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 สภาพสังคมในทศวรรษใหม่ เป็นยุคของความเร็วและความล้้าสมัยของเทคโนโลยีการส่ือสาร 
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมรวมความคิดและความเช่ือของกลุ่มคน ท้าให้
บุคคลในสังคมจะต้องต้ังรับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง 
ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน ท้ังการด้าเนินชีวิตท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงและ 
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาต่อของบุตรหลาน ตลอดจนการเผชิญส่ิงยั่วยุหรือตัวแบบ 
ท่ีไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมาก ท้ังปัญหาด้านการปรับตัว  
ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาทางเพศ ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนท่ีมีทักษะชีวิตต้่าขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีดี เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไปแล้ว อาจเป็นคนท่ีไม่ประสบความส้าเร็จในชีวิต มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจและมี
ความขัดแย้งในชีวิตได้ง่าย ครูจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต          
เป็นภูมิคุ้มกัน ให้รอดพ้นจากการครอบง้าความคิดของส่ือเทคโนโลยีและต้ังรับต่อการก้าวรุกทางสังคม
อย่างรู้เท่าทัน (ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551: 1) และโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ก้าลัง
เผชิญกับความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า องค์ความรู้มากมาย
มหาศาลก้าลังถูกสร้างขึ้นและหล่ังไหลไปสู่ทุกสังคมท่ัวโลกอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน เกิดผลกระทบ
อย่างมากต่อสภาพการด้าเนินชีวิตของผู้คนทุกระดับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นก้าลัง
ส้าคัญของชาติ หากไม่ได้รับการดูแลและจัดการท่ีเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดการสูญเสียก้าลังส้าคัญ             
ในการพัฒนาประเทศ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ้าเป็นจะต้องด้าเนินการเพื่อเตรียมคนไปเผชิญกับ
ความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วรุนแรง พลิกผันและคาดไม่ถึงคนยุคใหมต้่องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และ 
การปรับตัว (วิจารณ์ พานิช. 2554: 18) ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้ใหค้วามส้าคัญกับทักษะ 
ท่ีเด็กและเยาวชนจะต้องมีและได้รับจากการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ คือ ทักษะการเรียนรู้และการคิด 
ซึ่งได้แกก่ารคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปญัหา ทักษะการส่ือสาร ทักษะการสร้างสรรค์และ
ผลิตนวัตกรรม ทักษะการท้างานร่วมกัน ทักษะการเรียนรู้ตามบริบท ทักษะพื้นฐานด้านข้อมูลและส่ือ 
และทักษะชีวิต ได้แก ่ความเป็นผู้น้า ความมีจริยธรรม การรู้จักรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัว 
การรู้จักเพิ่มพูนประสิทธิผลของตนเอง ความสามารถในการช้ีน้าตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม  
ทักษะเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นทักษะท่ีจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักท้างาน  
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แก้ปัญหา ส่ือสารและร่วมมือท้างานได้อยา่งมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต  
 ช่วงเข้าสู่วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมท้ังมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก
ทางด้านอารมณ์และจิตใจ ต้องการความเป็นอิสระ ต้องการการยอมรับจากเพื่อน แต่ยังขาด
ประสบการณ์และทักษะชีวิต จนบางครั้งท้าให้เกิดพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่ออันตราย ได้แก่ พฤติกรรมเส่ียง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ พฤติกรรมด้านความรุนแรง ปัญหาทางอารมณ์ การใช้สารเสพติดและพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศ ปัญหาการเรียนและการปรับตัว สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2549: 222-232) ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีต้ังแต่วัยเรียนในระยะยาว เมื่อจบ
การศึกษาออกไปและก้าวเข้าสู่วัยรุ่นหรือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อาจส่งผลให้เป็นคนท่ีมี ปัญหาพฤติกรรมหรือ
มีปัญหาขัดแย้งในจิตใจได้ ทักษะชีวิตเฉพาะเป็นทักษะท่ีจ้าเป็นส้าหรับใช้ในการเผชิญกับปัญหาในชีวิต 
ท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเอดส์ ปัญหาเพศ การตั้งครรภ์ท่ีไม่พร้อม ปัญหา 
การปรับตัวต่อสภาวะวิกฤต ปัญหาสัมพันธภาพท่ีไม่ดีกับเพื่อนและผู้อื่น ผู้ท่ีมีทักษะชีวิตในการเผชิญ
ปัญหาเฉพาะเจาะจง จะเป็นผู้ท่ีมีความเข้มแข็งทางใจหรือมีพลังสุขภาพจิต ซึ่งจะช่วยให้สามารถเอาชนะ
ปัญหาอุปสรรคไปสู่ความส้าเร็จท่ีต้องการ สามารถปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตและผ่านพ้นเหตุการณ์
วิกฤตไปได้โดยไม่เกิดผลกระทบตามมา หรือสามารถฟื้นตัวกลับมาด้าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างรวดเร็ว
ทักษะชีวิตเฉพาะถือว่าเป็นทักษะขั้นสูงท่ีมีความส้าคัญต่อการจัดการกับชีวิตตนเองของผู้เรียน ได้แก่ 
ทักษะการรู้จักตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เช่น การรู้ความแตกต่างระหว่างชายหญิง คุณค่า
