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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบและประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของ

นกัศกึษาครมูหาวทิยาลยัราชภฎั เขตนครชัยบรุนิทร ์มวีธิดีำาเนนิการวจิยั คอืขัน้ตอนที ่1 การศกึษาภาวะ
ผู้นำาที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำาและพฤติกรรมภาวะผู้นำาที่จำาเป็น
ต้องพัฒนา โดยใช้แบบสอบถาม ถามนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ จำานวน 361 
คน ส่วนที่ 2 การสร้างรูปแบบ และขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 
1 การจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 8 คน เพื่อประมวลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ
สอบรูปแบบ ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความมีประโยชน์ และความเป็นไป
ได้ของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบสอบถาม

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

1. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ มี
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดและหลักการกำากับรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของการสร้างรูปแบบ 3) 
คุณลักษณะภาวะผู้นำาและพฤติกรรมภาวะผู้นำา ที่จำาเป็นต้องพัฒนา 4) แผนการพัฒนาภาวะผู้นำา 5) 
กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำา มี 3 ขั้น คือ การประเมินตนเองก่อนการพัฒนาภาวะผู้นำา ดำาเนินการ
พัฒนาภาวะผู้นำาตามแผนการพัฒนา และการประเมินผลหลังการพัฒนาภาวะผู้นำา 

2. การประเมนิความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความมปีระโยชนแ์ละความเปน็ไปได ้ของรปูแบบ 
มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ความสอดคล้อง ในระดับมากถึงมากที่สุด ความมีประโยชน์
ในระดับมากถึงมากที่สุด และความเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุด
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Abstract
This study aimed at studying for building leadership in the teacher student and for 

evaluating the leadership development model. Stage 1 was to study of desirable leadership 
in the teacher student in Nakhonchaiburin Rajabhat University. Stage 2 was to construct the 
leadership in the teacher student. The study at this stage was conducted in two parts: the 
first part was the study of desirable leadership in the teacher student and the second part 
was the construction of the leadership development model. The last stage was to evaluate 
the leadership development model in two parts: The first part was a focus group discussion 
for collecting ideas of the relevant specialists and the second part was an assessment for 
appropriateness, coherent, usefulness and feasibility of the model.

The Research findings were as follows: 

1. The development model for the teacher student incorporated the following  
elements: Rationale, Purpose, Leadership Qualifications, Leadership Development 
Plan, and Leadership Developing Process which included 3 stages: pre self-evaluation,  
planed implementation, and post evaluation.

2. The model was appropriate at high to highest level ( =3.60-4.60), coherent at 
high to highest level, usefulness at high to highest level and feasible at high to highest level 

Keywords: Model, leadership development, teacher students, Nakhonchaiburin Rajabhat 
University 

บทนำา
การจดัการศกึษาระดับอดุมศกึษาพึงเป็น

ไปเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล สังคม และ
ประเทศชาติ ให้มีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกัน 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล และตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ (National Qualification Framwork: 
Thai NQF) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 1) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตนครชัยบุ
รินทร์ มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ซ่ึงทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ต่างเป็น

สถาบันในระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ 
ปรับปรุง ถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี และ
ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น หน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ 
สามารถพัฒนาชีวิตให้มีมาตรฐานการดำารงชีวิต
ที่ สูงขึ้น ซึ่งกระบวนการสำาคัญในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณภาพ นอกจากการพัฒนาให้มี
ความรูด้ว้ยกระบวนการจดัการเรยีนการสอน แลว้ 
ยังต้องอาศัยกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้ได้
เรยีนรู ้และซึมซบัคณุธรรม จรยิธรรม ไดฝ้กึทกัษะ
ทางปัญญา พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคล พัฒนาความมีภาวะผู้นำา (กรองทิพย์  
นาควิเชตร, 2557: 39) 

