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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการ
สภานักเรียน 2) พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
3) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน และ
4) ประเมินความพึงพอใจการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้โปรแกรม ได้แก่ คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดินดาวังชัยวิทยา ปีการศึกษา 2560
จานวนนักเรียน 40 คน มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมฝึกอบรม
แบบสังเกตทักษะ แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t-test Dependent Sample ผลการวิจัยพบว่า
1) แนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นาที่สาคัญ คือ การพัฒนาทักษะด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความ
รับผิดชอบในการทางาน และด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน 2) ประสิทธิภาพ ของโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 เท่ากับ 84.62/90.67 3) ภาวะผู้นาของคณะกรรมการสภานักเรียน ที่เข้าฝึกอบรมมีทักษะภาวะผู้นา
ในศตวรรษที่ 21 หลังฝึกอบรมมีภาวะผู้นาสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจ
ต่อการใช้โปรแกรม ของคณะกรรมการนักเรียนผู้เข้าอบรมตามโปรแกรมอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.67, S.D.= 0.12)
คาสาคัญ : โปรแกรมฝึกอบรม, ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21, คณะกรรมการสภานักเรียน
Abstract

The purposes of this study were to 1) study guidelines to strengthen leadership in the 21st
century for the student council, 2) develop training programs to strengthen leadership in the 21st century
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for the student council, 3) study results of using the training programs to strengthen leadership in the 21st
century for the student council and 4) evaluate the satisfaction of using the training programs to strengthen
leadership in the 21st century for the student council. The target group included 40 students of the student
council at Dindamwangchaiwittaya school in 2018 academy year. Samples were selected by using purposive
sampling. Research tools included a training program, a skills observation form and a satisfaction evaluation
form. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test (One Group
Pretest Posttest Design). Results of the research were as follows:
1) The important guidelines to strengthen the leadership were skills development about knowledge
and ability to work, responsibility in work and human relations in work. 2) The effectiveness of training programs
to strengthen the leadership in the century Council 21 for students, as 84.62 / 90.67. 3) Leadership of student
council committees who attended leadership skills in the 21st century training, after the training had leadership
higher than before attending the training with statistical significance at .05 level. And 4) Satisfaction to
the training program of student council committees who attended the training to enhance leadership in
the 21st century in overall were at the highest level ( x = 4.67, S.D. = 0.12).
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บทนา
สภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสาหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นา
และผูต้ ามทีด่ ี มีความรับผิดชอบในหน้าที่และเป็นประโยชน์ในการปกครองโดยแบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก การเป็น
ผู้นานั้นจะต้องมีทักษะการเป็นผู้นาที่ดี เพราะเป็นคุณลักษณะสาคัญในการทางาน เพื่อเป็นผู้นาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
เป็นผู้นาในกิจกรรมของชุมชนและสังคม ประสานและปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้ร่วมองค์กรและทุกหน่วยงาน อีกทั้งสภานักเรียน
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยการ
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการประชาธิปไตยทีไ่ ด้ปฏิบตั ิจริงในรูปแบบการเลือกตั้งผู้แทนนักเรียน
เริ่มจากการเลือกหัวหน้าห้อง หัวหน้าระดับชั้น ประธานชุมนุม คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียนซึ่งจะช่วยพัฒนาโรงเรียน
ตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล
เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคงเข้มแข็งของสังคมไทย (คู่มือ
สภานักเรียนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558 : 6-12)
ผู้นาที่ดีในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่จะให้นักเรียนเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นาที่ดี ซึ่งเป็น
ทักษะสาคัญที่เกีย่ วกับงานในหน้าที่ และเป็นความรู้ในการตัดสินใจกับการใช้ดุลยพินิจที่ดีและถูกต้อง มีความกล้าหาญ เด็ดขาด
และไม่โลภ โลเล มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานและมาตรฐานในการทางาน มีความสามารถในการตัดใจ มีความสามารถในการจูงใจ
ผู้อื่นได้ดี มีความสามารถในการคัดเลือกและพัฒนาผูต้ ามหรือเพื่อนร่วมงาน สร้างความสามัคคีมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