และศักดิ์ศรีของชายหญิง ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เช่น การคิดท่ีไม่เครียด การคิด
เชิงบวก ทักษะการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น เช่น ทักษะการปฏิเสธการชวนไปมีพฤติกรรมเส่ียง 
ทักษะการใช้ภาษากายท่ีสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การพูดส่ือสารที่สร้างมิตร (ส้านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2551: 15) 
  ภาวะผู้น้าของเด็ก ๆ เกิดข้ึนได้จากการเล้ียงดู การเป็นแบบอย่างของพ่อแม่พี่น้องหรือบุคคล 
ท่ีใกล้ชิดและจากส่ิงแวดล้อม การแสดงออกถึงภาวะผู้น้า ของเด็ก ๆ จะโดดเด่นขึ้นเมื่อได้รวมกลุ่มกับ
เพื่อน ๆ มากขึ้น ภาวะผู้น้าโดยท่ัวไปจึงเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องสอน ซึ่งตรงนี้เป็นจุดอ่อนของการจัด             
การเรียนการสอนในโรงเรียนท่ีนักเรียนต่อห้องมีหลายคน หรือสอนได้ไม่ลึกพอส้าหรับนักเรียนทุกคน  
จนนักเรียนหลายคนไม่ได้รับการช้ีแนะและรับการฝึกฝนเพียงพอ เมื่อโตขึ้นจะไปท้างานการใดกจ็ะ             
คอยเป็นผู้ตามเพราะหย่อนในเรื่องการน้าผู้อื่น (ชัด บุญญา. 2544: 3-7) ทักษะท่ีเกี่ยวกับเด็กแห่ง
ศตวรรษที่ 21 นั้น ได้แก่ ทักษะด้านความร่วมมือ การท้างานเป็นทีมและภาวะผู้น้า (Collaboration, 
Teamwork & Leader ship) (วิจารณ์ พานิช. 2556: 16) ประกอบกับจิตวิญญาณท่ีผู้น้ายุคใหม่ต้องมี 
คือ การมีวิสัยทัศน์ (Visionary) การมีความรักให้ลูกน้อง (Passionate) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Creativity) มีความยืดหยุ่น (Flexible) มีความสามารถในการจูงใจ (Inspiring) มีการใช้นวัตกรรม 
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(Innovation) มีความกล้า (Courageous) มีจินตนาการสูง (Imaginative) ช่ืนชมการทดลอง 
(Experimental) มีความเป็นอิสระ (Independent) (ภารดี อนันต์นาวี. 2551: 5) 
 จากการรายงานการคัดเลือกประธานนักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมท่ีผ่านมา พบว่า 
นักเรียนขาดความมั่นใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง อาจเนื่องมาจาก นักเรียนไม่มีความต้องการ                      
ท่ีจะเป็นผู้น้า ไม่ต้องการรับผิดชอบภาระงาน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก ขาดการฝึกความเป็นผู้น้า                   
ขาดการฝึกความรับผิดชอบต่อสังคมรอบตัว ขาดการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการประสานงาน ขาดทักษะ
ในด้านการให้ความร่วมมือและการท้างานเป็นทีม อีกท้ังขาดความกล้าท่ีจะแสดงออก ซึ่งเหล่านี้                   
เป็นทักษะความสามารถของผู้น้านักเรียนท่ีควรมีในยุคปัจจุบัน 
 ขณะท่ีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ต้ังโรงเรียนมาเป็นระยะเวลายาวนาน        
ถึง 45 ปี แต่ยังไม่มีรูปแบบการด้าเนินงานสภานักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้ันตอนการได้มาของผู้น้า
โดยเฉพาะประธานสภานักเรียน จึงส่งผลท้าให้การบริหารงานกิจการนักเรียนไม่เกิดประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เพราะการได้ของผู้น้าบางปีเกิดจากการบังคับไม่ได้เกิดจากความสมัครใจท่ีจะพัฒนาโรงเรยีน 
การได้มาซึ่งผู้น้านักเรียนควรจากการสมัครของนกัเรียน ผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามระบบ
ประชาธิปไตย ควรได้ผู้น้าท่ีเป็นต้นแบบท่ีดีให้กับรุ่นน้อง ๆ เพราะงานสภานักเรียนเป็นงานท่ีนักเรียน
ร่วมกันท้ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ซึ่งเป็นกลไกส้าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตาม
กระบวนการนิติธรรมและเป็นกิจกรรมท่ีจะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย  
มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล รู้จักการท้างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีระบบ โดยรู้จักบทบาทและ
หน้าท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและ 
มีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองนักเรียนโดยนักเรียนและเพื่อนักเรียนฝึกฝน 
การท้าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของนักเรียนในการกระท้าใด ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนั้น 
โรงเรียนจึงมีภารกิจในการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน 
ได้เรียนรู้ ร่วมกิจกรรมน้าหลักปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
มีการส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้ง เช่น การเลือกต้ังหัวหน้าห้อง การเลือกประธานนักเรียน ประธาน
ชุมนุม ประธานชมรม คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน จึงจ้าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาการด้าเนินงาน
สภานักเรียน (โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม. 2558: 16-38) 
   ผู้วิจัย ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม มีความตระหนักถึงสภาพปัญหาและ
ความส้าคัญของการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้น้า หลังจากได้รับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนและ
ทีมกรรมการสภานักเรียน ซึ่งสามารถส่งผลให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้น้า สามารถร่วมมือกันท้างาน
เป็นทีมและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองในการพัฒนาโรงเรียนและสังคมต่อไป 
 