การฝึกฝนจนเกิดทักษะเพื่อปลูกฝังให้
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น ทำาเป็น 
รู้จักการเป็นผู้นำา และผู้ตามที่ดี ในสังคมจำาเป็น
ต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะเพื่อเป็นการสะสม
คุณลักษณะที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักศึกษาใน
สาขาวิชาชีพครูที่มีความเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กับ
ระบบการศึกษาในภายภาคหน้า การจัดระบบ
การศึกษาทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของบคุคล 
สังคม และประเทศชาติ เป็นการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ให้มีศักยภาพ ซึ่งบุคคลที่มีความสำาคัญ
ท่ีสุด ในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ ก็คือครู ทั้งนี้คุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของครู (พิณสุดา สิริธรังสี, 2557: 6)  
ดังที่ Goodson, Moore and Hargreaves 
(2005: 12) กล่าวว่า การที่ครูช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเหมาะสม มีศักยภาพตรงตามความ
สามารถของตนเอง เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบ
ต่างๆ ที่ครูจำาเป็น ต้องปฏิบัติให้กับผู้เรียนซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการมีภาวะผู้นำาของครู เนื่องจาก
ภาวะผู้นำาไม่ใช่เป็นตำาแหน่งของบุคคลที่เป็นผู้นำา
แต่ภาวะผู้นำาเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลน้ันๆ 
แล้วแสดงออกมาเพ่ือนำาพาบุคคลอื่นไปสู่ความ
สำาเร็จที่ต้องการ นั่นคือ การที่ครูช่วยให้ผู้เรียนได้
เรยีนรูอ้ยา่งเหมาะสม เปน็การเพิม่ศกัยภาพในตวั
บุคคลของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้นถือเป็นการช่วยนำาพา 
ผู้เรียนไปสู่จุดหมายที่ต้องการนั่นเอง การส่งเสริม
ให้ครูมีความสามารถทางภาวะผู้นำาจะส่งผลใน
ทางบวกต่อการปฏิรูปการจัดองค์กรของสถาน
ศึกษา และภาวะผู้นำาที่เกิดในครูจะส่งผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งทำาให้ครูเห็น
คุณค่าของตนเองและมีความพึงพอใจในงานเพิ่ม
ขึ้นก่อให้เกิดผลดีต่อระบบการศึกษา (สรรฤดี  
ดีปู่, 2559: 658)

สถาบนัทีม่หีนา้ที ่ผลตินกัศกึษาครจูงึตอ้ง
ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนานักศึกษาครู
ในทุกๆ ด้าน ควรปลูกฝังตั้งแต่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 
1 จนจบการศึกษาเป็นบัณฑิตครู โดยเฉพาะเรื่อง
การมคีณุธรรม จรยิธรรม และภาวะผูน้ำา เนือ่งจาก
ภาวะผู้นำามีความสำาคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
และนวตักรรมการเรยีนรู ้รวมทัง้เปน็การเสรมิสรา้ง
ทักษะความรู้ที่เหมาะสมของคนในศตวรรษที่ 21 
ดังที่ กนกอร สมปราชญ์ (2559: 295) กล่าวถึง 
การพัฒนาภาวะผู้นำา ซึ่งมีหลากหลายวิธี อาทิ 
การพฒันาตนเองใหเ้ปน็บุคคลแหง่การเรยีนรู ้การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาบุคลิกภาพ 

จากเหตุผลและความสำาคัญที่กล่าวมา  
ผู้วิจัยได้เห็นถึงความจำาเป็นและความสำาคัญ ใน
การศกึษาเก่ียวกับภาวะผู้นำาของนกัศกึษาคร ูดงันัน้  
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำาที่พึงประสงค์ของ
นกัศกึษาครจูงึทำาใหไ้ดข้อ้คน้พบใชเ้ปน็แนวทางใน
การพัฒนานักศึกษาครู ซึ่งจะเป็นคุณลักษณะพื้น
ฐานสำาหรับนักศึกษาครูพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่
มีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ืองรูปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ำาของนกัศกึษาครูมหาวทิยาลยั
ราชภฎั เขตนครชยับรุนิทร ์วา่รปูแบบการพฒันาที่
สร้างขึ้นเป็นอย่างไร และมีความเหมาะสม ความ
สอดคล้อง ความมีประโยชน์และความเป็นไป
ได้อย่างไร เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำา
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัย 
บุรินทร์ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่สรา้งรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำา

ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตนครชัย
บุรินทร์

2. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูน้ำาของนกัศกึษาครมูหาวทิยาลัยราชภฏั เขตนคร
ชัยบุรินทร์
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วิธีดำาเนินการวิจัย
ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาภาวะผู้นำาที่พึง

