ระยะเวลาการ
ฝกอบรมจํานวน 3 วันนั้น  การเปลี่ยนแปลงดานเจตคติอาจยังไมเกิดขึ้นเพียงพอที่จะทําการประเมิน
ได   แตทั้งนี้จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยของนิวแมน และนิวแมน (Newman  and  Newman,  
1983, p. 544-548)  พบวา  การใชระยะเวลาฝกอบรมเพียง  2-4 วันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเจตคติ
ของบุคคลได  นอกจากนี้ นิวแมนและนิวแมน  (Newman  and  Newman,  1983, p.540-541) ได
ทําการศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคล พบวา  ความนาเชื่อถือของผูให
ขอมูล  ความเปนผูมีความชํานาญการ ความมีเสนหนาประทับใจ ความนาไววางใจ  และลักษณะ
ของผูรับขอมูลที่มีความกระตือรือรนใหความสนใจกับขอมูล  ลวนแลวแตมีสวนชวยใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงเจตคติไดงายขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคลจึงไมไดขึ้นอยูกับระยะเวลา
ในการเรียนรูเพียงอยางเดียว  
 
 ผลจากการประเมินความเหมาะสมในแตละองคประกอบของโครงรางหลักสูตรโดย
ผูเช่ียวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ พบวามีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.77– 4.62 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา
ตั้งแต 0.45-0.84   แสดงวาทุกองคประกอบของโครงรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
สวนผลการประเมินความสอดคลองของโครงรางหลักสูตรพบวาคาดัชนีความสอดคลอง มีคา
ระหวาง  0.64-1.00  แสดงวา  โครงรางหลักสูตรมีความสอดคลองกันทุกประเด็น   ทั้งนี้อาจเปนผล
เนื่องมาจากการที่ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรดวยกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ตามแนวคิดของวิชัย  
วงษใหญ  (2543,  หนา 77-80)  สกิลเบค (Skillbeck, 1984, p.22)  และทาบา (Taba, 1962,  p. 345-
425)  โดยเริ่มตั้งแตการศึกษาขอมูลพื้นฐาน  การวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนหลายๆ ดาน
มาประกอบในการพิจารณาเพื่อสรางโครงรางหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและความสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงมากที่สุด หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําโครงรางหลักสูตรไปปรับปรุงและแกไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิในทุกประเด็นที่ใหขอเสนอแนะ 
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 5.2.3.  การนําหลักสูตรไปปฏิบัติจริง 
 ในการดําเนินการฝกอบรมทดลองนําหลักสูตรไปใชปฏิบัติจริง ผูวิจัยไดทําการจัด
กิจกรรมลงในแผน การฝกอบรมในหลักสูตรแกผูเขารับการฝกอบรม ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชหลักความรู
เร่ืองการจัดประสบ การณการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาคุณลักษณะ โดยคํานึงถึงจิตวิทยาการ
เรียนรูผูใหญเนนในเรื่อง ความตองการที่จะเรียนรูดวยตนเอง     ลักษณะกิจกรรมจะไมเปนการสอน
โดยการบอกใหโดยตรงแตจะเกิดการเรียนรูดวยตนเองหลังจากรวมกิจกรรม นอกจากคํานึงถึง
จิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญแลว ผูวิจัยยังคํานึงถึงพื้นฐานความรูของผูเขารับการฝกอบรมดวย เชน
ในเรื่องการอานเนื่องจากผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีปญหาเรื่องการอานชา อันเปนผล
เนื่องจากการมีอายุที่มากพอสมควร    ดังนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้น ผูวิจัยจึงพยายามหลีกเลี่ยงการที่
จะตองอานแตใหเนนการรับฟงแทนหรือใหมีการอานนอยที่สุด หรือแมแตในเรื่องการเคารพใน
อาวุโส ผูวิจัยไดพยายามจัดกิจกรรมที่จะตองระมัด ระวังไมใหมีการลวงเกินผูอาวุโส หรือตองชี้แจง
ทําความเขาใจกันใหดีเสียกอน เปนตน  โดยสรุปแลวในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการฝกอบรม 
ผูวิจัยไดทําการพิจารณาในหลายๆดานอยางรอบคอบเพื่อใหเกิดผลดีที่สุดตอผูเขารับการฝกอบรม
รวมทั้งคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรูของผูใหญ คํานึงถึงพื้นฐานความรูของผูเขารับการฝกอบรม ใน
สวนของกระบวนการดําเนินการฝกอบรมผูวิจัยไดมุงเนนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวมกิจกรรม
การเรียนรู  โดยใชกิจกรรมที่เปนรูปธรรม ใหผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือทําและไดเรียนรูดวย
ตนเองโดยมีวิทยากรเปนผูอํานวยความสะดวกและชวยเหลือเทาที่จําเปน  บรรยากาศการฝกอบรม
เปนไปดวยความอบอุนเปนกันเอง   ผูเขารับการฝกอบรมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปน
อยางดีและเกิดการเรียนรูไดดี แตอยางไรก็ตามผลจากการฝกอบรมในตอนตนก็มีปญหาบาง
ประการเกิดขึ้นกลาวคือ  ผูเขารับการฝกอบรมไมกลาที่จะพูดหรือแสดงออกเพราะขาดความมั่นใจ
กลัววาจะผิด  หรือบางครั้งพูดส่ือความหมายไมชัดเจน ไมคุนเคยกับวิทยากร แตเมื่อชวงเวลาผาน
ไประยะหน่ึงวิทยากรไดพยายามสรางบรรยากาศความเปนมิตรเปนกันเองใหเกิดขึ้น ทําใหผูเขารับ
การฝกอบรมเกิดความคุนเคยจึงใหความรวมมือและกลาแสดงออกมากขึ้น และเมื่อไดลงมือกระทํา
กิจกรรมดวยตนเอง ผูเขารับการฝกอบรมก็เกิดความเขาใจและพอใจในบรรยากาศการฝกอบรม จึง
ทําใหการฝกอบรมในชวงเวลาตอมาเปนไปไดอยางดียิ่ง 
 