ค าถามการวิจัย 
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 1. องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีองค์ประกอบ 
ท่ีส้าคัญและตัวบ่งช้ีอะไรบ้าง 
 2. รูปแบบและการประเมินรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนท่ีเหมาะสม 
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอย่างไร 
  3. ผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้น 
เป็นอย่างไร 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบและประเมินรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน                          
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดังนี ้
  3.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น้านักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบ 
การเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 20 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3.2 เพื่อประเมินทักษะภาวะผู้น้านักเรียน ท่ีได้รับการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน โดยใช้
รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.3. เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน 
โดยใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ความส าคัญของการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ มีความส้าคัญท้ังในเชิงทฤษฎีภาวะผู้น้า การเสริมสร้างภาวะผู้น้า รวมท้ัง
แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ดังต่อไปนี้ 
  1. ผลการวิจัยครั้งนี้ จะท้าให้ทราบถึงองค์ประกอบของการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน  
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   
  2. ผลการวิจัยครั้งนี้ ท้าให้ได้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน  
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20   
  3. โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
 น้ารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนไปใช้เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก้าหนดขอบเขตของการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี ้
  1. ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้านักเรียนและส้ารวจความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้านักเรียน ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
   1.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น้านักเรียน องค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้านักเรียน ตามแนวคิดภาวะผู้น้าของ Stogdill (1974: 72-91), Nolte (1996: 
385-398), Barnard (1972: 108), DuBrin (1998: 26-35), ไพศาล  จันทรภักดี (2548: 32-33), 
เสถียร  แปูนเหลือ (2550: 117-118) และกาญจน์ เรืองมนตรี. 2547: 21; อ้างถึงใน Stogdill, 1981 
อ้างถึงใน Bass and Stogdill, 1990     
   1.2 ยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี ผู้วิจัยได้น้าข้อมูลองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
มาสังเคราะห์จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ยืนยันองค์ประกอบของภาวะผู้น้านักเรียน 
    