ประสงค์ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เขตนครชัยบุรินทร์ จากผลการศึกษาภาวะผู้นำาที่
พึงประสงค์ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เขตนครชัยบุรินทร์ ของสรรฤดี ดีปู่ (2559: 
661) พบว่าคุณลักษณะภาวะผู้นำาที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนคร
ชัยบุรินทร์ ประกอบด้วยคุณลักษณะภาวะผู้นำา 
4 ด้าน คือ ด้านความรู้และความสามารถมี 10 
คุณลักษณะ ด้านเจตคติมี 10 คุณลักษณะ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมมี 15 คุณลักษณะ และด้าน
บุคลิกภาพมี 1คุณลักษณะ ส่วนพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำาท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำา 3 ด้าน คือ ด้านปฏิบัติงานตามการพัฒนา
วชิาชพีครูมี 10 พฤตกิรรม ด้านปฏิบัตตินตามการ
พัฒนาวิชาชีพครูมี 12 พฤติกรรม และด้านทักษะ
และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมี 10 พฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เขตนครชัยบุรินทร์

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การ
ศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำาและพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำาที่จำาเป็นต้องพัฒนา เพื่อนำาข้อมูลภาวะผู้นำา
ท่ีจำาเป็นต้องพฒันา มาเปน็ส่วนหนึง่ของการสรา้ง
รูปแบบ และส่วนที่ 2 การร่างรูปแบบ มีวิธีดำาเนิน
การ ดังนี้

2.1 สว่นที ่1 การศกึษาคุณลกัษณะภาวะ
ผู้นำาและพฤติกรรมภาวะผู้นำาของนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ ที่จำาเป็น
ต้องพัฒนา

 2.1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก ่
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัยบุริ
นทร์ 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จำานวน 
6,319 คน

 2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
ครมูหาวิทยาลยัราชภฎั เขตนครชยับรุนิทร ์จำานวน 
361 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ของ Krejcie และ Morgan (1970: 607- 610) 
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เขตนครชัยบุรินทร์เป็นช้ันในการแบ่งและเทียบ
อัตราส่วน 

 2 .1 .3  ตั วแปรที่ ศึ กษา  ไ ด้แก่  
คุณลักษณะภาวะผู้นำาและพฤติกรรมภาวะผู้นำา
ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตนครชัย
บุรินทร์ ที่จำาเป็นต้องพัฒนา

 2 . 1 . 4  เ ค รื่ อ ง มื อ ใ นก า ร วิ จั ย 
ได้แก่ แบบสอบถามภาวะผู้นำาของนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ ที่จำาเป็น
ต้องพัฒนา 

 2 .1 .5 การรวบรวมข้อมูล นำ า
แบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ จำานวน 
361 คน ตอบแบบสอบถาม 

 2.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
กำาหนดคุณลักษณะภาวะผู้นำาและพฤติกรรม
ภาวะผู้นำาที่มีค่าเฉลี่ยความจำาเป็นต้องพัฒนา
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป เป็นคุณลักษณะภาวะผู้นำาและ
พฤตกิรรมภาวะผูน้ำาทีน่ำาไปใชใ้นการสร้างรปูแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ำาของนกัศกึษาครูมหาวทิยาลยั
ราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ 

2.2 ส่วนที่ 2 การร่างรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เขตนครชัยบุรินทร์ ดังนี้
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 2.2.1 นำาแนวคิด ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นำาและหลัก
การในการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา เป็น
แนวทางในการกำาหนดองคป์ระกอบ โครงสร้างของ
รูปแบบวิธีการดำาเนินการพัฒนาที่เหมาะสม

 2.2.2 นำาผลการวิเคราะห์ข้อมูล
คุณลักษณะภาวะผู้นำาและพฤติกรรมภาวะผู้นำา
ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัย
บุรินทร์ ที่จำาเป็นต้องพัฒนา เป็นข้อมูลในการ
กำาหนดเป็นสาระการพัฒนาภาวะผู้นำา

 2.2.3 ยกรา่งรปูแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาของนักศกึษาครมูหาวทิยาลัยราชภฎั เขตนคร
ชัยบุรินทร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 2.2.3.1 แนวคิดและหลักการกำากับ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์

 2.2.3.2 วตัถปุระสงค์ของรา่งรปูแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ำาของนกัศกึษาครูมหาวทิยาลยั
ราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์

 2.2.3.3 คุณลักษณะภาวะผู้นำาและ
พฤติกรรมภาวะผู้นำาของนกัศกึษาครมูหาวทิยาลยั
ราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ ที่จำาเป็นต้องพัฒนา

 2.2.3.4 แผนการพัฒนาภาวะผู้นำา
ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัย
บุรินทร์ 