มีความซื่อสัตย์สุจริตใจ ลักษณะผูน้ าที่ดีประกอบด้วยคุณสมบัติส่วนตัวของผู้นา ได้แก่ มุ่งแสวงหามรรควิธีที่จะนาผู้ร่วมงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสภานักเรียนตามที่กาหนดไว้ การแสดงออกในรูปของพฤติกรรม ได้แก่ ความสัมพันธ์ กับผู้ร่วมงาน
ความสามารถในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความเป็นผู้นาสูง สามารถแสดงบทบาทในการนาด้วยบารมี
สร้างความจงรักภักดีให้เกิดในจิตสานึกของเพื่อนร่วมงานต่อกิจกรรมสภานักเรียน สร้างความพึงพอใจด้วยการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
กับผู้ร่วมงานจนสามารถสร้างทีมงานได้ ผู้นาที่ดีต้องมีความตื่นตัว มีความสามารถในการตัดสินใจรวดเร็ว
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และถูกต้องมีความสามารถในการจูงใจคน มีความรับผิดชอบและมีความฉลาดรอบรู้ ทันโลกทันเหตุการณ์และมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2557: 1-3)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นในการพัฒนาการเป็นผู้นาที่ดี ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ และมองเห็นว่าคณะกรรมการสภานักเรียน
ยังขาดทักษะประสบการณ์ ขาดภาวะผู้นาที่ดีในการทางาน จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นา
ในศตวรรษที่ 21 ให้คณะกรรมการนักเรียนสาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดินดาวังชัยวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่เน้นเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ในด้านความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ด้านความรับผิดชอบในการทางาน และความมีมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน เพื่อให้คณะกรรมการนักเรียนสาหรับคณะกรรมการ
สภานักเรียน โรงเรียนดินดาวังชัยวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีภาวะผู้นาทีด่ ี และสามารถ
ทางานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่งผลให้การดาเนินงานกิจกรรมนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคณะกรรมการ
นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รบั การพัฒนาให้เป็นนักเรียนที่มีทักษะทางสังคม มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่น
และสามารถเป็นผู้นาทีส่ อดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
3. เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการ
สภานักเรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ที่เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นามีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า
10 ปี ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และมีวิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ ขึ้นไป จานวน 5 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21
สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ัยได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
3.1 ผู้วิจัยนาหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากคณะครุศาสตร์ เพื่อนาไปใช้ในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาวะผู้นา ที่เลือกเป็นกลุม่ เป้าหมาย
3.2 ผู้วิจัยนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นา เพื่อทาการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นา
ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ตามวันเวลาทีไ่ ด้นัดหมาย
3.4 นาประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะนี้จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อวิเคราะห์และสรุปผล
การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21
ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่
21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม จานวน 2 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า 10 ปี มีวิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นา จานวน 2 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีวิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ และผู้เชีย่ วชาญด้านการวัดและประเมินผล จานวน 1 ท่าน
มีประสบการณ์ด้านวิจัยและประเมินผลไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมเป็น 5 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นา
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสภานักเรียนในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านโคก
สหกรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 5 จานวน 15 คน มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 โปรแกรมฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
คณะกรรมการสภานักเรียน
2.3 แบบประเมินทักษะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเรียนเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจยั
3.2 นาหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจยั ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ
3.3 นาแบบประเมินทักษะภาวะผู้นาและโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นา ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
3.4 นาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ไปทดลองใช้ (Try-out) กับคณะกรรมการ
สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์ เพื่อหาประสิทธิภาพของโปรแกรมตามเกณฑ์ 85/85