   1.3 ศึกษาและส้ารวจความต้องการของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้านักเรียน  
     ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1. ประชากรท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นครูท่ีรับผิดชอบงานกิจการ
นักเรียนและนักเรียนตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรียน จากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จ้านวน 2,234 แห่ง 
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      2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นครูที่รับผิดชอบงานกิจการ
นักเรียนและนักเรียนตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรียน จ้านวน 116 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่าง
ท้ังส้ินจ้านวน 348 คน ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) 
     ขอบเขตด้านเนื้อหา 
      1. องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จากการศึกษาตัวอย่างของรูปแบบจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ พบว่า ไม่มี
ปรากฏหลักเกณฑ์ท่ีเป็นเกณฑ์ตายตัวว่ารูปแบบนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ับ
ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีผู้สนใจศึกษา ส้าหรับการก้าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดของ 
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ได้ศึกษาแนวคิดของ Stoner และ Wankle (1986: 12) 
แนวความคิดของ Nadler (1983: 72-90) แนวความคิดของ Mescon และ Khedouri (1985: 199) 
แนวความคิดของ Contemporary English แนวความคิดของ Longman (1981: 668) แนวความคิด
ของ Kaplan (1964) และ Keeves (1988: 570) แนวความคิดของชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี (2552: 17) 
และแนวความคิดของ ฉลาด จันทรสมบัติ (2550: 220-221) ส้าหรับการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบท่ีใช้ 
เป็นรูปแบบเชิงภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาเพื่อให้เห็นมโนทัศน์  
ซึ่งเป็นโครงสร้างทางความคิด ในท่ีนี้รูปแบบเป็นขั้นตอนความสัมพันธ์ของภาวะผู้น้านักเรียน 7 ด้าน  
ดังนี้ 1) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 2) ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง 3) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 4) ด้านทักษะการ
แก้ปัญหา 5) ด้านความเสียสละ 6) ด้านความรับผิดชอบ และ 7) ด้านวิสัยทัศน์แห่งผู้น้า ด้าเนินการ
พัฒนา 3 ระยะ ประกอบด้วย 
       1) ระยะท่ี 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้านักเรียนและ
ส้ารวจความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้านักเรียน ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       
       2) ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบและจัดท้าคู่มือการใช้รูปแบบ 
การเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 20 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 3) ระยะท่ี 3 การน้ารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนไปใช้และ 
การประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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      2. วิธีการด้าเนินงานของรูปแบบโดยการก้าหนดภารกิจ กระบวนการ วิธีการ 
กิจกรรม และอื่น ๆ ท่ีต้องด้าเนินการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย ภารกิจ กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม 
ตามองค์ประกอบภาวะผู้น้านักเรียน 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 2) ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง 
3) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 4) ด้านทักษะการแก้ปัญหา 5) ด้านความเสียสละ 6) ด้านความรับผิดชอบ 
และ 7) ด้านวิสัยทัศน์แห่งผู้น้า 
      3. กิจกรรมการเสริมสร้าง ประกอบด้วย 3 หน่วยกิจกรรม ดังนี้ 
       1) ชุดกิจกรรมท่ี 1 มิตรภาพสัมพันธ์ฉันและเธอ ประกอบด้วย 
        กิจกรรมท่ี 1 มนุษยสัมพันธ์  
        กิจกรรมท่ี 2 ความเช่ือมั่นในตนเอง 
        กิจกรรมท่ี 3 ทักษะการแก้ปัญหา 
       2) ชุดกิจกรรมท่ี 2 คุณธรรมน้าชีวิต ประกอบด้วย 
        กิจกรรมท่ี 4 ความซื่อสัตย์  
        กิจกรรมท่ี 5 ความเสียสละ 
        กิจกรรมท่ี 6 ความรับผิดชอบ 
       3) ชุดกิจกรรมท่ี 3 มองกว้าง คิดไกล ใฝุรู้ ประกอบด้วย 
        กิจกรรมท่ี 7 วิสัยทัศน์แห่งผู้น้า 
   1.4 น้าข้อมูลจากการส้ารวจองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีมาวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อหาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีท่ีแท้จริง 
ของภาวะผู้น้านักเรียน 
 