 2.2.3.5 กระบวนการพัฒนาภาวะ
ผู้นำา เป็นการกำาหนดแนวทางการดำาเนินการ
พัฒนาภาวะผู้นำา โดยมีการประเมินตนเองก่อน
การพฒันาภาวะผู้นำา การดำาเนนิการ พัฒนาภาวะ
ผู้นำาทัง้ 7 ดา้น ตามแผนการพัฒนาภาวะผูน้ำา และ
ประเมินผลหลังการพัฒนาภาวะผู้นำา 

2.3 นำาเสนอรา่งรปูแบบการพฒันาภาวะ
ผู้นำาของนักศกึษาครมูหาวทิยาลัยราชภฎั เขตนคร

ชยับรุนิทร ์กบัผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 3 คน เพือ่ตรวจ
สอบรา่งรปูแบบและปรบัปรงุแกไ้ข ตามคำาแนะนำา
ของผู้เชี่ยวชาญ และนำาไปดำาเนินการในข้ันตอน
ที่ 3 ต่อไป 

ข้ันตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ โดยการจัดสนทนา
กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 8 คน เพือ่ตรวจสอบและ
วพิากษร์ปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาของนกัศกึษา
ครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ ด้าน
ความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง ความมปีระโยชน์
และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ

 

ผลการวิจัย
1. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของ

นกัศกึษาครมูหาวทิยาลยัราชภฎั เขตนครชยับรุนิทร ์ 
มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1.1 แนวคิดและหลักการกำากับรูปแบบ
การพฒันาภาวะผูน้ำาของนกัศกึษาครูมหาวทิยาลยั
ราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์

1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เขตนครชัยบุรินทร์

1.3 คณุลกัษณะภาวะผูน้ำาและพฤตกิรรม
ภาวะผู้นำาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
เขตนครชัยบุรินทร์ ที่จำาเป็นต้องพัฒนา

1.4 แผนการพัฒนาภาวะผู้นำาของ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัย 
บุรินทร์ จำานวน 7 แผนตามภาวะผู้นำาที่จำาเป็น
ต้องพัฒนา ดังนี้

 1 . 4 .1  แผนที่  1  การพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผู้นำาด้านความรู้และความ
สามารถ
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 จดุประสงค์ 1) เพ่ือให้มคีวามรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  
2) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
ทำาแผนและกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ 

 ประเด็นการพัฒนา หรือเนื้อหาการ
พฒันา 1) การวดัและประเมนิผลการเรยีน 2) การ
จัดทำาแผนและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

 วธิกีารหรอืกจิกรรมทีต้่องพัฒนา โดย
องค์การ 1) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลการเรียนและการ
จัดทำาแผนและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ 2) จัดทำาสื่อสำาเร็จรูปเพื่อให้
นักศึกษาครู นำาไปศึกษาเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกีย่วกบัครศุาสตรบณัฑติ ลงในเวบ็ไซดข์อง
คณะและมหาวิทยาลัย

 วิธีการหรือกิจกรรมท่ีต้องพัฒนา 
ด้วยตนเอง ศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับ การวัด
และประเมินผลการเรียนและการจัดทำาแผนและ
กระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคัญ 
จากสื่อสำาเร็จรูป เอกสาร ตำารา งานวิจัยต่างๆ 

 ผลที่ต้องการ 1) มีทักษะการ
ประยกุตใ์ชก้ระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญ 2) ตระหนักและเห็นความสำาคัญของ
การพัฒนาตนเพื่อให้มีคุณลักษณะเป็นนักศึกษา
ครูเป็นที่ยอมรับของสังคม

 1 .4 .2  แผนที่  2  การ พัฒนา
คุณลักษณะภาวะผู้นำาด้านเจตคติ

 จุดประสงค์ เพื่อให้เกิดความภาค
ภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น 

 ประเด็นการพัฒนา หรือเนื้อหาการ
พัฒนา 1) ความสำาคัญของวิชาชีพครู 2) หลักการ
พดู เทคนิคการถ่ายทอด และสือ่สารความรูใ้หเ้ปน็