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 โดยทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กาหนดเกณฑ์ตัดสินผลการประเมินคุณภาพโปรแกรม
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 82)
4.2 หาประสิทธิภาพของโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการ
สภานักเรียนตามเกณฑ์ 85/85
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ระยะที่ 3 ทดลองใช้โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ คณะกรรมการสภานักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดินดาวังชัยวิทยา อาเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จานวน 40 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 โปรแกรมฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
2.2 แบบประเมินทักษะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
3. การดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองโดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ใช้แบบประเมินภาวะผู้นา ประเมินก่อนเข้าโปรแกรมโดยประเมินหลังจากทากิจกรรมละลายพฤติกรรมเสร็จ
(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่าง
3.2 ดาเนินการทดลอง โดยผู้วิจยั และคณะวิทยากรบรรยาย ทากิจกรรม และควบคุมดูแล การฝึกอบรม
โดยโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21
3.3 เมื่อจบโปรแกรมการฝึกอบรมแล้วทาการประเมินภาวะผู้นาหลังฝึกอบรม (Post-test) โดยใช้แบบ
ประเมินภาวะผู้นา ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเข้าโปรแกรมฝึกอบรม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 นาผลคะแนนที่ได้จากการประเมินภาวะผู้นาทั้ง 2 ครั้ง ก่อนฝึกและหลังการฝึกอบรมมาหาค่าเฉลี่ย ( x )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจากคะแนนก่อนฝึกและหลังฝึก โดยใช้การทดสอบ t-test (Dependent Sample) (ไพศาล วรคา, 2559 :363)
ระยะที่ 4 ประเมินความพึงพอใจการใช้โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการ
สภานักเรียน
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการประเมินความพึงพอใจการใช้โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
คณะกรรมการสภานักเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดินดาวังชัยวิทยา จานวน 40 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้โปรแกรมฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
คณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้
2.1 ปัจจัยนาเข้า
2.2 กระบวนการ
2.3 ผลผลิต
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังการเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้วจิ ัยแจกแบบประเมินความพึงพอใจการใช้โปรแกรมกับคณะกรรมการ
สภานักเรียน โรงเรียนดินดาวังชัยวิทยา จานวน 40 คน
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนามาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121)
สรุปผล
1. แนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน ที่สาคัญผู้วิจัยได้สร้างโปรแกรม
ฝึกอบรมซึ่งจะพัฒนาทักษะใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 2) ด้านความรับผิดชอบในการทางาน
และ 3) ด้านความมีมนุษย์สมั พันธ์ในการทางาน
2. การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน เท่ากับ
84.62/90.67 ซึ่งตามเกณฑ์ 85/85 ที่กาหนดไว้
3. ผลการทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
พบว่าหลังฝึกอบรมมีภาวะผู้นาสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลของการประเมินความพึงพอใจการใช้โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการ
สภานักเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.73 ,
S.D.= 0.26) อันดับต่อมา คือ ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.67, S.D.=0.02) และด้านสุดท้าย คือ
ด้านปัจจัยนาเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( x = 4.62 , S.D.= 0.12) สรุปเฉลีย่ โดยรวมใน 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.67, S.D.= 0.12)
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาแนวทางเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน จากการศึกษา
งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ประสบการณ์
10 ปี ขึ้นไป จานวน 5 คน พบว่าการที่จะพัฒนาทักษะภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย ทักษะดังต่อไปนี้ 1) ด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 2) ด้านความรับผิดชอบในการทางาน และ 3) ด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน เป็นแนวทาง
เสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 : ซึ่งสอดคล้องกับทักษะพื้นฐานในเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ คู่มือของคณะกรรมการสภานักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ (2560 : 6-12) ได้อธิบายว่า แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นาจะต้องเสริมสร้างมี 3 ด้าน ได้แก่ 1. ทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 2. การมีความรับผิดชอบในการทางาน 3. การมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน ซึ่งสภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่ช่วย
พัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการ นิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณ
ในการใช้ธรรมมาภิบาลเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดี ซึ่งการทีจ่ ะเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องมีความสามารถ
ในการวางแผนการจัดองค์กร การสื่อสาร การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์กร และยังสอดคล้องกับรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544 : 16-17) ได้อธิบายไว้ว่า การพัฒนาภาวะผูน้ ามี 3 ลักษณะ คือ
1) การพัฒนาโดยใช้การรับรู้ด้วยตนเอง การรับรู้หรือการรู้จักตนเองถือเป็นกลไกสาคัญที่ควรเน้นหรือจดจาในการพัฒนาตนเอง
ให้มีประสิทธิผล ซึ่งจาเป็นต้องมีการป้อนกลับด้วยตนเอง 2) การพัฒนาด้วยการสร้างวินัยในตนเอง เป็นการปฏิบตั ิตนด้วยการ
ควบคุมตนเองให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3) พัฒนาด้วยการให้การศึกษา ประสบการณ์
และการให้คาแนะนาจากผู้มีอาวุโสกว่า ปัจจัยทั้งสามประการนี้มีความสาคัญต่อการพัฒนาภาวะผู้นาของบุคคลอย่างยิ่ง
เพราะระดับการศึกษาจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในส่วนของเรือ่ งราวต่าง ๆ และมีการยอมรับตรงกันว่า ระดับการศึกษา
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการบริหารและคุณภาพของการปฏิบัติงาน ส่วนประสบการณ์จะก่อให้เกิดความมั่นใจ
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มองเห็นช่องทาง และช่วยเพิ่มระดับความสามารถของผู้นาได้มากขึ้น ส่วนการแนะนาจากผู้ที่อาวุโสกว่าก็จะช่วยเสริมในการสอน
แนะนา ชี้แนะในด้านต่าง ๆ ในการทางานของผู้นาได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลต่อการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทาง
ที่เหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
2. การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
ทีผ่ ู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการฝึกอบรมแบบกลุ่ม ได้แบ่งคณะกรรมการนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดยดูจากการเข้าร่วมกิจกรรม
เริ่มแรกก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม สมาชิกในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์อยู่ที่ 85/85 ซึ่ง 85 ตัวแรก คือคะแนนจาก
แบบประเมินทักษะในแต่ละกิจกรรมตามโปรแกรมฝึกอบรม และ 85 ตัวที่สอง คือ คะแนนจากแบบสังเกตทักษะภาวะผู้นา
หลังการเข้ากิจกรรมตามโปรแกรม ซึ่งผลการหาประสิทธิภาพเท่ากับ 84.62/90.67 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 85/85 เนื่องมาจาก
การวางแผนการวิจัย การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนคณะกรรมการ
สภานักเรียน จากการสังเกตและสอบถามพบว่า ขณะจัดกิจกรรมตามโปรแกรมฝึกอบรม คณะกรรมการสภานักเรียน มีความ
สนุกสนาน ร่วมกันทากิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ดังที่ David K.Berol
(2503 : 43) ได้อธิบายว่าการสื่อสารสามารถใช้หลักการได้ คือ 1) ผู้ส่งสาร (Source) การสื่อสารจะทาหน้าที่ในการส่งสาร
หรือเป็นแหล่งกาเนิดสารเกีย่ วกับประเด็นนั้น ๆ 2) ข่าวสาร (Message) การกาหนดประเด็นเรื่องที่ถูกนาเสนอออกมาจาก
ผู้ส่งสารการใช้ภาษา ได้แก่ ส่วนแรก คือ วัจนภาษา 3) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ทาหน้าที่นาสารจากผูส้ ่งสารไปยัง
ผู้รับสาร ซึ่งช่องทางของสื่อจะมีพัฒนาการจากสื่อดั้งเดิมอันมีกระบวนการในการส่งสาร 4) ผู้รับสาร (Receiver) บุคคลซึ่ง
เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนพฤติกรรมและผลกระทบต่อผู้คน ซึ่งจัดเป็นความรู้ในแง่มุมของผู้รับสารที่สาคัญเป็นอย่างมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Watson (2550 : 58) ได้วิจัยภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของผู้นาในภาคเอกชน
ของประเทศแคนาดา โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าผู้นาในภาคเอกชนรับรู้ถึงความสาคัญอย่างมาก
เกี่ยวกับกระแสโลกาวิวัฒน์ การมีวิสัยทัศน์การทางานเป็นทีม ความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะการสอน การเจรจาต่อรอง
ทักษะระหว่างบุคคล จริยธรรม ทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ การแก้ปัญหา ความคิดริเริม่ ความอดทน การใช้เทคโนโลยี
และการตื่นตัวจากกระแสโลกาภิวตั น์ เป็นความสามารถที่สาคัญของผู้นา การปรับวิธีการลดขนาดกาลังคนในการทางาน
และยอมรับความหลากหลายของสังคม ก็มีความสาคัญเช่นกันนอกจากนี้ผู้นายังเห็นความสาคัญในการที่จะผลักดันให้นาวิสัยทัศน์
ไปปฏิบัติขยายแนวคิดสู่บริบทโลกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงความสาคัญของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นาว่าควรเน้น
การพัฒนาศักยภาพผู้นาที่มุ่งสู่อนาคตอย่างมีวิสัยทัศน์ และความสามารถในด้านอื่น ๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การทางานแบบเป็นทีม
เพื่อการก้าวเข้าสูภ่ าวะผู้นา
3. ผลการทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการสภานักเรียน
พบว่าคณะกรรมการสภานักเรียน จากที่เข้าฝึกอบรมด้วยโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21คณะกรรมการ
สภานักเรียนมีทักษะภาวะผู้นาหลังเข้าโปรแกรมอยู่ในระดับมากกว่า ก่อนเข้าโปรแกรม ( x = 47.63, S.D.=1.93) และหลัง
เข้าโปรแกรม ( x = 64.58, S.D.=3.23) โดยคณะกรรมการสภานักเรียนมีทักษะภาวะผู้นาหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้ฝึกอบรมโดยใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้นา มีทักษะภาวะผู้นาสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากผลที่นักเรียนมีทักษะภาวะผู้นาในศตวรรษ