   
 
  2. ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบและจัดท้าคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้า
นักเรียน  
   2.1 สนทนากลุ่มและสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนท่ีมี
วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice) จ้านวน 3 แห่ง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
selection) ดังนี ้
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    2.1.1 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ต้าบลบะ อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ระดับประเทศ   
    2.1.2 โรงเรียนจักรค้าคณาทร ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองล้าพูน จังหวัดล้าพูน
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ระดับประเทศ   
    2.1.3 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ต้าบลชุมเห็ด อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้รับรางวัล
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภาค    
   2.2 น้าข้อมูลท่ีได้จากผลลัพธ์ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบ
และร่างคู่มือการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน  
   2.3 ตรวจสอบความเหมาะสมร่างรูปแบบและร่างคู่มือการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน 
   2.4 ปรับปรุงร่างรูปแบบและร่างคู่มือการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน ตามค้าแนะน้า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
  3. ระยะท่ี 3 การน้ารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้าไปใช้ 
   3.1 น้ารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนไปใช้กับนักเรียน 
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ดังนี้ 
    3.1.1 น้ารูปแบบไปใช้กับนักเรียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสภานักเรียน จ้านวน 51 คน   
    3.1.2 ทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น้านักเรียนและติดตาม 
ผลการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 หลังการอบรม 2 สัปดาห์ โดยการนิเทศของผู้วิจัย   
   3.2 การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 1. รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
  1.1 องค์ประกอบของรูปแบบ 
    ผู้วิจัยสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ได้ศึกษาแนวคิด 
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ของ Stoner และ Wankle (1986: 12) แนวความคิดของ Nadler (1983: 72-90) แนวความคิดของ 
Mescon และ Khedouri (1985: 199) แนวความคิดของ Contemporary English แนวความคิดของ 
Longman (1981: 668) แนวความคิดของ Kaplan (1964) และ Keeves (1988: 570) แนวความคิด
ของชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี (2552: 17) และแนวความคิดของ ฉลาด จันทรสมบัติ (2550: 220-221) 
  1.2 กระบวนการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและส้ารวจองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้านักเรียน 
   ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบและประเมินรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้าเนินการ ดังนี้ 
    1) สนทนากลุ่มและสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสภานักเรียนโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice) จ้านวน 3 แห่ง 
    2) น้าข้อมูลท่ีได้มายกร่างรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนและร่างคู่มือ 
การเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน  
     3) ตรวจสอบความเหมาะสมร่างรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนและร่าง
คู่มือการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน 
    4) ปรับปรุงร่างรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนและร่างคู่มือการเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น้านักเรียน   
   ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการน้ารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนไปใช้และประเมินผล
รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้า  
  จากการที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น้านักเรียนผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น้านักเรียนและการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้า
นักเรียน รวมท้ังได้ศึกษาผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดภาวะผู้น้าของ Stogdill (1974: 72-91), Nolte (1996: 

385-398), Barnard (1972: 108), DuBrin (1998: 26-35), 

ไพศาล  จันทรภักดี (2548: 32-33), เสถียร แปูนเหลือ (2550: 

117-118) และกาญจน์ เรืองมนตรี. 2547: 21; อ้างอิงมาจาก 

Stogdill, 1981 อ้างอิงจาก Bass and Stogdill, 1990 

ประกอบด้วย 1) ด้านมนุษยสัมพันธ์   

2) ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง 3) ด้านทักษะการแก้ปัญหา  

4) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 5) ด้านความเสียสละ 

6) ด้านความรับผิดชอบ 7) ด้านวิสัยทัศน์แห่งผู้น้า 

แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบของ Stoner 

และ Wankle (1986: 12) แนวความคิดของ Nadler (1983: 

72-90) แนวความคิดของ Mescon และ Khedouri (1985: 

199) แนวความคิดของ Contemporary English 

แนวความคิดของ Longman (1981: 668) แนวความคิดของ 

Kaplan (1964) และ Keeves (1988: 570) แนวความคิดของ

ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี (2552: 17) และแนวความคิดของ

ฉลาด จันทรสมบัติ (2550: 220-221) 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1. ภาวะผู้น้าของนักเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการจูงใจ การโน้มน้าวหรือ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่นใหส้ามารถปฏิบัติตามได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

วิธีการเสริมสรา้งภาวะผู้น า  
 1) กาอภิปรายกลุ่ม  
 2) กรณีตัวอย่าง  
 3) บทบาทสมมติ   
 4) เกม 
 

ขั้นตอนกจิกรรมการเสริมสร้าง 
ภาวะผูน้ านกัเรยีน ประกอบด้วย  
1) ขั้นน้า 2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้นวิเคราะห์   

4) ขั้นสรุป 5) ขั้นประเมินผล 

 

กระบวนการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน 3 ขั้นตอน   
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและส้ารวจองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้น้านักเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน  
ขั้นตอนที่ 3 การน้ารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนไปใช้                      
และการประเมินผล ประกอบด้วย 1) ประเมินความรู้และความเข้าใจ

เก่ียวกับภาวะผู้น้า 2) ประเมินทักษะภาวะผู้น้า 3) ประเมินความพึงพอใจ 

 

กิจกรรมการเสริมสร้าง 3 หน่วยกิจกรรม ดังนี้ 
1) ชุดกิจกรรมที่ 1 มิตรภาพสัมพันธ์ฉันและเธอ ได้แก่ 
    กิจกรรมที่ 1 มนุษยสัมพันธ์  
    กิจกรรมที่ 2 ความเชื่อมั่นในตนเอง 
    กิจกรรมที่ 3 ทักษะการแก้ปัญหา 
2) ชุดกิจกรรมที่ 2 คุณธรรมน้าชีวติ ได้แก่ 
    กิจกรรมที่ 4 ความซ่ือสัตย์  กิจกรรมที่ 5 ความเสียสละ 
    กิจกรรมที่ 6 ความรับผิดชอบ  
3) ชุดกิจกรรมที่ 3 มองกว้าง คิดไกล ใฝุรู้  ได้แก่ 