 ส่ิงที่ผูวิจัยไดเรียนรูและคนพบจากการทดลองใชหลักสูตรในครั้งนี้คือความสําเร็จของ
การฝกอบรมในลักษณะนี้นั้น ผูเปนวิทยากรจะตองเขากันไดเปนอยางดีกับผูเขารับการฝกอบรม  
ตองแสดงความเปนมิตร  เห็นอกเห็นใจ ใจเย็น ใหโอกาสและใหความชวยเหลืออยางจริงใจ  ดังนั้น  



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

 174 

ผูเปนวิทยากรจึงนับเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการนําหลักสูตรการฝกอบรมไปใชในทางปฏิบัติได
อยางประสบผลสําเร็จและไดผลตามที่คาดหวัง 
  
 ปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งของความสําเร็จในการนําหลักสูตรไปใชคือกิจกรรมการ
เรียนรูที่มีการสอดแทรกเนื้อหาคุณลักษณะตามหลักสูตรแกผูเขารับการฝกอบรม  ลักษณะของ
กิจกรรมควรเปนไปในลักษณะรูปธรรม คือใหผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ได
แสดงออก ไดคิดและคนพบองคความรูดวยตนเอง จากการทดลองใชหลักสูตรในการวิจัยคร้ังนี้
ผูวิจัยพบวา กิจกรรมที่งาย ๆ ไมซับซอน ใกลเคียงกับความเปนไปในชีวิตประจําวัน  ผูเขารับการ
ฝกอบรมจะสามารถทําไดดวยความมั่นใจและแสดงออกไดมาก ซ่ึงสงผลใหเกิดการเรียนรูอยาง
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยผลจากกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวนี้ มีความสอดคลองกับขอดีที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรูดวยกระบวนการกลุมดังนี้  (หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา, 2539, หนา 28-29  อางใน 
ไชยรัตน  ปรานี, 2545, หนา 341-342)  คือ ทําใหเกิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองตาม
ความรูความสามารถและความแตกตางของแตละบุคคล  ทําใหมีโอกาสไดใชประสบการณที่มีอยู
กอนแลวมาเชื่อมโยงกับประสบการณใหม ทําใหเกิดการคนพบองคความรูใหม ๆ ขึ้น และทําให
เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวางการทํากิจกรรมกลุม และระหวางการฝกอบรม
ดวยกัน 
 
 นอกจากนั้นผูวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่เขารับการฝกอบรมมีชวงเวลาของความสนใจ
ไมยาวมากนัก  ไมสามารถที่จะนั่งฟงเรื่องราวนาน ๆ  อยางตั้งใจได ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากความเคย
ชินกับการทํางานที่ไมคอยมีโอกาสนั่งนิ่ง ๆ เปนเวลานาน ๆ   ดังนั้นผูวิจัยจึงไดพยายามจัดกิจกรรม
ที่ไมตองใชเวลานาน และหลีกเลี่ยงการที่จะตองนั่งฟงโดยไมลงมือปฏิบัติ หรือถาจําเปนก็จะมี
กิจกรรมรื่นเริงผอนคลายอารมณใหสนุกสนาน ตื่นตัวอยูเสมอ และถาผูเขารับการฝกอบรมไดมี
โอกาสแสดงความสามารถของตนเองดวยก็จะมีความพอใจและแสดงออกไดอยางเต็มที่  ดังนั้น
หลักสูตรการฝกอบรมควรมีการจัดกิจกรรมผอนคลายใหมากขึ้น แตตองเปนกิจกรรมผอนคลายที่
สอดแทรกขอคิดขอความรูไปดวยก็จะเปนการดี  
 