ที่เข้าใจง่าย

 วิธีการ หรือกิจกรรมที่ต้องพัฒนา 
โดยองค์การ 1) จัดกิจกรรมการบรรยาย โดยเชิญ
วิทยากรให้ความรู้แนวคิดเก่ียวกับความสำาคัญ
ของวิชาชีครูและนำาเสนอวิดิทัศน์ ภาพยนตร์หรือ
สารคดีเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูวิชาชีพครูเพื่อ
เป็นการสร้างความตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจ 
ในความรักและศรัทธาต่อการประกอบวิชาชีพครู 
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้รับการพัฒนา
ฝึกหัดการพูด การสื่อสาร ในโอกาสต่างๆ และ
กลุ่มร่วมกันวิพากษ์ วิจารณ์ และให้ข้อคิดเห็น
เก่ียวกับการพูดการสื่อสารของแต่ละคน เพ่ือ
ช่วยกันหาวิธีการพัฒนา 3) จัดกิจกรรมการ
เชิดชูเกียรตินักศึกษาครูที่ทุ่มเทการเรียนจนเป็น
ตวัอยา่งทีด่ ีและเสยีสละทำางานอทุศิตนใหก้บัสว่น
รวม 4) จัดกิจกรรมการบรรยายเก่ียวกับจรรยา
บรรณวชิาชีพเพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสรา้ง
ความตระหนักให้เกิดการเห็นคุณค่าของการเป็น
นักศึกษาครู 

 วิธีการหรือกิจกรรมท่ีต้องพัฒนา 
ด้วยตนเอง 1) วิเคราะห์ตนเองแล้วจัดทำาเป็น
แผนพัฒนาตนเองในด้านเจตคติ 2) ประพฤติตน
เปน็แบบอยา่งทีด่ ีเสยีสละ มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจจรงิ 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการเรียนเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับและนำาไปเป็นตัวอย่าง

 ผลที่ต้องการ 1) รู้และมีแนวทางใน
การนำาหลกัจรรยาวชิาชพีมาประกอบการประพฤติ
ปฏบิตัใินการเปน็นกัศึกษาครแูละทำากจิกรรมอืน่ๆ 
2) ความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู

 1 .4 .3  แผนที่  3  การพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผู้นำา ด้านคุณธรรม จริยธรรม

 จุดประสงค์  เพื่อให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
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 ประเด็นการพัฒนา หรือเนื้อหาการ
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต 

 วิธีการ หรือกิจกรรมที่ต้องพัฒนา 
โดยองค์การ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 
คุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นด้านความซื่อสัตย์
สุจริต 

 วิธีการ หรือ กิจกรรมที่ต้องพัฒนา 
ด้วยตนเอง วิเคราะห์ตนเองแล้วจัดทำาเป็นแผน
พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 ผลที่ต้องการ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 

 1 .4 .4  แผนที่  4  การ พัฒนา
คุณลักษณะภาวะผู้นำา ด้านบุคลิกภาพ

 จุดประสงค์ 1) เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นผู้นำาที่ดี 2) เพื่อให้มีบุคลิกน่าเลื่อมใสศรัทธา  
3) เพือ่ใหม้คีวามมัน่คงในอารมณ ์สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดี 

 ประเด็นการพัฒนา หรือเนื้อหาการ
พัฒนา บุคลิกภาพทางกายและการกำาหนดภาพ
ลักษณ์ที่พึงประสงค์ 

 วิธีการ หรือกิจกรรมที่ต้องพัฒนา 
โดยองค์การ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาครูและมีการ
ประเมินบุคลิกภาพ 

 วิธีการ หรือกิจกรรมที่ต้องพัฒนา 
ด้วยตนเอง จัดทำาแผนพัฒนาตนเองในด้าน
บุคลิกภาพ ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมตนเอง หาจุด
อ่อนจุดแข็งของตนเองด้านบุคลิกภาพ แล้วนำามา
เป็นประเด็นปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่นตนเอง

 ผลที่ต้องการ 1) มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองให้มีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ ที่

ดีตลอดจนการวางตัวในสังคมที่เหมาะสม 2) มี
แผนพฒันาตนเองในการฝกึปฏบัิตดิา้นบคุลกิภาพ 

 1.4.5 แผนที ่5 การพฒันาพฤตกิรรม
ภาวะผู้นำา ด้านการปฏิบัติงานตามการพัฒนา
วิชาชีพครู

 จุดประสงค์ เพื่อให้สามารถวางแผน
การเรียนและทำางานเป็นระบบ 

 ประเด็นการพัฒนา หรือเนื้อหาการ
พัฒนา การวางแผนและการทำางานอย่างมีระบบ 

 วิธีการ หรือกิจกรรมที่ต้องพัฒนา 
โดยองค์การ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้จักการวางแผนและการ
ทำางานอย่างมีระบบ 

