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บทคัดย่อ 
 
                การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เขตนครชัยบุรินทร์  เพ่ือสร้างรูปแบบ และเพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น าของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ       
เขตนครชัยบุรินทร์ โดยใช้เทคนิคการประยุกต์เดลฟาย (Delphi  Technique)  ในการสอบถาม
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 
การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าและพฤติกรรมภาวะผู้น าที่จ าเป็นต้องพัฒนา ด าเนินการโดยใช้
แบบสอบถามถามนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตนครชัยบุรินทร์ จ านวน 361 คน  ส่วน 
ที่ 2 การสร้างรูปแบบ และขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบ ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่1 
การจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussion) จ านวน 8 คน เพื่อประมวลความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรูปแบบ ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสม  ความ
สอดคล้อง  ความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบสอบถาม 
              ผลการวิจัยพบว่า  
              1. คุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขต 
นครชัยบุรินทร์  ประกอบด้วยคุณลักษณะภาวะผู้น า 4 ด้าน คือ ด้านความรู้และความสามารถ 
มี 10 คุณลักษณะ ด้านเจตคติมี 10 คุณลักษณะ ด้านคุณธรรม จริยธรรมมี 15 คุณลักษณะและ
ด้านบุคลิกภาพม ี12 คุณลักษณะ ส่วนพฤติกรรมภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยพฤติกรรม
ภาวะผู้น า 3 ด้าน คือ ด้านปฏิบัติงานตามการพัฒนาวิชาชีพครูมี 10 พฤติกรรม ด้านปฏิบัติตน
ตามการพัฒนาวิชาชีพครูมี 12 พฤติกรรม และด้านทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมี 10
พฤติกรรม 
              2. คุณลักษณะภาวะผู้น าที่จ าเป็นต้องพัฒนาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
เขตนครชัยบุรินทร์ ด้านความรู้และความสามารถ จ าเป็นต้องพัฒนา 3 คุณลักษณะ ด้านเจตคติ 
จ าเป็นต้องพัฒนา 3 คุณลักษณะ ด้านคุณธรรม จริยธรรมจ าเป็นต้องพัฒนา 3 คุณลักษณะ และ
ด้านบุคลิกภาพ จ าเป็นต้องพัฒนา 4 คุณลักษณะ ส่วนพฤติกรรมภาวะผู้น าที่จ าเป็นต้องพัฒนา 
ด้านปฏิบัติงานตามการพัฒนาวิชาชีพคร ูจ าเป็นต้องพัฒนา 3 พฤติกรรม  ด้านปฏิบัติตนตามการ
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พัฒนาวิชาชีพครูมี จ าเป็นต้องพัฒนา 3 พฤติกรรม และด้านทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
จ าเป็นต้องพัฒนา 4 พฤติกรรม 
              3. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ  เขตนครชัย
บุรินทร์  มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดและหลักการก ากับรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของการสร้าง
รูปแบบ  3) คุณลักษณะภาวะผู้น าและพฤติกรรมภาวะผู้น า ที่จ าเป็นต้องพัฒนา  4) แผนการ
พัฒนาภาวะผู้น า  5) กระบวนการพัฒนาภาวะผู้น ามี 3 ขั้น คือ  การประเมินตนเองก่อนการ
พัฒนาภาวะผู้น า  ด าเนินการพัฒนาภาวะผู้น าตามแผนการพัฒนา และการประเมินผลหลังการ
พัฒนาภาวะผู้น า 
              4. ความคิดเห็นที่ได้จากการจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ของรูปแบบพบว่า เป็นรูปแบบที่มีแนวคิดและหลักการก ากับ
การพัฒนาภาวะผู้น าเป็นไปตามหลักวิชาการ  มีเนื้อหาสาระและกระบวนการให้บุคคลวิเคราะห์
และเตรียมการในการศึกษาหรือพัฒนาตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม มีกระบวนการน่าสนใจให้
แนวคิดท่ีส าคัญกับการพัฒนา ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง มีความเป็นไปได้ในการน า
รูปแบบไปใช้  ซึ่งหน่วยงานผู้ด าเนินการพัฒนาสามารถน าไปศึกษา  หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับ
หน่วยงานของตนเอง   

               5.  การประเมินความเหมาะสม  ความสอดคล้อง  
ความมีประโยชน์และความเป็นไปได้ของรูปแบบ  โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญมี

ความเห็นว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ( = 3.60 - 

4.60 , S.D = 0.52 - 1.30)  มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( = 3.64 - 4.56 

,S.D = 0.53 – 1.12)  มีประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ( = 3.63 - 4.57, S.D = 0.53 

- 1.12)  และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  ( = 4.10-4.70, S.D. = 0.48-
0.57)   สามารถด าเนินการใช้ได้ 
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Abstract 
 

              This study aimed at studying desirable leadership in the teacher 
student in  Nakhonchaiburin Rajabhat University for building leadership in the 
teacher student and for evaluating the leadership development model with 3 
stages: Stage 1 was to study of desirable leadership in the Teacher student in  
Nakhonchaiburin Rajabhat University applying Delphi technique. 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. 
               Results  of  the  study :  
              1. Desirable leadership in the teacher student was found to consist of 
four domains: knowledge and ability comprising 9 attributes three of which need 
to be developed; attitude comprising 10 attribute three of which need to be 
developed; Moral and Ethics comprising 15 attribute three of which need to be 
developed and personality comprising 12 attributes four of which need to be 
developed. Leadership behavior was found in three domains: performance-based  
teacher professional development in 10 behaviors three of which need to be 
developed; adherene to the professional developed of teacher in 12 behaviors 
three of which need to be developed; skilled  professional expertise in 10 
behaviors four of which need to be developed. 
             2. 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. 
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             3. The specialists viewed that the teacher student development model 
comprised logical rationale and interesting process and that the model was 
appropriate at high to highest level  ( x =3.60 - 4.60 , S.D = 0.52 - 1.30 ), coherent 

at high to highest level  ( = 3.64 - 4.56 ,S.D = 0.53 – 1.12 ) , usefulness at high 
to highest level  ( x =3.63 - 4.57, S.D = 0.53 - 1.12 ) and feasible at high to highest 
level  ( x = 4.10-4.70, S.D. = 0.48-0.57 ) 
 