 เมื่อผูวิจัยทําการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความเปน
ผูนําและแบบวัดเจตคติตอความเปนผูนําทั้งกอนและหลังการฝกอบรม  ผลการศึกษาพบวา คะแนน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเขารับการฝกอบรมหลังการทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอน
การทดลองใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์



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

 175 

ความเปนผูนํามีความยากงายพอเหมาะ เพราะคะแนนหลังการทดลองใชหลักสูตรเทากับ 18.99
คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน เมื่อพิจารณาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนการทดลองใช
หลักสูตรมีคาสูงกวาหลังทดลองใชหลักสูตรแสดงวา ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญมีการเรียนรู
เพิ่มขึ้นหลังจากการฝกอบรม  เพราะคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองใช
หลักสูตร มีการกระจายนอยกวากอนการทดลองใชหลักสูตร และคะแนนจากแบบวัดเจตคติตอ
พฤติกรรมความเปนผูนําหลังการทดลองใชหลักสูตรสูงกวากอนการทดลองใชหลักสูตร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนเดียวกัน แสดงวา หลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นสงผลตอความรู 
ความเขาใจ และเจตคติที่ดี ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากองคประกอบของหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูเขาอบรม ไดแก หลักการ เปาหมาย จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม 
ระยะเวลา การประเมินผล นอกจากนั้นยังเปนผลมาจากการที่ผูวิจัยไดประยุกตรูปแบบการเรียนรู
แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใชในการฝกอบรม โดยเนนการฝกปฏิบัติจริงของผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนสําคัญ ดวยการใชกระบวนการกลุมที่ผูวิจัยไดรวมกับวิทยากรคอยใหความชวยเหลือ 
ใหคําแนะนําและชี้แนะแนวทางใหแกผูเขารับการฝกอบรม 
 
 5.2.4. การประเมินติดตามผลหลักสูตร 
 หลังจากผานการฝกอบรมตามหลักสูตรมาเปนระยะเวลา 1 เดือน ผูวิจัยไดทําการ
ติดตามผลผูผานการฝกอบรมวา ไดนําความรูที่ไดรับไปใชในอาชีพและในชีวิตประจําวันมากนอย
เพียงใด ผลการติดตามพบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความเปนผูนําเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยูในระดับ
มากทุกดาน และเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงความเปนผูนําแตละดาน พบวา ความเปนผูนําทุก
ดานมีการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก ยกเวนความเปนผูนําดานความสามารถในการตัดสินใจมีความ
กลาเสี่ยงในการตัดสินใจตอปญหาฉุกเฉิน ดานความคิดสรางสรรคมีการแสดงออกในการแกปญหา
อยางเปนระบบที่กอใหเกิดประโยชนและมีความกลาเสี่ยงหรือทดลองปฏิบตัิในสิ่งแปลกใหม มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิมในระดับปานกลาง จากผลดังกลาวจะเห็นไดวาผูนําที่เขารับการ
ฝกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงความเปนผูนําเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวา ผูผานการฝกอบรมไดนําความรูที่
ไดรับมาพัฒนาปรับปรุงตนเอง มีการยอมรับสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชนในการดําเนินชีวิตและอาชพี 
รูจักพึ่งพาตนเองในการแกปญหาและการดําเนินชีวิต แตอยางไรก็ตาม ชวงระยะเวลาที่ใชในการ
ติดตามผลหลังการฝกอบรมเพียง 1 เดือน ผูวิจัยมีความเห็นวาอาจยังไมมากพอที่จะชวยใหผูผานการ
ฝกอบรมไดแสดงพฤติกรรมหรือบทบาทความเปนผูนําใหเกิดขึ้นไดชัดเจน ดังทฤษฎีบุคคลและ
สถานการณที่เชื่อวาความเปนผูนําเปนผลรวมของบุคลิกภาพ ธรรมชาติ กลุมสมาชิกเหตุการณ และ
มวลประสบการณที่ไดรับ (Stogdill, 1974, p.21-28 ; จิรพรรณ กาญจนจิตรา, 2523, หนา 128-129 ; 
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สุเมธ   เดียวอิศเรศ,  2527,  หนา 107-115) ซ่ึงอาจใชชวงเวลาในการติดตามผลใหนานมากขึ้น อาจ
เปนเวลาภายในระยะ 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อใหเกิดสถานการณที่ทําใหผูผานการฝกอบรมได
แสดงบทบาทของพฤติกรรมความเปนผูนําไดเดนชัดมากยิ่งขึ้น 
 