 วิธีการ หรือกิจกรรมที่ต้องพัฒนา 
ด้วยตนเอง จัดทำาแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็น
ระบบและมีเปา้หมายทีช่ดัเจนถงึการพฒันาให้เกดิ
ทักษะการปฏิบัติงานสอดคล้อง กับคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำาด้านการปฏิบัติงาน 

 ผลที่ต้องการ มีแผนพัฒนาตนเอง
ในด้านการพัฒนาทักษะทางการปฏิบัติงานที่
สอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะภาวะผูน้ำาดา้นการปฏบิตัิ
งาน

 1.4.6 แผนที ่6 การพฒันา พฤตกิรรม
ภาวะผูน้ำาดา้นปฏบิตัตินตามการพฒันาวชิาชพีครู

 จดุประสงค ์1) เพือ่ใหม้คีวามรูค้วาม
เข้าใจเก่ียวกับกระบวนการทำางานที่ดี มีระบบ  
2) เพื่อเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 ประเด็นการพัฒนา หรือเนื้อหาการ
พัฒนา 1) กระบวนการทำางานที่ดี 2) การเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้

 วิธีการหรือ กิจกรรมที่ต้องพัฒนา 
โดยองคก์าร จดักจิกรรมการบรรยายเพือ่ใหค้วามรู้
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เกีย่วกับกระบวนการทำางานทีดี่และการเปน็บคุคล
แห่งการเรียนรู้

 วิธีการ หรือกิจกรรมที่ต้องพัฒนา 
ดว้ยตนเอง 1) จดัทำาแฟ้มบนัทกึความรูใ้หมท่ี่ได้รบั
ในแต่ละวนัโดยเปน็ทัง้ความรูท้ีไ่ด้รบัจากการเรยีน
การสอนโดยตรงหรอืได้จากความสนใจของตนเอง 
จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 2) ใฝ่หาความรู้อยู่
เสมอจากแหล่งความรู้ต่างๆ และนำามาสรุปเป็น
สาระสำาคัญ เพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเอง

 ผลที่ต้องการ 1) มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำางานที่ดี มีระบบ  
2) ตระหนักและเหน็คุณค่าของการเปน็บคุคลแหง่
การเรียนรู้

 1.4.7 แผนที ่7 การพฒันา พฤตกิรรม
ภาวะผู้นำาด้านทักษะและความชำานาญในวิชาชีพ 

 จุดประสงค์ 1) เพื่อให้มีความรู้
สามารถในการศกึษาวจิยัเพ่ือพัฒนากระบวน การ
เรียนการสอน 2) เพ่ือใหม้คีวามสามารถในการตัง้
คำาถาม อธิบาย ยกตัวอย่างและสาธิต 3) เพื่อให้
มีความสามารถบรูณาการความรูท้้องถิน่กบัความ
รู้มาตรฐานสากล 

 ประเด็นการพัฒนา หรือเนื้อหาการ
พัฒนา 1) ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 วิธีการหรือ กิจกรรมที่ต้องพัฒนา 
โดยองคก์าร 1) จดักจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัวจิยั
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณา
การความรู้ท้องถิ่นกับความรู้มาตรฐานสากลเป็น
ประเด็นปัญหาจัดเป็นประจำาทุกภาคการศึกษา
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 วิธีการ หรือกิจกรรมที่ต้องพัฒนา 
ดว้ยตนเอง ศกึษาด้วยตนเองเกีย่วกบัการวจิยั การ
ศกึษา การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ จากสือ่การเรียนรู้ 
สำาเร็จรูป เอกสาร ตำารา งานวิจัยต่างๆ 

 ผลที่ต้องการ 1) รู้และมีความ
สามารถในการศกึษาวจิยัเพือ่พฒันากระบวน การ
เรียนการสอน 

1.5 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำา มี
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ประเมินตนเองก่อนการ
พฒันาภาวะผูน้ำา ดำาเนนิการพฒันาภาวะผูน้ำาตาม
แผนการพัฒนาภาวะผูน้ำาและประเมนิผลหลงัการ
พัฒนาภาวะผู้นำา

2. การประเมินความเหมาะสม ความ
สอดคล้อง ความมีประโยชน์และความเป็นไปได้
ของรูปแบบ พบว่าอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
ทุกด้าน

 