ที่ 21 มากขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการสภานักเรียนได้ศึกษาตามกระบวนการโดยการใช้โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 เป็นผลให้คณะกรรมการสภานักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น Caffarella (2545 :
39) ได้อธิบายไว้ว่า โปรแกรมพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน 3 ด้าน คือ 1) การเปลีย่ นแปลง
ในตัวของบุคคลแต่ละคน (Individual Change) คือ การพัฒนาโปรแกรมก่อให้เกิดผลที่คาดหวัง คือ การเปลี่ยนแปลงที่ผู้เข้าร่วม
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แต่ละคนได้รับความรู้ สามารถพัฒนาทักษะ รู้จักการพิจารณาใคร่ครวญทบทวนความเชื่อ เจตคติทมี่ ีอยู่ 2) การเปลี่ยนแปลง
ในองค์การ (organization Change) คือ การพัฒนาโปรแกรมก่อให้เกิดผลที่คาดหวังคือ ทาให้องค์การมีการปรับตัวอยูเ่ สมอ
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม ทั้งในด้านนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนการปฏิบัติงาน 3) การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
และสังคม (Community and Societal Change) คือ การพัฒนาโปรแกรมก่อให้เกิดผลที่คาดหวังคือ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนหรือสังคม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และสังคมที่มีสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาพัณย์ อุรบุญนวชาติ (2549 : 213) ได้พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวทาง
ไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง สูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และหลังเข้าร่วมโปรแกรม นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมมีวินัยในตนเอง สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และสอดคล้องกับจิราพร อมรไชย (2553 : 185) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาภาวะผู้นาของนักบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะผู้นาทั้ง 4 ด้าน หลังการทดลองเพิ่มขึ้น
จากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลของการประเมินความพึงพอใจการใช้โปรแกรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับคณะกรรมการ
สภานักเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.73,
S.D.= 0.26) อันดับต่อมา คือ ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.67, S.D.=0.02) และด้านสุดท้ายคือ
ด้านปัจจัยนาเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ ( x = 4.62, S.D.= 0.12) สรุปเฉลี่ยโดยรวมใน 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.67, S.D.= 0.12) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิทย์ ยอดสละ (2556 : 248) พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโปรแกรมภาวะผู้นาเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับงานวิจัยของตวัญจ์ลักษณ์ พวงนิล (2555 : 507) ได้วิจัยเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์สาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าครูมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมตามโปรแกรมฝึกอบรม ครูควรศึกษาหลักการและขั้นตอนของการจัดกิจกรรมโดยละเอียด
เพื่อที่จะปฏิบัตไิ ด้ถูกต้อง และยังสามารถปรับกิจกรรมทั้ง 15 กิจกรรมเพื่อสอดคล้องกับความสามารถของเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้
การจัดกิจกรรมตามโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1.2 ในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ควรให้เวลานักเรียนคิดและปฏิบตั ิกิจกรรมให้มากที่สุด ควรกระตุ้นและเสริมแรง
ให้นักเรียนเกิดการใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้การสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองของนักเรียนเอง พร้อมทั้งยกย่องชมเชยผลงาน
ของนักเรียนทุกคน เช่น การให้คาชม การให้รางวัล การประกาศเกียรติคุณ และการให้คะแนน เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
1.3 การจัดกิจกรรมควรจัดให้มกี ิจกรรมที่หลากหลายและเน้นให้นกั เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง สืบค้นความรู้
ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้แนะนาและให้ข้อเสนอแนะจะทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการค้นคว้าความรูด้ ้วยตนเอง
1.4 โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นาได้
ครูต้องสนใจและให้คาแนะนานักเรียนอย่างใกล้ชิด จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีความเป็นผู้นา มีกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย
เอกสารประกอบการอบรมจะเป็นสื่อสาคัญให้นักเรียน เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทาให้นักเรียนมีความเป็นผู้นามากขึ้น
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1.5 การออกแบบวิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่ใช้ต้องไม่มากเกินไป เพราะจะทาให้
นักเรียนและครูมีกิจกรรมที่เกิดจากการวัดและประเมินผลมาก ทาให้กิจกรรมการเรียนรูด้ าเนินการไม่ทันเวลาที่กาหนด
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนาโปรแกรมฝึกอบรมไปศึกษาผลในด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถ
ในการจัดการความรู้ เป็นต้น
2.2 ควรศึกษาการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาด้านอื่น
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