5.3  ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาและ
สรางเสริมความเปนผูนําของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 
 
 5.3.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       1)  กระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลและรับผิดชอบการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีนโยบายและแผนงานที่วางไวอยางชัดเจน ในการจัดการฝกอบรม
หลักสูตรเพื่อสรางเสริมความเปนผูนําของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เนื่องจากสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล มีวาระในการดํารงตําแหนงอยู 4 ป และเมื่อครบวาระแลวก็จะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ใหมเขามาแทนที่ ซ่ึงสวนใหญแลวบุคคลที่ไดรับเลือกตั้ง
เขามาใหมก็จะมีทั้งผูที่เคยดํารงตําแหนงเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในชุดเกาอยูบางสวน  
ดังนั้นการจัดการฝกอบรมในหลักสูตรเพื่อพัฒนาและสรางเสริมความเปนผูนําใหแกสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบลจึงเปนสิ่งที่สมควรกระทําอยางยิ่ง เพราะประโยชนที่เกิดขึ้นไมเพียงแต
เกิดประโยชนในระดับชุมชนทองถ่ิน แตยังเกิดประโยชนในระดับปจเจกบุคคล โดยจะสงผล
ทางออมตอการพัฒนาบุคคลใหมีภาวะความเปนผูนํา และตอเนื่องไปยังการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน
ของตนเองในที่สุด 
  2)  จากผลการศึกษาพบวาสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญเปนบุคคลที่
อยูในชวงวัยที่คอนขางมีอายุ ซ่ึงบุคคลเหลานี้ไดผานระบบการศึกษาในโรงเรียนมาเปนระยะ
เวลานานแลว  ดังนั้นการที่จะทําการพัฒนาความรู  ความเขาใจ  และทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะ
ความเปนผูนําดานตาง ๆ ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถที่จะดําเนินการไดใน
ระบบการศึกษาในโรงเรียนหรือการจัดการศึกษาในรูปแบบชั้นเรียนได    ดังนั้นการที่จะพัฒนา
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลใหมีคุณลักษณะดังกลาวสามารถที่จะกระทําไดโดยผาน
กระบวนการฝกอบรมและปลูกฝงในรูปแบบของหลักสูตรเฉพาะเรื่องที่ใชระยะเวลาของการอบรม
ในชวงเวลาสั้น ๆ และใชกระบวนการฝกอบรมที่เปนแบบธรรมชาตมิากที่สุด (ไมทําใหผูเขารับการ
อบรมตองรูสึกอึดอัดมีความรูสึกเหมือนวากําลังศึกษาอยูในชั้นเรียนของระบบโรงเรียน)  ซ่ึงการ
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ดําเนินการฝกอบรมในลักษณะดังกลาว จําเปนตองคํานึงถึงการดําเนินการตามขั้นตอนของ
กระบวนการฝกอบรม เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง 
 
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรฝกอบรมไปใช 
     1)  การปรับขยายหลักสูตร ผลจากการทดลองใชหลักสูตรพบวา หลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นนี้เปนหลักสูตรที่สามารถจัดการฝกอบรมใหไดเนื้อหาคุณลักษณะตามที่กําหนดไวได
ในชวงระยะ เวลา 3 วัน แตถาจะใหไดผลดียิ่งขึ้นควรใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสฝกฝน
ทักษะตางๆใหมากขึ้นโดยอาจทําการเพิ่มชวงระยะเวลาการฝกอบรมใหมากขึ้นเปน 5 วัน แต
อยางไรก็ตามการนําหลักสูตรไปใชนั้นสามารถทําการพิจารณาปรับขยายไดตามความเหมาะสมกับ
งบประมาณ เวลา และผูเขารับการฝกอบรม แตทั้งนี้ก็ไมควรใชชวงระยะเวลาในการฝกอบรมนอย
เกินไปจนไดเนื้อหาสาระไมครบถวนตามหลักสูตร 
 