อภิปรายผล
1. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของ

นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัย
บุรินทร์ พบว่าประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
คือ 1. แนวคิดและหลักการกำากับรูปแบบฯ 2. 
วัตถุประสงค์ของร่างรูปแบบฯ 3. คุณลักษณะ
ภาวะผู้นำาและพฤติกรรมภาวะผู้นำาของนักศึกษา
ครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ที่
จำาเป็นต้องพัฒนา 4. แผนการพัฒนาภาวะผู้นำา
ของนกัศกึษาครมูหาวทิยาลยัราชภฎั เขตนครชยับุ
รินทร์จำานวน 7 แผน 5. กระบวนการพัฒนาภาวะ
ผู้นำา มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ประเมินตนเอง
กอ่นการพฒันาภาวะผูน้ำา ดำาเนนิการพัฒนาภาวะ
ผูน้ำาตามแผนการพฒันาภาวะผูน้ำาและประเมนิผล
หลังการพัฒนาภาวะผู้นำา ซึ่งรูปแบบที่สร้างนี้เป็น
รูปแบบที่เป็นแบบแผนเชิงปฏิบัติการที่แสดงถึง  
องค์ประกอบเก่ียวกับกระบวนการที่นำามาปฏิบัติ
เพื่อเป็นการสร้างหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Keeves 
(1988) ที่ได้พัฒนารูปแบบเชิงภาษา ซึ่งเป็น
รูปแบบที่ใช้อธิบายโครงสร้างทางความคิด องค์
ประกอบและความสมัพนัธข์องแตล่ะองคป์ระกอบ 
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เป็นรปูธรรมทีส่ามารถพัฒนาผูร้บัการพัฒนา ด้วย
วธิกีารศกึษาดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ในการพฒันาภาวะผูน้ำาของ วนดิา ชนนิทยทุธวงศ์ 
(2544) กล่าววา่ แนวทางการ พัฒนาผู้นำาเกดิจาก
การผสมผสาน 3 วิธี พื้นฐาน คือ 1) การเรียนรู้
ด้วยตนเอง เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของ
บุคคลทำาได้โดย การอ่าน การพูดคุยซักถามหรือ
จากสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือ ตำารา สื่อออนไลน์ 
2) การสอนงาน เป็นการสอนงานอย่างใกล้ชิด
ขณะทำางาน ผู้สอน คือ ผู้มีประสบการณ์ในที่ทำา
งานนั้นๆ และ 3) การฝึกอบรม เป็นการส่งเสริม
สมรรถภาพบุคคลใหส้ามารถปฏบัิตหิน้าทีไ่ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

2. การประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาของนักศกึษาครมูหาวทิยาลัยราชภฎั เขตนคร
ชัยบุรินทร์

2.1 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม
เนื่องจากมีการดำาเนินการตรวจสอบและประเมิน
รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีการปรับปรุงรูป
แบบให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนตามแนวคิดการประเมินรูป
แบบของ Eisner (1976: 96-104) ที่เชื่อว่าผู้ทรง
คณุวฒุเิปน็เครือ่งมอืในการประเมนิทีม่คีวามเทีย่ง
ธรรมและมีดลุยพนิจิทีดี่ มมีาตรฐานและเกณฑม์า
จากประสบการณข์องผูท้รงคุณวฒิุนัน้ๆ จงึเหน็วา่
รูปแบบที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม 

2.2 เป็นรูปแบบที่มีความสอดคล้อง 
เน่ืองจากเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ พัฒนาตนเองอย่างต่อ
เนือ่ง โดยเรยีนรูถึ้งขอ้บกพรอ่งตนเอง เพ่ือเปน็การ
เพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติ 
โดยออกแบบเป็นขั้นตอน สอดคล้องกับงานวิจัย
แนวคิดของ Kouzes และ Posner (1997: 125-
126) ไดท้ำาการศึกษาวจิยัรปูแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำา พบว่าการพัฒนาภาวะผู้นำาเป็นกระบวนการ
ที่สามารถสอนได้ ผู้นำาสามารถพัฒนาปรับปรุง

ตนเองโดยเชื่อว่า การพัฒนาภาวะผู้นำาเป็นการ
แสวงหาความคดิและวธิกีารใหมใ่นการปฏบิตังิาน
หรอืแกป้ญัหา ผูน้ำาสามารถฝกึฝนหรอืฝกึหดัภาวะ
ผู้นำาให้สามารถเกิดกับตนเองได้โดยการฝึกฝน 

