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บทคัดย่อ 
 
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการเสริมสร้าง          
ภาวะผู้น านักเรียน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบและประเมินรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน                 
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น า
นักเรียน ด าเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น านักเรียนและส ารวจ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น านักเรียน ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบและจัดท า
คู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน และระยะท่ี 3 การน ารูปแบบการเสริมสร้าง              
ภาวะผู้น านักเรียนไปใช้และการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการเสริมภาวะผู้น านักเรียนโรงเรียน               
ศรีธาตุพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี พบว่า มีองค์ประกอบ 7 ด้าน 52 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
1) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 2) ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง 3) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 4) ด้านทักษะ            
การแก้ปัญหา 5) ด้านความเสียสละ 6) ด้านความรับผิดชอบ และ 7) ด้านวิสัยทัศน์แห่งผู้น า และพบว่า                          
นักเรียนมีความต้องการในการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
  2. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
มีกระบวนการพฒันา ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 1.1) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ภาวะผู้น า 
1.2) ศึกษาภาวะผู้น านักเรียนโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice)   



1.3) การยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น านักเรียน (Confirmatory factor analysis: CFA) 
องค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านมนุษยสัมพันธ ์2) ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง 3) ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต 4) ด้านทักษะการแก้ปัญหา 5) ด้านความเสียสละ 6) ด้านความรับผิดชอบ และ 7) ด้านวิสัยทัศน์
แห่งผู้น า 2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 2.1) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น านักเรียน ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน ขั้นตอนท่ี 3 ข้ันการน ารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น า
นักเรียนไปใช้และการประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน 2.2) ประเมินรูปแบบ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2.3) น ารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น าไปใช้ 2.4) ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้าง 3 
หน่วยกิจกรรม ดังนี้ 1) ชุดกิจกรรมท่ี 1 มิตรภาพสัมพันธ์ฉันและเธอ 2) ชุดกิจกรรมท่ี 2 คุณธรรม 
น าชีวิต 3) ชุดกิจกรรมท่ี 3 มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ ด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน 
ด้วยกระบวนการ PDCA 2.5) วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้น า ประกอบด้วย การอภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง 
บทบาทสมมติ และเกม 2.6) ขั้นตอนกิจกรรมการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน ประกอบด้วย 1) ขั้นน า 
2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้นวิเคราะห์ 4) ขั้นสรุป และ 5) ขั้นประเมินผล 3) ด้านผลลัพธ์ของการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน ประกอบด้วย 3.1) ด้านความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า 3.2) ด้าน
ทักษะภาวะผู้น า และ 3.3) ด้านความพึงพอใจ 
 3. ผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า 
  3.1 นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาภาวะผู้น านักเรียน โดยใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น า
นักเรียน หลังการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียนสูงกว่าก่อนการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน โดยมี
คะแนนเฉล่ียรวม 26.15 คิดเป็นร้อยละ 83.86 และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน 
  3.2 นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาภาวะผู้น านักเรียน โดยใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น า
นักเรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงภาวะผู้น า คะแนนประเมินรวม 6776 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
7956 โดยมีค่าเฉล่ียรวม 132.86 คิดเป็นร้อยละ 85.17 และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน 
  3.3 นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น านกัเรียน โดยใช้รูปแบบการเสริมสร้าง
ภาวะผู้น านักเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.42 
  
 
 
 
 