    2)  เนื้อหาสาระที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรการฝกอบรม เปนเนื้อหาสาระที่เปน
กลางสําหรับการสงเสริมคุณลักษณะความเปนผูนําใน 4 ดาน กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวจึงเปน
กิจกรรมที่เปนกลางๆทั้งนี้เพื่อใหสามารถใชในการฝกอบรมไดในทุกพื้นที่ แตเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพของทองถ่ินอันจะกอใหเกิดความเขาใจและการนําไปใชไดดียิ่งขึ้น กิจกรรมฝกอบรมที่
กําหนดไวควรเพิ่มใหมากขึ้น เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเพิ่มพูนทักษะหรือถาหากเปนไปได
อาจใชกรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นในทองถ่ินหรือหมูบานนั้นๆ มาเปนกิจกรรมฝกอบรมก็จะกอใหเกิด
ผลดีมากยิ่งขึ้น 
 

     3)  การฝกอบรมตามหลักสูตรที่จัดขึ้นในลักษณะนี้  ผูที่เปนวิทยากรใหการ
ฝกอบรมนับ วาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการนําหลักสูตรไปใชใหประสบความสําเร็จ ดังนั้น
วิทยากรจึงควรไดศึกษา ทําความเขาใจในหลักสูตรอยางถองแท และควรไดซักซอมทําความเขาใจ 
จัดเตรียมกิจกรรมตางๆ ใหพรอม อีกทั้งจะตองมีการประชุมตกลงประสานงานกันระหวางวิทยากร
หลักและวิทยากรผูชวยที่รวมใหการฝกอบรม เพราะการดําเนินการฝกอบรมในลักษณะดังกลาวนี้
จะประสบผลสําเร็จไดจําเปนตองใหวิทยากรทุกคนทํางานรวมกันอยางประสาน สอดคลอง และ
เหมาะสมไปดวยกัน 
 

    4)  ในการฝกอบรมตามหลักสูตรที่จัดขึ้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดลงมือทํากิจกรรมดวยตนเองเพื่อจะทําใหเกิดการคนพบและเขาใจดวยตนเอง   จึงจําเปน 
ตองเนนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวมในกิจกรรมอยางเต็มที่  ดังนั้นจํานวนผูเขารับการฝกอบรม
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จึงไมควรเกิน 30 คน และก็ไมควรจะนอยกวา 20 คน เพราะการฝกอบรมที่มีจํานวนคนมากเกินไป
จะทําใหขาดโอกาสที่จะลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และถาหากคนนอยเกินไปก็จะทําใหมีโอกาสเรยีนรู
จากคนในวงแคบ และในขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดความรูสึกไมสนุกสนานเหมือนการอบรมที่มี
จํานวนคนไมมากไมนอยจนเกินไป 
 

     5)  ในการประเมินผลการฝกอบรม นอกเหนือจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ความ
เปนผูนําและเจตคติตอความเปนผูนําทั้งกอนและหลังการฝกอบรม และประเมินผลการใชหลักสูตร
แลว ควรจัดใหมีการติดตามประเมินผลในระยะยาวโดยทอดระยะเวลาออกไปทําการประเมินผล
หลังการฝกอบรมเปนชวง ๆ อาจจะทําการประเมินในทุก 3 เดือน   6 เดือน  หรือมากกวานั้น (ทั้งนี้ก็
แลวแตขอจํากัดในดานงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากร) เพื่อดูความคงทนของสิ่งที่เรียนรู และ
คุณลักษณะความเปนผูนําที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนความสามารถในการนําไปประยุกตใชในการทํางาน
และในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 

5.4  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 

 5.4.1. ควรทําการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสงเสริมความเปนผูนําในดานอื่นๆ นอก 
เหนือจากคุณลักษณะความเปนผูนําที่ทําการศึกษาใน 4 คุณลักษณะ เพื่อใหเกิดความครอบคลุม
คุณลักษณะความเปนผูนํา                          
 

 5.4.2. ควรจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการสงเสริมความเปนผูนํา โดยไมยึด
เนื้อหาแตมุงกระบวนการฝกอบรมที่เนนกิจกรรมเปนหลัก เพื่อใหเกิดคุณลักษณะความเปนผูนําที่
เกิดจากมวลประสบการณของกิจกรรมการเรียนรูจริง 
 

 5.4.3. ควรทําการวิจัยและพัฒนาโดยการนําหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางความ
เปนผูนําหลักสูตรนี้ไปใชจริง แตทั้งนี้ควรจัดใหมีการสรางกิจกรรมขึ้นใหมโดยใหมีความ
สอดคลองกับสภาพและบริบทในพื้นที่ที่ทําการฝกอบรมจริง  