2.3 เป็นรูปแบบที่มีประโยชน์ เนื่องจาก
เปน็รปูแบบทีผ่า่นกระบวนการประเมนิ จากผูท้รง
คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาครู เป็น
ผู้ประเมินเพื่อพิจารณาตัดสินและตรวจสอบ
คุณภาพ ซึ่งเกณฑ์ที่นำามาใช้สำาหรับการพิจารณา
สอดคล้องกับแนวคิดของ Guskey (2000: 
56-57) 4 ประการ คือ ความเหมาะสม ความ
สอดคล้อง ความมีประโยชน์ และความเป็นไปได้ 

2.4 เป็นรูปแบบที่มีความเป็นไปได้
เนื่องจากมีวิธีการและกิจกรรมการพัฒนาที่หลาก
หลายมิใช่เพียงแต่ใช้วิธีการฝึกอบรมอย่างเดียว 
เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ที่จำาเป็นต่อ
การปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ถูกต้อง สอดคล้อง
กับ Truelove (1992: 168-169) ที่เสนอวิธีการ 
พัฒนาภาวะผู้นำาไว้ 3 วิธี คือ 1) การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงาน ตามที่ได้
รับมอบหมาย, การใช้บทเรียนโปรแกรม, การทำา 
โครงการเด่ียว, การปฏิบัติซ้ำา, การใช้วีดิทัศน์
แบบมีปฏิสัมพันธ์และการใช้สถานการณ์จำาลอง 
2) การเรียนรู้แบบตัวต่อตัว ได้แก่ การฝึกหัด
ตามคำาแนะนำา การสอนงาน การให้คำาปรึกษา 
การฝึกงาน การสาธิต และการติวเข้ม 3) การ
เรียนรู้แบบกลุ่ม ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ 
การสอนกลุ่มย่อย การบรรยาย การเรียนจาก
บทเรียน การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด การ
ฝึกทักษะเฉพาะด้าน การฝึกปฏิบัติรายกลุ่ม 
การศึกษากรณีตัวอย่างจากสถานการณ์ การ
ใช้สถานการณ์จำาลอง เกม การเรียนรู้จาก
การค้นคว้า การเรียน รู้จากการปฏิบัติจริ ง  
การระดมสมอง การศึกษานอกสถานที่และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะเห็นว่าการพัฒนา
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ภาวะผู้นำาควรมีความหลากหลายไม่เพียงแต่ใช้
การฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว และสอดคล้องกับ 
ประสาท เนืองเฉลิม (2558) ที่กล่าวว่า การเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ควรมีการจัดการสอนที่
เน้นผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำาเป็น เพื่อการดำารง
ชีวิตและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง การสอนเฉพาะ
เนื้อหาสาระไม่เพียงพอควรเพิ่มเติมกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบครั้งน้ีจะมีวิธีการ
พฒันาทีห่ลากหลาย เหมาะสมกบัสถานการณ ์ซึง่
เป็นการใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัยครั้งนี้

1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลการวจิยั
ในเรือ่งน้ีจะเปน็ประโยชนอ์ย่างย่ิงตอ่มหาวทิยาลัย
ราชภัฏ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตนคร
ชัยบุรินทร์ นำาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นำาของนักศึกษาครู ดังน้ันควรดำาเนินการ
พัฒนานักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษาในช้ันปีที่ 

1 เพื่อเป็นการปลูกฝัง บ่มเพาะ พัฒนาให้เกิด
คุณลักษณะที่ดี และดำาเนินการต่อเนื่องกันในทุก
ช้ันปีจนจบการศึกษาและในแต่ละปีการศึกษา 
ดำาเนนิการ พฒันา ควรมกีารวดัและประเมนิภาวะ
ผู้นำาของนักศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาเป็นประจำา
เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาต่อไป

1.2 สถาบันที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ศึกษาวิชาชีพครู ควรทบทวนหลักสูตรเน้นและ
เสริมสร้างสาระเกี่ยวกับภาวะผู้นำาเน้นให้มีสาระ
การปฏิบัติเพื่อฝึกให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้นำา

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป 

2.1 ควรมีการวิจัยประเมินผลการนำา
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตนครชัยบุรินทร์ ไปใช้

2.2 ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การ
พัฒนาภาวะผู้นำาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เขตนครชัยบุรินทร์
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