    กิจกรรมที่ 7 วิสัยทัศน์แห่งผู้น้า 

รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น านักเรียน 

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 
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  1) ด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่มคณะบุคคล ท้ังทางกายและทางจิตใจ
ท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความรักใคร่ชอบพอและแสดงความร่วมมือท่ีดีต่อกัน 
ในการท้างานเพื่อน้าไปสู่ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของตนเองขององค์กร 
  2) ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะ
ท่ีจะช่วยให้คนเราสามารถท้าส่ิงต่าง ๆ ประสบความส้าเร็จ ปราศจากความกลัวและความล้มเหลว  
ช่วยให้คนเรามีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ท้าส่ิงต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ ยอมรับผลท่ีเกิดขึ้นด้วยความพอใจและภาคภูมิใจ สามารถเผชิญ
เหตุการณ์ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาด้วยความรู้สึกท่ีมั่นคง ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้ท่ีมีสุขภาพจิตดี  
มีความสุขในการด้ารงชีวิตความรู้สึกนึกคิดท่ีดีต่อตนเอง ท้าให้สามารถมองเห็นและแน่ใจว่าตนมีลักษณะ
ต่าง ๆ เช่น ความสามารถ ความรับผิดชอบ ท่ีจะช่วยเหลือให้ตนเองให้ประสบผลส้าเร็จได้ 
  3) ด้านทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงการคิด
แก้ปัญหา ซึ่งต้องใช้ความสามารถมาพิจารณาตัดสินปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อขจัดให้หมดไปและบรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีต้องการ จากประสบการณ์ในชีวิตประจ้าวัน ท่ีต้องใช้สติปัญญาในการพยายามหาทาง 
มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายท่ียังคลุมเครือและเลือกสถานการณ์ท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ในการแก้ปัญหา
นั้น 
  4) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงความถูกต้อง
ตรงไปตรงมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น การพูดแต่ส่ิงท่ีเป็นจริงไม่กลับกลอกไม่มีเล่ห์
เหล่ียม ไม่คดโกง ไม่หาผลประโยชน์และเอารัดเอาเปรียบในทางมิชอบ มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกล้าเอียงหรืออคติ ท้ังซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ท้ังทางตรง
และทางอ้อม รับรู้หน้าท่ีของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มท่ีถูกต้อง 
  5) ด้านความเสียสละ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงการละ 
ความเห็นแก่ตัว ยินยอมและเต็มใจท่ีจะสละ ท้ังเวลา ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อุทิศต่อการบ้าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ยึดประโยชน์เอามาเป็นของตนและพวกพ้อง 
  6) ด้านความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงภาระหน้าท่ี 
ท่ีบุคคลได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ มีการปฏิบัติด้วยความต้ังใจจริง ด้วยความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท่ี
การท้างานตามท่ีได้รับมอบหมายให้ส้าเร็จลุล่วงด้วยความมานะพยายาม เอาใจใส่และตรงต่อเวลา 
เพื่อให้งานนั้นส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ   
  7) ด้านวิสัยทัศน์แห่งผู้น้า หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงการเป็นบุคคล 
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ท่ีมองเห็นผลส้าเร็จในอนาคตขององค์กรผ่านกระบวนการคิด การรับรู้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
ความคิดจากข้อมูลปัจจุบัน ท่ีมีความน่าเช่ือถือ น่าสนใจ สามารถมองเห็นเปูาหมาย ความหวัง ค่านิยม
และความน่าเช่ือถือขององค์กร 
 2. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน หมายถึง การด้าเนินการศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 
การศึกษาและส้ารวจองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น้านักเรียน ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ 
การเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน ขั้นตอนท่ี 3 ข้ันการน้ารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนไปใช้    
  3. ขั้นตอนกิจกรรมการเสริมสร้าง หมายถึง การด้าเนินการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน 
ด้าเนินกิจกรรม 5 ข้ันตอน ประกอบด้วย 1) ขั้นนา้ 2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้นวิเคราะห์ 4) ขัน้สรุป  
และ 5) ขั้นประเมินผล  
 4. วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้น้า หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน 
มีภาวะผู้น้า โดยใช้วิธีการเสริมสร้าง 4 วิธี คือ 1) การอภิปรายกลุ่ม 2) กรณีตัวอย่าง 3) บทบาทสมมติ 
และ 4) เกม 
 5. ผลการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีได้รับการเสริมสร้างภาวะผู้น้า  
มคีวามรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น้า นักเรียนมีทักษะภาวะผู้น้าในการด้าเนินชีวิตและมีความพึงพอใจต่อ 
การเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ 52 ตัวบ่งช้ี ได้แก่  
1) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 2) ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง 3) ด้านทักษะการแก้ปัญหา 4) ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต 5) ด้านความเสียสละ 6) ด้านความรับผิดชอบ และ 7) ด้านวิสัยทัศน์แห่งผู้น้า   
 6. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน หมายถึง คุณภาพของ 
ชุดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ คือ 80/80 ดังนี้ 
  80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคนท่ีได้คะแนนจาก 
ผลการประเมินทักษะภาวะผู้น้านักเรียนระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน   
ได้คะแนนเฉล่ียไม่ต้่ากว่า ร้อยละ 80 เป็นประสิทธิภาพด้านกระบวนการ 
  80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคนท่ีได้จากการสอบวัด
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น้านักเรียน หลังการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียน ร้อยละ 80  
เป็นประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ 
 7. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ซึ่งประเมินได้จากการใช้แบบวัดความพึงพอใจ 
โดยประเมินค่าเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด 
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 8. วิทยากร หมายถึง ครู คณะครูและผู้วิจัยท่ีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้น้านักเรียน ตามรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น้านักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 


